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Modern átverések

Előszó
Adatvédelemmel foglalkozó szakemberként úgy tapasztalom, hogy napjainkban az IT
biztonsági téma egyre felkapottabb, a felhasználók mégsem elég tájékozottak a rájuk leselkedő veszélyek tekintetében. A tudatosságfokozó oktatásokon elhangzó száraz tananyagot a résztvevők hamar elfelejtik, hosszabb
távon inkább csak a történetek maradnak
meg. Ezt felismerve készült ez a könyv, mely
25 különböző tanmesét tartalmaz IT biztonsági témában. A történetek szereplői, a párbeszédek kitaláltak, de a bennük szereplő veszélyek nagyon is valósak, bárki, bármikor találkozhat azokkal a mindennapokban. Ezért célom volt, hogy könnyen befogadható formában hívjam fel rájuk Olvasóim figyelmét.

Előszó
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Minden egyes történetet annak megértését
vagy az abban szereplő fenyegetés elkerülését
segítő magyarázat vagy tanács követ. A könyv
függelékében jelezzük a felhasználói tudatosságot oktató szakemberek számára, hogy milyen tananyagba illeszthető be az aktuális fejezetben szereplő történet.
Úgy gondolom, hogyha az Olvasóm a
könyv elolvasása után tudatosabb online jelenlétre törekszik, akkor elértem célomat, és
sikerült fokozni az IT biztonságot a hétköznapokban.
Végezetül szeretném megköszönni családomnak a könyv megírása közben irántam
tanúsított türelmüket.
A szerző

5

Modern átverések

Tartalomjegyzék
Előszó ................................................................................ 3
A mágus............................................................................ 6
A nagy ötlet .................................................................... 10
Csak még egy poszt ...................................................... 15
Tiszta nyolcvanas évek ................................................. 19
A szíriai levél ................................................................. 25
Nem az vagyok, akinek gondolsz ............................... 32
A piros kabát .................................................................. 38
Egy remek vétel ............................................................. 43
Irány Amerika ................................................................ 49
Nyertem! ......................................................................... 56
Jöhet a felmondás? ........................................................ 62
Ha tudtam volna, hogy nem igaz ................................ 67
Utalj most! ...................................................................... 73
Válás után ....................................................................... 78
Azt hittem, ingyenes ..................................................... 84
Figyellek! ........................................................................ 88
Csak iskolába ne! ........................................................... 93
Az ön számítógépe fertőzött ........................................ 99
Egy hamis profil .......................................................... 104
Csak egy pár kérdés .................................................... 110
A büntetés .................................................................... 116
Csak egy jó befektetés kell ......................................... 121
Egy új app..................................................................... 128
Azok a fránya jelszavak .............................................. 134
Megint vettem valamit ............................................... 141
Függelék ....................................................................... 146

