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Hosszú jelszó, nagyobb biztonság
Hogyan védjük digitálisan tárolt értékeinket?
• Ahhoz, hogy sze-
mélyes adataink ne 
jussanak illetékte-
lenekhez, a legjobb 
módszer, ha könnyen 
megjegyezhető és 
hosszú, több karak-
terből álló jelszava-
kat használunk, mert 
azok megfejtése sok 
időbe telik, vagy 
majdnem lehetetlen. 
Az is fontos W. Szabó 
Péter marosvásárhelyi 
IT-szakember szerint, 
hogy ne tegyük mások 
számára elérhetővé 
jelszavainkat.

A N T A L  E R I K A

Világraszóló botrány kereke-
dett a közelmúltban a Face-
book-adatok eltulajdonításá-

val kapcsolatosan, és bár Romániát 
ezúttal kevésbé érintette, sohasem 
árt az óvatosság. Szakembert kér-
deztünk arról, mit javasol, hogyan 
védhetjük digitálisan tárolt adata-
inkat, értékeinket.

Ne legyenek publikusak 

„Bármilyen adatlopás bűncselek-
mény. Számos hátránya van, példá-
ul az illető, aki ellopta az adatain-
kat, egy másik személynek adja ki 
magát, akár azért, hogy egy másik 

bűncselekményt kövessen el, hi-
telt vegyen fel vagy hozzájusson a 
bankszámlánkhoz, de zsaroláshoz 
is használhatja. Arra is volt példa, 
hogy valaki öngyilkosságot köve-
tett el miatta” – magyarázza W. 
Szabó Péter IT-szakember, hozzá-
téve, Maros megyében is megtör-
tént, hogy kiskorúakról meztelen 
fotók kerültek nyilvánosságra. Az 
adatkiszivárgás miatt, amely nem-
rég több millió embert érintett, a 
felhasználók nem felelősek, nem 
a hozzá nem értésük miatt tör-
tént, ami történt – magyarázta a 
szakember, aki a Székelyhonnak 
elmondta, sok telefonszámot úgy 

szereztek meg, hogy kihasználták 
a Facebook régebbi, 2019-es se-
bezhetőségét, ami azt jelenti, hogy 
nem az adatbázist törték fel, hanem 
egy olyan programot futtattak, ami 
lekérdezte a felhasználók adata-
it. „Maga a Facebook-algoritmus 
is úgy volt megírva, hogy ezekre 
a kérdésekre válaszoljon, és így 
lehetett ilyen hatalmas adatmeny-
nyiséget megszerezni félig-meddig 
törvényes módon. Ez azt jelenti, 
hogy publikus adatokat próbálnak 
gyűjteni weboldalakról, ezt a Goog-
le is használja, illetve több románi-
ai cég is. A legnagyobb problémát 
az okozta, hogy a felhasználók 

adatai sok esetben nemcsak publi-
kusak, de össze is gyűjthetők egy 
harmadik fél számára a Facebook 
beleegyezése nélkül” – mondta W. 
Szabó Péter, hozzátéve, hogy most 
már minden nagy cég, így a Face-
book is rá van kényszerítve arra, 
hogy egyrészt védje a felhasználók 
adatait, különösen azokat, amelyek 
alapján azonosíthatók, másrészt tá-
jékoztassa a felhasználókat, illetve 
megadja a lehetőséget, hogy el-
dönthessék, milyen adataikat sze-
retnék nyilvánossá tenni. Erre van 
is egy adatvédelmi beállítások rész, 
és ki-ki eldöntheti, hogy mennyire 
teszi elérhetővé saját adatait.

Fontos a jól megválasztott jelszó

A szakember azt javasolja, ahhoz, 
hogy ne lopják el személyes ada-
tainkat, kétfaktoros belépést hasz-
náljunk, ami nagyban lecsökkenti 
a feltörések esélyét. Ez minden al-
kalmazásnál fontos. „Persze ez nem 
gátolja meg száz százalékban, de 
olyan, mint a biciklin a keréklánc, 
ha valaki le akarja szedni, leszedi, 
de ha van öt bicikli és abból három 
le van láncolva, akkor azt viszik el, 
amin nincs lánc” – magyarázza W. 
Szabó Péter. A másik fontos óvin-
tézkedés, hogy a jelszavak egyrészt 
megjegyezhetők, másrészt kellően 
hosszúak legyenek. „Azt szoktam 
javasolni, hogy gondoljon az 
ember egy egyszerű magyar 
mondatra, amit fejben meg 
tud jegyezni, ami igaz, hogy 
több karakterből áll, de vi-
szonylag ritkán kell beírni, 
mert bejelentkezve marad a 
Facebook, ha saját eszközön 
használjuk. Ez sokkal nagyobb 
védettséget jelent, hiszen minél több 
karakterből áll, úgy nő az idő, amíg 
fel lehet törni, és ha 10–15 karakter 
a jelszavunk, az gyakorlatilag azt je-
lenti, a jelenlegi technológiával több 
száz évbe telhet, amíg feltörik. Ezzel 
szemben a rövidebb jelszót akár má-
sodpercek alatt fel lehet törni.

A másik, amit mindenkinek java-
sol, hogy ha olyan gépen használja a 
Facebookot, amihez mások is hozzá-
férnek, mindenképpen lépjen ki, ne 
maradjon bejelentkezve. Ezenkívül 
nem ajánlott másoknak megadni a 
hozzáférést, és nem szabad leírni 
az adatokat, majd az eszköz mellett 
tartani. Volt eset, hogy a telefonfel-
oldás kódját leírta a tulajdonos egy 
lapra, amit a pénztárcájában tartott, 
és amikor azt a telefonnal együtt el-
lopták, mindenhez hozzáfértek. 

Fontos az óvatosság. 
Biztonságos jelszavakkal 
megvédhetjük adatainkat
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Sípszó után 
Ma 17.05-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának 
meghívottja Csíki Zsolt. Az edző-igazgatóval Szucher Ervin a Marosvásár-
helyi Szász Albert Sportlíceum helyzetéről, kilátásairól, terveiről beszélget.

Előadások bérletszünetben
Kedden 19 órától bérletszünetben lesz látható Eisemann Mihály és 
Szilágyi László Én és a kisöcsém című operettje a Csíki Játékszínben. 
Az előadás rendezője Kányádi Szilárd. Szerdán 19 órától Kárpáti Péter 
Pájinkás János című darabját játszák. Az előadás rendezője Barabás 
Árpád. Mindkét előadásra jegyek válthatók a színház jegypénztárában 
munkanapokon 12 és 15 óra között, valamint előadások előtt egy órá-
val. Információk és helyfoglalás a 0751-039026-os telefonszámon. 

Második világháborús töltények
A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint szombat délután 
kaptak információt arra vonatkozóan, hogy több száz töltény található 
Csíkszentmárton közelében. A tűzoltóság tűzszerész egysége a jelzett 
helyszínre sietett, ahol 403 darab, 7,62 mm kaliberű, valószínűleg a 
második világháborúból származó lőszert azonosítottak. A töltényeket 
biztonságos helyre szállították, azok megsemmisítése céljából.
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H A J N A L  C S I L L A

A Marosvásárhelyi rendőrség szer -
vezett bűnözésért felelős cso-

portja, az informatikai bűnözés el-
leni szolgálat rendőrei a Szervezett 
Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igaz-
gatóság (DIICOT) koordinálásával 
nyomozott a fi atal férfi   után, akit 
gyermekpornográfi a bűncselekmé-
nyével gyanúsítanak.

Az ügy részletei

A gyanú szerint a férfi  2021. ápri-
lisában online applikációk révén 
lépett kapcsolatba egy kiskorúval, 
akit rávett arra, hogy pornográf 
képeket küldjön magáról. Ugyan-
akkor 2020 folyamán a fi atal férfi  
állítólag kapcsolatban állt egy 
másik kiskorúval, akivel szexuális 
kapcsolatot is létesített, valamint 
szexuális helyzetben fényképezett 
és fi lmezett. Az érintett kiskorúról 

138 pornográf anyagot találtak. 
Később azzal fenyegette meg a kis-
korút, hogy pornográf anyagokat 
fog terjeszteni róla, ha nem foly-
tatja vele a kapcsolatot vagy nem 
ad neki pénzt. Az áldozat 
elutasító válasza után a 
gyanú szerint több ember-
nek elküldte a kiskorúról 
készült pornográf tartal-
makat.A Szervezett Bűnö-
zés és Terrorizmus Elleni 
Igazgatóság ügyésze ápri-
lis 22-én a tárgyalást kö-
vetően 24 órára elrendelte 
a férfi  őrizetbe vételét, és április 23-
án a Maros Megyei Törvényszéktől 
kérték a férfi  30 napra szóló letar-
tóztatását.

A nyomozás továbbra is folyta-
tódik a teljes bűncselekmény és 
további bizonyítékok felderítése 
érdekében.

Gyermekpornográfiával gyanúsítják
• Egynapos őrizetbe vettek csütörtökön egy fiatal 
férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy két kiskorút zsa-
rolással arra kényszerített, hogy pornográf tartalmakat 
küldjenek neki. Pénteken bíróság elé terjesztették az 
ügyet, és kérték az előzetes letartóztatását a gyer-
mekpornográfiával, szexuális visszaéléssel, kiskorúak 
szexuális célzattal való toborzásával és zsarolással 
gyanúsított férfinak.




