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Indulhat a keresés!

↑ Szülinapi meglepetésre készül a Gmail (2009. március 31.)

Április elsején lesz öt éve, hogy elindult a Google levelezőszolgáltatása, és a fejlesztők egy, az európai piacnak szánt újítás bejelentésére készülnek a jeles
alkalomból.

Az internetes vállalat Brüsszelben készül megünnepelni a Gmail ötödik születésnapját, ahol valamilyen új, a levelezőszolgáltatáshoz kapcsolódó terméket is
bejelentenek – adta hírül PC World. A lap szerint a Google valamilyen, az európai piac többnyelvűségéhez kapcsolódó újítást készül leleplezni a szülinapi
rendezvényen.

Az internetes vállalat saját e-mail-szolgáltatását egyfajta szabadidős projektként valósítottak meg a cég fejlesztői. „A keresés a második számú netes
tevékenység – az első az e-mail, a fenébe is”, ismerték be a Google alapítói a levelező elindításakor, amelyre először csak meghívásos alapon lehetett
feliratkozni, és elsőként kínált 1 gigabájtos tárhelyet a felhasználóknak, teljesen ingyen.

Abban az időben a legnagyobb webes postafiókok – például a Hotmailnél vagy a Yahoonál – 10 megabájtosak voltak, és ennek bővítéséért komoly
összegeket kellett fizetni. A Gmail tárhelye azóta 7 gigásra nőtt, és a szolgáltatás még mindig béta állapotban van, ami a születésnapot megelőlegező
közlemény szerint egyelőre így is marad.

A Gmail nemrégiben egészült ki színes, dekoratív témákkal, amelyekkel fel lehet dobni az egyszerű kialakítású felületet, de a kísérleti funkciók közé
számos fontos újítás került be az évek során. A felhasználók így a csevegés mellett közvetlenül a postafiókból érhetik el a naptárukat, a teendőik listáját,
vagy azt is hozzácsaphatják az aláíráshoz – az IP-címből kiolvasott információ révén –, hogy hol tartózkodnak éppen. A Google Gears segítségével a
levelező már a webböngészőből is használható netkapcsolat nélkül, amire a közelmúltban történt nagyobb leállások miatt sokan rá is szorultak.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Jelentős számítógépes kémhálózatot fedeztek fel (2009. március 30.)
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Elektronikus kémhálózatot lepleztek le kanadai informatikai biztonsági kutatók, melyet valószínűleg Kínából irányítanak, és főképp ipari kémkedésre
használnak – számolt be a BBC.

Az ottawai SecDev Group és a Torontói Egyetem kutatói által készített tanulmány szerint a kémhálózat közel 1300 feltört számítógépből áll, melyek 103
különböző országban működnek.

A kanadai szakértők egyébként a dalai láma adminisztrációjának megkeresése nyomán kezdtek a kémhálózat vizsgálatába, amelynem során leellenőrizték,
hogy az informatikai hálózathoz külső személyek hozzáférhetnek-e: végül a tibeti vallási vezető indiai, brüsszeli, londoni és New York-i
menekültközpontjaiban bukkantak hackertevékenységre – írja a New York Times. Az egyik kutató az AP hírügynökségnek elmondta, a dalai lámához
köthető informatikai rendszerekben olyan kártevőre bukkantak, amely segítségével a vallási vezető bizalmas belső információihoz férhettek hozzá a
behatolók. Az egyik szoftver segítségével a hackerek akár felvehették az adott helységben elhangzott szavakat, vagy webkamerás videófelvételt is
kezdeményezhettek a távolból – bár azt nem tudni, éltek-e ezzel a lehetőséggel.

A végül tíz hónapon át tartó, széles körű vizsgálatok során a szakértők többek közt Irán, Banglades, Lettország, Indonézia, a Fülöp-szigetek, Brunei
külügyminisztériumában találták meg külső behatolások nyomait. Feltört rendszerekre bukkantak ezen kívül India, Dél-Korea, Indozézia, Románia,
Ciprus, Thaiföld, Németország és Pakisztán egyes nagykövetségein is.

A kutatók úgy gondolják, hogy ezek a behatolások ipari kémkedés célját szolgálták, de a hackerek a nagyvállalatok mellett a törvényhozás tervei iránt is
fokozott érdeklődést tanusítanak. Ugyanakkor a vizsgálódást végző szakemberek által GhostNetnek (azaz Szellemhálózatnak) névre keresztelt kémhálózat
elsősorban ázsiai kormányzatok belső hálózatainak elérésére koncentrált. Bár a kutatók vélekedése alapján a kémhálózatot Kínából irányítják, erre konkrét
bizonyítékot nem találtak, az ázsiai ország kormányzata pedig tagadta az ezzel kapcsolatos vádakat. A szakértők szerint lehetséges, hogy sok esetben a
hazájukhoz hű „patrióta hackerek” indítják a támadásokat az országból.

Ugyancsak a tibetiek elleni elektronikus kémkedést vizsgálják egy másik, ugyancsak nemrég publikált felmérés készítői, akik a Cambridge Egyetemen
dolgoznak. A szakemberek szerint a kínaiak által alkalmazott módszereket a későbbiekben minden bizonnyal átveszik az oroszok, később pedig kevésbé
fejlett országok online bűnözői is.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Gyerekpornó birtoklásával azonos büntetés az online pókerezőknek (2009. március 29.)

Az USA nyugati partján található állam fellebbviteli bírósága továbbra is érvényben hagyta azt a törvényt, amely bűncselekménynek tekinti az internetes
pókerezést. Az amerikai játékosok szövetsége a legfelsőbb bírósághoz fordul.

A Poker News Daily értesülései szerint a Poker Players Alliance (PPL) washingtoni igazgatója, Lee Rousso fordult a taláros testülethez, megkérdőjelezvén a
2006-ban életbe lépett törvényt (Gambling Act).

Az érdekvédelmi szervezet egyik vezetői posztját betöltő Rousso szerint a rendelkezés alkotmányellenes, mivel szerinte megsérti az Egyesült Államok
alkotmányának kereskedelemmel foglalkozó záradékát. A fellebbviteli bíróság ítélete után a PPL az állami Legfelsőbb Bírósághoz folyamodhat a
továbbiakban.

„A Legfelsőbb Bíróságon múlik, hogy milyen megítélés alá esik a kereset, úgy vélem jó esély van rá, hogy megfordítják a jelenlegi határozatot” –
nyilatkozta Rousso a Poker News Daily-nek. „Azt sem tartom kizártnak, hogy az USA Legfelsőbb Bírósága előtt végezze az eset, mert az állami bírák
ritkán hoznak olyan ítéletet, amely szembemegy az adott állam törvénykezésével.”

„Az állam érdeke, hogy megvédje polgárait a hazárdjáték kockázataitól” – áll a bírósági ítélet összefoglalójában. „Az ilyen téren érintett vállalkozásoknak
pedig csupán alacsony költséget jelent az állam határain kívül folytatni eddigi tevékenységüket, úgy, hogy megfelelnek a hatályos törvényeknek. Rousso
keresetében nem tudta hitelt érdemlően alátámasztani, hogy a Gambling Act túlzott megszorításokkal élne.„ A bíróság emellett úgy határozott, hogy
ahelyett, hogy az internetet különálló jogi elemzések keretében vizsgálná, azt a telefonos és rádiós szabályozáshoz hasonlóan veszi górcső alá. Az indoklás
szerint a világháló ugyanazon célt szolgálja, mint a régebbi technológiák, csupán „gyorsabban, olcsóbban és hatékonyabban”.

Rousso legközelebb tehát a Legfelsőbb Bíróságon próbálja majd megvédeni indoklását, mely szerint a törvény protekcionista jegyeket hordoz, amely az élő
kártyaszalonok és kaszinók helyzetét részesíti előnyben. Washington államban egyébként a legszigorúbb az online póker szabályozása, a játékosok itt
azonos elbírálás alá esnek azokkal, akiknek a számítógépén gyerekpornót találnak. Aki lebukik, az akár öt évig terjedő börtönbüntetést és tízezer dolláros
bírságot is kaphat, emellett lefoglalhatják házát, autóját és egyéb tulajdonában lévő ingóságokat is.

A PPL a mostani ítélet ellenére tovább folytatja a harcát, hiszen korábban már komoly sikereket értek el: többek között Pennsylvaniában és Dél-
Karolinában is törvény mondja ki: a póker nem szerencsejáték, hanem tudásalapú időtöltés.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Tinihacker segíti a távközlési céget (2009. március 28.)

Egy tinédzser korú hacker korábban millió dolláros nagyságrendű károkat okozott a védelmi szoftvereket kijátszó vírusával, most azonban jó útra tért,
és egy új-zélandi telekommunikációs céget segít tanácsaival.

A 18 éves Owen Thor Walker korábban Akill álnéven tevékenykedett, és már 16 évesen, a középiskola alatt belépett a globálisan kiberbűnözők körébe:
egy olyan vírust készített, amely titkosítva terjesztette magát, így a védelmi szoftverek nem voltak képesek érzékelni, segítségével számítógépek millióiról
tudtak adatokat ellopni a csapat tagjai – írja az AFP hírügynökség. A hatóságok szerint a hacker szoftvere az egyik legfejlettebb ilyen jellegű károkozó volt,
amelyet valaha láttak.

A BBC híradása szerint Walker 2007-es lebukását követően hatrendbeli számítógépes bűncselekmény elkövetésében vallotta vétkesnek magát, és azt is
beismerte, hogy a kiberbűnözői csoport egyik kulcsfigurája volt. A kiberbűnözői csoport, amelynek a tinédzser is tagja volt, legalább 20 millió dolláros,
azaz milliárd forintos nagyságrendű pénzt tulajdonított el privát bankszámlákról az illegálisan megszerzett adatokkal.

Bár maga Walker nem működött közre a számlák megcsapolásában, a szoftvereivel beszerzett személyes adatokért, bankkártyaszámokért cserébe mintegy
harmincezer dollár, azaz nagyjából hat és félmillió forintnak megfelelő összeg ütötte markát. A fiatalembert a hatóságok tízezer dollárnak (~2 millió forint)
megfelelő kártérítés megfizetésére kötelezték, azonban nem került a rácsok mögé, miután kiderült, hogy az autizmus egy bizonyos formájában szenved.

Az ifjú hacker után korábban az amerikai, az európai és az új-zélandi hatóságok is nyomoztak, mostanra azonban jó útra tért, jelenleg pedig az utóbbi
ország második legnagyobb telekommunikációs szolgáltatójának, a TelstraClearnek szolgál biztonsági tanácsokkal – számolt be a BBC. A társaság szóvivője
az Associated Pressnek úgy nyilatkozott, a fiatal hacker a telkó cég vezetői számára tartott szemináriumokat arról, hogy milyen fajta internetes támadások
érhetik a vállalat hálózatait.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Lenyomozhatatlan internetezést kínál a Pirate Bay (2009. március 27.)

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.scribd.com/doc/13731776/Tracking-GhostNet-Investigating-a-Cyber-Espionage-Network
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20090330-jelentos-szamitogepes-kemhalozatot-fedeztek-fel.html
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20090330-jelentos-szamitogepes-kemhalozatot-fedeztek-fel.html
http://hvg.hu/Tudomany/poker_20090330_washington_online_poker_ppl_rousso.aspx
http://www.origo.hu/techbazis/internet/20090325-tinihacker-segiti-a-tavkozlesi-ceget.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Az ismert torrentszájt április elsején indítja útjára anonim internetezést biztosító, ezáltal az illegális tartalmakat csereberélő felhasználók lebukásának
esélyét jelentősen csökkentő szolgáltatását, amelyet mintegy havi 5 euróért lehet majd használatba venni.

A svéd Pirate Bay kalózszájt IPREDator szolgáltatása várhatóan április elsején indul majd útjára: nevét arról a sokat vitatott svéd szerzői jogi
direktíváról (Intellectual Property Rights Enforcement Directive, IPRED) kapta, amely ugyancsak ezen a napon lép majd életbe. Célja a világhálón
tapasztalható nagy számú szerzőijog-sértés visszaszorítása, és lehetővé teszi azt, hogy a jogtulajdonosok a jelenleginél jóval egyszerűbb procedúra során
hozzáférhessenek a jogsértéssel gyanúsítható internetezők személyes adataihoz. Így közvetlenül megkereshessék azokat, és perrel fenyegethetik meg a
letöltögetőket.

A jelenleg zártkörű béta tesztüzemben működő IPREDator tulajdonképpen egy virtuális magánhálózati (VPN) kapcsolatot biztosít majd a rá előfizetőknek,
amely titkosítja a felhasználó teljes internetforgalmát, és elrejtve számítógépének IP-címét is a nagyvilág elől. A Pirate Bay közlése szerint pedig egyáltalán
nem rögzítenek majd adatokat arról, hogy ki mit csinált a rendszerre csatlakozva – ezáltal gyakorlatilag lehetetlenné téve felhasználóinak beazonosítását –
ellentétben a hasonló szolgáltatásokat nyújtó egyéb cégekkel. A szolgáltatás használatának pontos paraméterei egyelőre nem ismertek, az azonban már
most vitatható cselekedet, hogy a szolgáltatás mindennemű kontroll nélkül üzemel majd: így ugyanis az anonim warezolás mellett komoly
bűncselekmények, így például gyerekpornó terjesztésének is melegágya lehet.

Az ismert torrentszájt működtetői ellen folytatott szerzői jogi per márciusban zárult le, a Pirate Bay üzemeltetőinek ügyében április 17-én hirdetnek majd
ítéletet. Bár a per során a védelemnek sikerült elérnie, hogy ejtsék a vádlottak ellen felhozott vádak felét, a vád így is egy év letöltendő börtönbüntetés és
pénzbüntetés kiszabását kérte a legutóbbi tárgyaláson a négy férfira.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Név, cím, telefonszám nélkül is megtalálnak minket (2009. március 26.)

Keveset számít, ha a közösségi oldalakon nem adjuk meg nevünket, telefonszámunkat vagy címünket, lekövethető és látható szokásainkból, ismeretségi
köreinkből ugyanis jó eséllyel meg lehet mondani, hogy kik vagyunk és milyen (ál)néven regisztráltunk más oldalakon, állítja a Texasi Egyetem két
kutatója.

Arvind Narayanan és Vitalij Smatikov a közeljövőben publikálja a témában tanulmányát, amelyből kiderül, miként lehet a Twitterhez, Flickrhez és hasonló
publikus közösségi rendszerekhez hasonló oldalakon felderíteni kapcsolatainkat, amely alapján jó eséllyel megmondható, hol és milyen néven szereplünk
más hálózatokon. A felhasználók még úgy is kellemetlenül érezhetik magukat, ha anonim módon próbálnak résztvenni a közösségi életben.

A kutatók szerint a weboldalak működtetői gyakran megosztják partnereikkel és hirdetőikkel felhasználóik adatait, miután azokból eltávolították a
neveket, címeket vagy születési évszámokat, azaz minden személyes adatot, amiből következtetni lehetne a felhasználók személyazonosságára. Narayanan
és Smatikov szerint ilyen anonim adatokat elemezve az esetek kétharmadában azonosítani tudják a Flickr azon felhasználóit, akik a Twitteren is
regisztráltak. Ha bárki személyazonossága bizonyítható egy közösségi hálón, akkor jó tippet lehet mondani arra, hogy más hálózatokon hol taláhatóak meg.
Ez nem csupán abból deríthető ki, hogy kik a barátaink, hanem az egyes barátok közötti kapcsolati viszonyokból kialakult mintákat is elemzik.

Minél jobban fel lehet térképezni egy ember kapcsolati hálóját, annál könnyebben lehet valakit felderíteni a jövőben, bárhol is legyenek, állítják az austini
kutatók. Hasonló technikát alkalmaztak ugyanis két éve, amikor a Netflix filmes oldal felhasználóit tudták azonosítani. Ehhez csak annyit kellett tenniük,
hogy összevetették a Netflix névtelen filmértékeléseit az IMDB filmes oldal névvel ellátott értékeléseivel. A kutatás egyértelműen utal arra, hogy az egyes
közösségi oldalak hiába távolítják el a személyes azonosításhoz szükséges adatokat, viselkedésünk és szokásaink pontosan utalnak személyazonosságunkra.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Robothal jelzi a víz szennyezettségét (2009. március 25.)

Robothallal fogják figyelni Észak-Spanyolország tengereinek tisztaságát. A wi-fi segítségével kommunikáló halat brit tudósok készítették.

A pontyra emlékeztető robothal megalkotása nem volt olcsó mulatság, 29 ezer dollárba került, ám ha az egy évig tartó próbák sikeresnek minősülnek,
akkor minden centjét megéri majd a befektetés.

A robothal feladata felkeresni a tengerekben, vizekben a különböző szennyeződéseket. Ennek érdekében kémiai vegyszereket detektáló szenzorokkal
látták el. A robothal önállóan képes mozogni, tehát nem szükséges egy ember, aki navigálná. A rögzített adatokat a hal wi-fi technológia segítségével küldi
vissza a bázisra. A robothal másfél méter hosszú.

A tudósok azért építettek egy önállóan mozgó halat és nem mondjuk egy mini tengeralattjárót erre a célra, mert úgy vélik, a hal sokkal
energiahatékonyabban képes mozogni, mint egy tömzsi tengeralattjáró.

(Forrás: Techline.hu)

↑ Majdnem elveszett hat évnyi titkos UFO-jelentés (2009. március 24.)

A nyilvánosság elé tárta a brit hadügyminisztérium a korábbi ufójelentések titkait. A három éven át tartó munka eredményét bárki megtekintheti a
Nemzeti Archívum honlapján – olvasható a BBC weboldalán.

A dokumentumok az 1987 és 1993 közötti időszak jelentéseit tartalmazzák, melyeket a védelmi erő hírszerzői készítettek, és most először teszik publikussá
őket. Az anyagokat a minisztérium whitehalli épületéből kellett kimenteni, mivel több közülük már azbeszttel fertőződött meg, és a megsemmisülés
veszélye fenyegette őket.

Ahogy azt David Clark ufókutató elmondta, a legtöbb beszámoló nem más, mint teljesen hétköznapi dolgok nem mindennapi körülmények közötti
megtapasztalása. Véleménye szerint nincs szilárd bizonyíték arra, hogy intelligens lények látogatták meg Földünket, de nem is zárhatjuk ki ennek a
lehetőségét. Számos rejtélyes, a radarokon látott dolog van, ami külön nyomozást igényel.

1992-ben például két, a londoni Heathrow reptéren dolgozó légiforgalom-irányító látott egy fekete, fordított bumeráng formájú repülő tárgyat az
irányítótoronyból. A tárgy mozdulatlanul lebegett, majd határozottan elrepült a reggeli napfényben.

Sok esetben magyarázatot találnak a jelenségekre. 1990-ben légvédelmi pilóták jelentették, hogy „óriási ufók” lepték meg őket, amikor épp Németország
felett repültek. Róluk később kiderült, hogy műholdakat pályára állító szovjet rakéták égő roncsait látták. Ezek később kiégtek és elporladtak az Atlanti-
óceán felett.

Egy másik alkalommal szemtanúk hada jelentkezett, hogy fényes, szivar alakú tárgyat látott csendben szállni az éjszakai égbolton London felett. Őket
„majdnem biztosan” egy autót reklámozó kivilágított léghajó tévesztette meg.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Három műszakban törték a kódokat hackerek (2009. március 23.)
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Huszonnégy órás hackerversenyt rendezett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) és az egyik legnagyobb magyar információbiztonsági cég a hét
végén Budapesten. A leggyorsabb csapat 16 óra alatt teljesítette a feladatokat.

A hackererőpróbát idén rendezték meg másodszor. A tavalyi első rendezvény egyéni verseny volt, és a résztvevőknek öt feladatot kellett megoldaniuk 16
óra alatt. A többség három „versenyszámot” is alig tudott teljesíteni a megadott idő alatt, a szervezők ezért idén már egy egész napot adtak a megoldásra,
és kétfős csapatoknak hirdették meg a versenyt.

A résztvevők az ELTE, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Miskolci Egyetem informatikus és programozó informatikus szakjáról
érkeztek az ELTE Informatikai Kar Lovarda néven ismert hatalmas számítógéptermébe. Pénteken délután kettőkor láttak munkához. Típusproblémákat
kellett megoldaniuk, amelyekkel nap mint nap találkozni fognak, ha az egyetem után az információbiztonsági szakterületet választják – mondta Krasznay
Csaba, a verseny főszervezője.

Az első feladat egy elképzelt nagyvállalati alkalmazásfejlesztési projekt biztonsági problémáinak kezelése volt. A való világban egy-egy ilyen fejlesztésen
több cég dolgozik egyszerre, az információbiztonsági szakember feladata pedig a párhuzamos, egymástól többé-kevésbé függetlenül zajló munkából adódó
tipikus hibák kiszűrése és egységes kezelése – mondta Krasznay Csaba.

A második feladat az alvilági módszerekkel folytatott, de legális, úgynevezett etikus hackelés területén tette próbára a csapatokat. Az etikus hacker első
hallásra talán olyan kifejezés, mint a fából vaskarika, valójában azonban igen hasznos tevékenységet takar, amelynek alapja a hadviselés egy ősi szabálya:
Ismerd meg az ellenséged! Az etikus hacker az informatikai bűnözők eljárásait alkalmazva intéz támadást az ügyfél – jellemzően egy nagyvállalat –
informatikai rendszere ellen, hogy még időben kiderüljenek a rendszer hibái és be lehessen tömni a réseket, mielőtt a valódi kiberbanditák támadnak. Az
etikus hacker eltakarítja maga után a nyomokat, éppen úgy, mint a bűnöző, a 24 órás budapesti hackerversenyen elindult csapatoknak pedig egy ilyen
nyomeltakarító szituációban kellett bizonyítaniuk a tudásukat a második feladatban.

A harmadik feladat a prímszám-tesztelés, a titkosításban alkalmazott egyik tipikus eljárás alkalmazása volt. A csapatoknak egy algoritmust kellett
készíteniük, amellyel megállapítható hogy prímszám-e az előre megadott, több tucat jegyből álló szám.

A leggyorsabbak szombaton hajnali hatra végeztek a három feladattal. A verseny délután kettőkor véget ért, és a zsűri nekilátott a beadott megoldások
értékeléséhez. Eredményt nagyjából egy hét múlva, március utolsó napjaiban hirdetnek. Az első helyezett csapat 150 ezer forintot nyer, a második 100 ezer,
a harmadik pedig 50 ezer forintot kap. A nyertes csapat tagjai kapnak fejenként 10 napot, hogy a verseny társszervezője, egy tekintélyes magyarországi
információbiztonsági tanácsadó cég próbaidős munkatársaként „élesben” is bizonyítsanak, ami szerencsés esetben fél éves gyakornoki programban is
végződhet – mondta Krasznay.

A 24 órás hackerverseny főszervezője hozzátette: jóval kevesebben indultak, mint remélték, pedig minden létező fórumon beharangozták a versenyt.
Összesen hét csapat – tehát 14 informatikus hallgató – nevezett be. A szerénynek mondható részvétel egyik fő oka Krasznay szerint „a magyar
egyetemisták egy klasszikus betegsége: egyszerűen nem bíznak magukban, félnek a megmérettetéstől és nem érzik úgy, hogy a tudásuk kellően alapos”.
A másik fő ok a szervező szerint az, hogy „sokan csak melegedőnek tekintik az egyetemet és túlságosan lusták”.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Fotózzon weboldalakat (2009. március 22.)

Szükségünk lenne egy weblap teljes „fotójára”, de a böngésző ablakába csak az oldal egy részét tudjuk „lekapni” a PrintScreen használatával? Íme egy
sokkal egyszerűbb és hatékonyabb megoldás.

Igaz, megtehetnénk azt is, hogy részenként rögzítjük az oldal tartalmát a PrintScreen segítségével és azután az elkészült szeleteket egy képszerkesztőben
összeillesztjük, de ennél már születtek izgalmasabb puzzle játékok is, ha erre vágyunk, pusztán egy weblap kedvéért nem kell ennyit szöszmögnünk.

A Simple Webpage Capture segítségével a feladat sokkal egyszerűbben megoldható, mivel gyakorlatilag elvégzi helyettünk a fent említett műveletet.

A program telepítése és elindítása után meg kell adnunk a célkönytárat, illetve a képformátumot, amelybe az elkészült „fotókat” menteni kívánjuk (PNG,
JPG, GIF vagy TIFF).

Ezután a „Begin” gombra kattintva elkezdhetjük a böngészést a program saját böngésző-felületén, s amelyik oldalt szeretnénk megörökíteni, arról a Take
Screenshot gombra kattintva pár pillanat alatt elkészíthetjük a felvételt. Akár vízjellel is automatikusan elláthatjuk a kész képet!

A Simple Webpage Capture abszolút célszoftver, ezen kívül semmire sem használható, erre a célra viszont abszolút megfelel, ráadásul teljesen ingyenes,
így nem kell pénzt kiadnunk egy hasonló rendeltetésű kereskedelmi szoftverre.

(Forrás: Techline.hu)

↑ Konvertáljon PDF-eket szerkeszthető dokumentummá, ingyen és telepítés nélkül (2009. március 21.)

Az internetről számtalan helyen tölthetünk le PDF fájlokat, vagy saját dokumentumainkat is tárolhatjuk ilyen formátumban. A gond akkor van, ha
szerkesztenénk is ezeket. Szerencsére van megoldás.

Nem is olyan régen mutattuk meg, miként lehet weblapokat PDF-be konvertálni, korábban végignéztük a legjobb PDF nyomtató programokat,
amelyek segítségével szinte bármilyen – nyomtatásra képes ” alkalmazásban készült anyagunkból készíthetünk PDF dokumentumot. A PDF formátum
egyik nagy előnye, hogy szinte minden operációs rendszeren létezik szoftver a megnyitására, praktikus tehát így elküldeni vagy megosztani az
anyagainkat.

Ám a helyzet fordítva is előállhat: letöltünk valahonnan egy PDF dokumentumot, amelynek a tartalmára szerkeszthető formában lenne szükségünk,
lehetőleg úgy, hogy az elrendezés és a képek is megmaradjanak, amikor behívjuk azt mondjuk a Wordbe. Az Adobe Reader erre sajnos nem ad
lehetőséget, legfeljebb a szöveghez juthatunk hozzá, TXT formátumban.

Szerencsére van használható és ingyenes megoldás erre a problémára, ráadásul még telepíteni sem kell semmit a használatához.

Csak navigáljunk el a www.pdftoword.com oldalra, és adjuk meg a konvertálandó PDF fájlt a Choose file... gombra kattintva. Ezután válasszuk ki a
második lépés opciói közül, hogy milyen formátumba kívánjuk menteni a szerkeszthető dokumentumot (ez lehet DOC vagy RTF). Végül meg kell adnunk
e-mail címünket, ahová a szerkeszthető dokumentumot küldheti a rendszer, majd kattintani kell a Convert gombra. A konvertált dokumentum pedig kis
idő elteltével megérkezik a levélfiókunkba, immár DOC vagy RTF formátumban.

E megoldás előnye a Reader export lehetőségével szemben, hogy a konvertálás során nagyjából megőrzi a dokumentum eredeti tördelését (a
bonyolultságától függően).

A képek minőségén sajnos ront a konvertálás során, de az így kapott dokumentum arra tökéletes, hogy például a Wordben tovább használjuk. Azt viszont
figyelembe kell venni, hogy az eljárás nem működik a jelszóval védett PDF fájlok esetében.

(Forrás: Techline.hu)

↑ Videók az e-mailben: a Gmail megmutatja a YouTube-filmeket (2009. március 20.)
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Nem telhet el hét új Gmail Labs funkció nélkül. A mostani fejlesztés sokak kedvence lehet majd, hiszen a jövőben az átküldött YouTube-, Picasa- és
Flickr-linkek miatt nem kell új böngészőablakot vagy fület nyitni, a videók és képek azonnal megnézhetőek a Gmailben, magában a levélben.

A lusta felhasználók biztos értékelni fogják, hogy a Gmail felismeri a támogatott multimédia-linkeket és az eredeti szöveg alatt, egy közepes méretű
ikonként jeleníti meg. Egy kattintással indul a beágyazott lejátszás, legyen szó fotóalbumról vagy videóról, megjelenik a beágyazott felülethez tartozó
interfész és indul a lejátszás. Az új képesség eléréséhez a Labs beállítások között kell kikeresni és engedélyezni a Picasa, YouTube, Flickr illetve a
Magyarországon nem túl ismert Yelp megjelenítés funckiókat.

A levelezésünk manapság tele van linkekkel, mindenki vicces videókat, képeket küldözget, s be kell vallani, hogy némelyik meg sem érdemli az új ablak
nyitását, belepillantunk és zárjuk is be. Habár ez nem egy túl fárasztó folyamat, de 2009-ben elvárható, hogy az email legyen kicsit több mint formázott
szöveg és csatolmány.

(Forrás: HWSW)

↑ Hazatért Mátyás király virtuális misekönyve (2009. március 19.)

Virtuális formában tért haza Mátyás király díszes misekönyve, a Missale Romanum: a Belga Királyi Könyvtárban őrzött korvina nagy felbontásban
digitalizált változatát Patrick Lefevre, az intézmény igazgatója adta át kedden Monok Istvánnak, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) vezetőjének
Pierre Labouverie belga nagykövet jelenlétében.

A gazdagon díszített misekönyv digitális hazatérése ünnepi pillanat, hiszen az OSZK csaknem 10 éve folytatja Mátyás nevezetes könyvtára, a Bibliotheca
Corviniana virtuális újraegyesítését – fogalmazott Monok István. Mint hozzáfűzte, céljuk, hogy a világban fellelhető összes korvinát összegyűjtsék a
www.corvina.oszk.hu internetes oldalon. A főigazgató úgy vélte, Európa igazi ereje a közös kultúrkincs lehet, ezért is van szimbolikus üzenete a Belga
Királyi Könyvtár gesztusának; ezt az OSZK öt belga vonatkozású könyvének digitalizálásával viszonozta.

Pierre Labouverie üdvözlendőnek nevezte, hogy egyre több bibliotéka teszi elérhetővé állományát az interneten keresztül a nagyközönség számára is, így
egy hónapja a belga nemzeti könyvtár is. „Nagyon meglepett, hogy az OSZK-ban már hosszú évek óta foglalkoznak hasonlóval” – árulta el a belga
nagykövet.

Patrick Lefevre elmondása szerint a két intézmény baráti kapcsolata hosszú múltra tekinthet vissza, többek között mindketten részt vettek az európai
virtuális könyvtár, az Europeana megalapításában és annak előkészítésében. Az alapító aktusra éppen a belga nemzeti könyvtár épületében került sor 2008
novemberében – idézte fel az igazgató, hozzátéve: február 17-én az intézmény saját virtuális könyvtára, a Belgica is megkezdte működését. „Ahogy Róma
sem egy nap alatt épült fel, a Belgicának is bővülnie kell, de már most sok érdekes dokumentum található rajta” – hívta fel a figyelmet.

Mint Patrick Lefevre megjegyezte, gyűjteményük egyik első digitalizált darabja éppen a Missale Romanum lett, hiszen az OSZK már régóta kérte a
misekönyv nagyfelbontású virtuális változatát. „Tudjuk, hogy a magyarok számára ez a könyv különleges, nemzeti jelentőséggel bír” – hangsúlyozta az
igazgató. Elmondása szerint a korvina az 1480-as években készült Firenzében, a kor egyik leghíresebb illuminátora, Attavante degli Attavanti
miniatúráival. A kódexet a mohácsi csata után a menekülő Mária királyné vitte magával Brüsszelbe, ahol több évszázadra Burgundia hercegeinek
tulajdonába került. A misekönyv jelentőségét mutatja, hogy arra számos spanyol és osztrák kormányzó tette le az esküjét – ismertette a missale történetét.
Patrick Lefevre hozzátette, az OSZK által viszonzásul digitalizált öt belga vonatkozású kötet hazatérése után nyomban felkerül majd a Belgicára.

A sajtótájékoztató végén Monok István szót ejtett a két könyvtár közös terveiről is. Mint elmondta, a következő évekre három kiállítást terveznek: előbb a
két gyűjtemény hadtudományi köteteiből nyílik közös tárlat, majd a két nemzet egyik közös uralkodójára, II. Józsefre emlékeznek. Nagyszabású kiállítással
készülnek 2014-re, az első világháború kitörésének 100. évfordulójára is, melyhez a két ország hadtudományi intézetei is csatlakoznak. A tárlatok
természetesen mindkét városban láthatók lesznek majd – tette hozzá a főigazgató.

(Forrás: Mult-kor.hu)

↑ Virtuális folyóirat- és hírlaptár nyílt Spanyolországban (2009. március 18.)

A Történelmi Sajtó Virtuális Könyvtárát hozta létre a spanyol kulturális minisztérium, hogy minden kutató és érdeklődő ingyen és könnyen
hozzáférhessen azokhoz a hírlapokhoz és folyóiratokhoz, amelyek az országban a 18. századtól kezdve megjelentek.

Ez a gyakorlatban 2000 kiadványt, 4,3 millió digitalizált oldalt jelent, amelyet nem szétszórt könyvtárakban, archívumban kell a jövőben egy-egy
munkához összeszedni. Az anyag nagy része éppen ezekről a helyekről került az internetre annak a megállapodásnak az értelmében, amelyet a
minisztérium sajtószervekkel, egyetemekkel, alapítványokkal kötött. „ Prioritásuk van azoknak a folyóiratoknak, amelyek végveszélyben vannak, igaz, ez
csaknem mindre érvényes” – nyilatkozta az El País című spanyol lapnak César Antonio Molina kulturális miniszter.

Az anyagban megtalálható például a 18. században megjelent, nőknek szánt két lap egyike, a La Pensatriz Salmantina (A salamancai gondolkodó), amelyet
Escolastica Hurtado Girón y Silva de Pico, az első spanyolországi női főszerkesztő indított el 1777-ben, még mielőtt a francia forradalom kiterjesztette volna a
nőkre is az egyenlő jogokat.

Ugyancsak az anyag részét képezi egy nagy gyűjtemény az illegális sajtóról, benne a Spanyol Kommunista Párt archívumából származó 90 ezer oldallal,
amely az 1932 és 1976 közötti időszakot foglalja magába. Ezek Spanyolországban, Algériában, Franciaországban, Kolumbiában, Marokkóban, Mexikóban, a
Szovjetunióban kiadott sajtótermékek.

A több mint 4 milliónyi digitalizált oldalával a spanyol Történelmi Sajtó Virtuális Könyvtára Európában az élen áll, megelőzve a 3 millió oldalas osztrák
hírlaptárat.

(Forrás: Mult-kor.hu)

↑ Virtuális csatatérré válhat az internet (2009. március 17.)
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A neten támadják majd meg ellenfeleiket a kormányzatok – jósolják biztonsági szakértők. Egy amerikai konferencián elhangzott, számítani lehet arra,
hogy bizonyos kormányok túlterheléses támadásokkal némítják majd el a neten bírálóikat vagy az ellenzéket, a világháló pedig virtuális csatatérré válik
majd.

A PC World cikkében a Source Boston Security Showcase rendezvény előadásán elhangzottakról számol be: az események Jose Nazario, az Arbor
Networks cég biztonsági szakértője azt jósolta, a világháló a jövőben egyre inkább militarizálódni fog. A szakember valószínűnek tartja, hogy a honlapok
vagy hálózatok ellen politikai indíttatásból, például a nem tetsző vélemények elérhetetlenné tétele céljából indított elárasztásos támadások száma növekedni
fog a jövőben. Azt ugyan Nazario sem tartja valószínűnek, hogy az online támadásoknak emberi áldozata lenne, vagy ezekkel lehetetlenné tennék a
telefon használatát.

Ugyanakkor a szakértő arról is beszámolt, hogy a nemzetközi politikai élet történései komoly hatással vannak a internetes támadásokra. Példaként hozta fel
azt a 2001-es esetet, amikor amerikai kémrepülőgép egy kínai harci repülővel való ütközése során az ázsiai országban kényszerleszállni kényszerült: ezt
követően számos sikertelen túlterheléses támadás érte a Pentagon számítógépes rendszerét. A CNN weboldalát akkor érte hasonló inzultus a kibertérben,
amikor a csatorna egyik riportere negatívan véleményének adott hangot annak kapcsán, hogy Kínában fogják megrendezni az olimpiai játékokat. Mindkét
esetben ez utóbbi országból eredeztethetők a támadások, melyek elkövetői – Nazario szerint – a helyi rendszer iránti támogatásukat kívánják kifejezni.

A szakember a 2007-es észtországi kiberháborús esetet is felhozta példaként, amelyet az váltott ki, hogy az országban egy oroszoknak emléket állító szobrot
akartak lebontani: a minden valószínűség szerint Oroszországból eredeztethető támadások egy időre teljesen megbénították az észtek egyébként fejlett e-
kormányzati rendszerét. Tavaly nyáron az oroszok és a grúzok között zajlott hasonló összecsapás a kibertérben, amely szimultán zajlott a valóságban
is folyamatban lévő katonai beavatkozásokkal párhuzamosan.

Jose Nazario szerint a kormányzatok azért érdekeltek az elárasztásos támadásokban, mert nehéz kideríteni, hogy ezek honnan eredeztethetők, s azt sem
könnyű megállapítani, hogy ki finanszírozta ezeket: konkrét bizonyítékokat a grúz támadások esetében nem sikerült találniuk a vizsgálódó szakértőknek,
az észtországi esetet pedig csak most, két évvel az eset után vállalták magukra az oroszok. Nazario úgy véli, a biztonsági szakértők számos technikai
ismérvet meg tudnak állapítani, de soha nem lesznek képesek megmondani, vajon kinek a pénzéből hajtották végre ezeket. Az amerikai szakember
szerint az online támadások egyre komplexebbé válnak, lenyomozásuk egyre inkább lehetetlenné válik majd, a világháló pedig végül egy virtuális
csatatérré fog válni, ahol senki sem vállalja majd magára a felelősséget ezekért.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Ingyenes védelem az USB-n át fertőző vírusok ellen (2009. március 16.)

A számítógépes vírusok egyik válfaja – például a hírhedt Conficker – az USB-s eszközök csatlakoztatásakor aktiválódik, s az adathordozó
csatlakoztatásakor fertőzi meg az összes gépet, amelyre rádugják. Mostantól azonban ez a probléma kiküszöbölhető egy ingyenes szoftver telepítésével.

Ingyenes, mindenki számára elérhető „USB-vakcinát” dolgozott ki a Panda Security, amellyel az USB-n keresztül fertőző vírusok hatástalaníthatók. Az ilyen
módon terjedő kártevők – mint például a rengeteg kárt okozó Conficker – a Windows automatikus indítását használják ki saját maguk terjesztésére. A
technika tulajdonképpen meglehetősen egyszerű. Az USB-eszköz behelyezésekor a Windows az eszközön található Autorun.inf fájlt ellenőrzi annak
érdekében, hogy tudja, milyen akciót kell végrehajtania (pl. egy program azonnali futtatása). A vírusok ezt a fájlt írják át úgy, hogy az USB eszközök
csatlakoztatásakor maga a fertőző komponens aktiválódjon.

A USB-vakcina az alábbi címről tölthető le.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Zöld domain nevek a láthatáron (2009. március 15.)

A volt amerikai alelnök, Al Gore is támogatja, hogy létrejöjjön az új, .eco végződésű zöld domain név.

A Dot Eco nevű szervezetnél fogant meg az az ötlet, hogy milyen jó lenne, ha a weboldalak .eco szócskában is végződhetnének. Ezeken a domain neveken
a környezetbarát weboldalak kaphatnának helyet, az ezzel kapcsolatos regisztrációs díjakat pedig környezetvédelmi célokra használnák fel.

Ahhoz, hogy ilyen végződést bejegyezhessenek, a domain neveket felügyelő szervezethez, az ICANN-hoz kell fordulni, ezt idén mindenképpen meg is
teszik. A kezdeményezést Al Gore, a volt amerikai alelnök is támogatja, aki 2007-ben Nobel díjat kapott környezetváltozással kapcsolatos tevékenységéért,
filmjét, az Inconvenient Truth című alkotást pedig Oscar-díjjal jutalmazták.

(Forrás: Techline.hu)

↑ Burma az internet legnagyobb ellensége (2009. március 14.)

Burma (vagy Mianmar), Kína és Kuba korlátozza a leginkább az állampolgárai számára az online információkhoz való hozzáférést – derül ki a
Riporterek Határok Nélkül (RSF) nevű újságíró-szervezet idei jelentéséből.

A sajtó szabadságáért küzdő szervezet minden évben összeállítja az „internet ellenségeinek” listáját. Az RSF 2009-es feketelistáján a már említett első három
helyezettet Egyiptom, Észak-Korea, Szaúd-Arábia, Szíria, Tunézia, Türkmenisztán, Üzbegisztán és a Vietnám követi – írja a ZDNet. A jelentés szerint
ezekben az országokban a kormány „intranetté változtatta az internetet annak érdekében, hogy megakadályozza állampolgárait a (szerintük) „nem
kívánatos” információkhoz való hozzájutásban.”

A közismerten diktatórikus rezsimek által kormányzott, vagy legalábbis arra hajló országok mellett a szervezet Ausztráliát és Dél-Koreát is felvette a
megfigyelt országok listájára, mivel aggályosnak tart néhány ottani intézkedést. Az ausztrál kormány az ország egészére kiterjedő online tartalomszűrést
tervez bevezetni, szándékaik szerint a fiatalok védelmében, bár jelenleg úgy tűnik, a Nagy Ausztrál Tűzfal néven is ismertté vált kezdeményezésből nem
lesz semmi.

Az RSF jelentése szerint nem csak az aggasztó, hogy a felsorolt országokban egyre erőteljesebb ellenőrzés alatt tartják az elérhető információkat, de
következetesen üldözik is a szabályokat megszegő állampolgárokat. Az információk egyszerű blokkolása mellett a manipuláció egyre rafináltabb
eszközeivel élnek a kormányok: fizetett kommentezőkkel árasztják el a népszerű weboldalakat, és hackertámadásokkal bénítják meg a nem kívánatos
forrásokat.

A csoport azokat a nagy internetes vállalatokat is kritizálta – elsősorban a Google-t, a Yahoo-t és a Microsoftot ”, amelyek jelen vannak az említett piacokon,
de nem lépnek fel a felhasználók jogainak védelmében.

(Forrás: Origo.hu)

↑ Egy napon át versenyeznek a hackerek az ELTE-n (2009. március 13.)
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A kancellar.hu és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem közösen második alkalommal rendezi meg 24 órás hackerversenyét felsőoktatási intézmények
hallgatói számára az ELTE Déli Tömbjének Lovardájában 2009. március 20-án pénteken 14.00-tól.

Az idei versenyen a csapatoknak három feladatot kell megoldaniuk, melyek az informatikai biztonság gyakran használt területeivel kapcsolatosak. A
jelentkezőknek széles körben ismert algoritmusokat és kódokat kell optimalizálniuk és testre szabniuk, melyek a kriptográfia és a biztonsági programozás
mellett a hacker technikákat is érintik. A két fős csoportoknak egy teljes nap áll a feladatok megoldására.

A beadott programokat futási idejük vagy a kód mérete alapján fogják értékelni. A megoldásokat futtatható formátumban kell majd leadni úgy, hogy a
futtatásra két, azonos hardverelemekkel rendelkező számítógép áll majd rendelkezésre. Az egyiken egy Windows XP, a másikon egy Ubuntu Linux fut
majd. A zsűri a futási időket ezeken a számítógépeken méri, attól függően, hogy a versenyző melyik operációs rendszerre fejlesztette a megoldását. A
programokat egymás után háromszor futtatjuk le, ezek átlagos eredménye adja a végeredményt. A végső győztes az, aki a legtöbb pontszámot kapja.

Az első csapat 150 000Ft-ot vihet haza, valamint tagjai részt vehetnek a kancellar.hu-nál egy 10 napos próbamunkán, ami szerencsés esetben fél éves
gyakornoki programban is végződhet. A második helyezett 100 000Ft-ot, a harmadik pedig 50 000Ft-ot vihet haza.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Kínos felvétel miatt tiltották le a YouTube-ot Bangladesben (2009. március 12.)

Bangladesben a hatóságok letiltották a hozzáférést a You Tube videomegosztó oldalhoz, mert arra felkerült egy olyan felvétel, amelyen egy heves
párbeszéd látható a hadsereg tisztjei és a kormányfő között a határőrlázadás idején – közölték hivatalosan. A YouTube mellett több fájlmegosztó is
elérhetetlenné vált.

A kormány semmi olyat nem tett, ami meghaladná a hatáskörét – nyilatkozta Zia Ahmed, a bangladesi távközlési felügyeleti bizottság elnöke a
bdnews24.com portálnak. A szakember szerint a kormány minden eszközt felhasználhat a nemzet egységét és integritását veszélyeztető tevékenységek
ellen.

A YouTube videomegosztó vasárnap késő délután, az elnök és a hadsereg tisztjeinek március elseji vitájáról készült hangfelvétel miatt került rá a tiltólistára
– nyilatkozta Nasrin Sultana, a bangladesi Access Telecom egyik menedzsere az International Herald Tribune-nek.

Nemcsak a YouTube elérhetetlen, hanem számos fájlmegosztó szolgáltatást is letiltottak Bangladesben – írja a civil újságírók által üzemeltetett
Global Voices. A blokkolásnak többek között az Esnips és a Mediafire oldal esett áldozatul. Az ország bloggerei szerint a kormány akciója hatástalan,
proxy szerverek használatával a hanganyag továbbra is elérhető, tartalmát pedig egy helyi napilap is közölte.

A múlt hónapban kirobbant zendülésben a határőrizeti feladattal megbízott félkatonai alakulat, a Bangladesi Lövészek mintegy kétezer tagja vett részt.
Tüzet nyitottak feletteseikre, tiszteket ejtettek túszul, béremelést és jobb szolgálati feltételek megteremtését követelve. Az ország vezetése válaszul
kivezényelte a hadsereget, harckocsikat is küldtek a dakkai határőrközponthoz.

A lázadás, amely alapjaiban rázta meg a Sejk Haszina Vazed miniszterelnök vezette, két hónapja hivatalban lévő kormányzatot, komoly feszültséget keltett
az igen befolyásos hadseregben, amely ellenezte azt, ahogy a kabinet a válságot rendezni akarta. A bangladesi távközlési felügyelet egy magas rangú
tisztségviselője közölte, hogy „időlegesen zárolták” a You Tube elérhetőségét.

A Bangladesi Lövészek a hadseregnek azon tisztjei ellen lázadtak fel, akik őket irányították. A hadsereg felső vezetését rendkívüli módon feldühítette,
hogy Haszina miniszterelnök tárgyalt a lázadókkal ahelyett, hogy elrendelte volna a hadsereg támadását ellenük. A zendülés végül tárgyalások útján
rendeződött, amnesztiát ígértek a résztvevőknek, de katonai erőt is bevetettek. Azt követően azonban, hogy több tucatnyi holttestet – közte 56 tisztét –
találtak a főhadiszállás területén, tömegsírokban, szennyvízcsatornákban és vízelvezetőkben, a kormány visszavonta a közkegyelmet a lázadóktól.

(Forrás: Origo.hu)

↑ A briteknél eltűnnek a YouTube-ról a videoklipek (2009. március 11.)

A Google bejelentette, hogy hétfőtől blokkolja brit IP-címről érkező látogatói számára a videoklipek elérését, miután nem sikerült megegyezésre jutnia a
szigetországbeli szerzői jogvédő szervezettel, a PRS for Music-kal.

A YouTube hivatalos blogján közzétett nyilatkozat szerint a videomegosztón azokat a „prémium” klipeket fogják blokkolni, amelyeket lemezkiadó
cégek töltöttek fel, vagy feltételezhetően lemezkiadók szellemi termékei. Bizonyos klipeket a brit IP-címről netezők már most sem tudnak megnézni, mások
csak a következő néhány napban kerülnek a tiltólistára. A BBC beszámolója szerint ez azt jelenti, hogy a szigetországból videoklipek ezreit nem tudják
megtekinteni az oldal látogatói, a Reuters viszont úgy értesült, a szájton minden zenei videót blokkolnak a britek elől.

Minderre azt követően került sor, hogy a Google nem tudta meghosszabbítani a brit dalszerzőket, előadókat és kiadókat tömörítő PRS for Music jogvédő
szervezettel meglévő licencszerződését. A YouTube-ot birtokló keresőóriás szerint a PRS a korábbi licencdíj „sok-sok-sokszorosát” szerette volna behajtani a
Google-on, így a társaság minden egyes lejátszáson jelentős pénzösszeget veszített volna, ezért került sor a cég által is fájdalmasnak tartott blokkolás
bevezetésére. A YouTube szerint az is problémát okozott, hogy a jogvédő szervezet még az új licencben foglalt zeneszámok listáját sem tudta konkrétan
meghatározni.

A videomegosztó blogján publikált közlemény szerint a cég folytatja a jogvédő szervezettel, ám amíg nem sikerül megállapodásra jutni, a brit internetezők
nem érhetik el a YouTube-on lévő videoklipeket. Ugyanakkor a PRS for Music képviselője a Reutersnek úgy nyilatkozott, meglepetten, és felháborodottan
értesültek a Google drasztikus lépéséről, amit azért nem értenek, mert a két társaság épp tárgyalások közepén van. A jogvédők szerint a Google jelentősen
kevesebb összeget fizetne a zeneszerzőknek annak ellenére, hogy a szájt nézettsége egyre jobban nő.

Néhány hónappal ezelőtt ugyancsak azért kerültek le a Warner Music kiadó zenéi és klipjei a YouTube-ról, mert a cégek nem tudtak megegyezni a
pénzügyekben. Január közepén a YouTube-on új funkcióként bevezették a felvételek elnémítását: erre csak olyan felvételek esetén kerül sor, amelyeken
szerzői jogok által védett, engedély nélkül használt zeneszámok hallhatók, melyet egy webes felületen a feltöltők legálisan felhasználható dalokra
cserélhetnek le.

(Forrás: Origo.hu)

↑ 10 éves az Elektronikusfolyóirat-könyvtár (EZB) (2009. március 10.)

A regensburgi egyetemi könyvtár 1997 októberében új kooperációs szolgáltatást indított, az Elektronikusfolyóirat-könyvtárat (Elektronische
Zeitschriftenbibliothek = EZB).

Kezdetben mindössze egyetlen partnerrel kooperált, tíz évre rá azonban már több mint négyszáz könyvtár számára szolgáltat teljes szövegű elektronikus
tudományos folyóiratokat; emellett több szálon kapcsolódik más digitális szolgáltatókhoz a digitális szakirodalom-ellátás fontos szereplőjeként.

Rendkívül népszerű felhasználói körében, hiszen 2007-ben több mint 16 millió folyóiratcímet vettek igénybe; ezt a népszerűséget az állomány nagysága és
minősége, valamint a felhasználóbarát prezentáció magyarázza. (Megjegyzendő, hogy az állami támogatás mindvégig folyamatos volt.)

A projekt indulásakor az online folyóiratok használatának előmozdítását tűzték ki célul, elsősorban a tudományos kutatás területén kezdetben csupán
néhány száz címmel, de arra számítva, hogy hamarosan gyors fejlődés várható ezen a területen is, és a kiadók elektronikus formában is publikálják majd
folyóirataikat. Első partnerük a müncheni műszaki egyetem volt, amelynek aktív tevékenysége tette lehetővé, hogy már fél év múlva működött a
szolgáltatás.

Jelenleg az EZB-ben közel 35 ezer folyóirat található, további 50 ezer címet pedig aggregátorok révén szolgáltatnak. Ezzel a legnagyobb tudományos
folyóirat-adatbázisok közé tartozik. Magas a szabadon hozzáférhető folyóiratok száma is (34 776 címből 16 500). Ezt a fejlődést a partnerek aktív
közreműködése tette lehetővé. Az állomány növekedésével párhuzamosan nőtt a részt vevő könyvtárak száma is: a 2000 májusában csatlakozó bécsi
egyetemi könyvtár már a századik volt a sorban, 2007 végén pedig már tíz ország 434 könyvtára csatlakozott az EZB-hez.

(Forrás: MANCI / Murányi Lajos)
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↑ Másfél millió felhasználói kézikönyv egy helyen és ingyen (2009. március 9.)

Kivel nem fordult még elő, hogy szüksége lett volna egy régebben vásárolt készülék vagy szoftver használati leírására, de azt már sehol sem találta.
Pedig van megoldás: a fiókok és a szekrény mélye helyett egy internetes adatbázisban kell körülnézni.

Amikor megvásárolunk egy műszaki cikket, szoftvert, alaposan áttanulmányozzuk annak felhasználói kézikönyvét, majd eltesszük valami biztos helyre,
hogy könnyen megtaláljuk, ha később szükség lesz rá. Ez a „később” gyakran évek múlva következik be, amikor egy ritkán használt funkció érdekelne,
netán valami hiba történik és a megoldásnak szeretnénk utánanézni. Addigra azonban már sehol sincs a használati utasítás, hiába tesszük tűvé az egész
lakást a régi videokamera, mikrosütő vagy akár egy szoftver leírásáért.

Mint olyan sok más esetben, ilyenkor is az internet siet a segítségünkre. A Diplodocs adatbázisában 5600 márka, 1.400.000 felhasználói kézikönyvét őrzik
PDF formátumban. A könnyen kereshető gyűjteményből ingyen lehet letölteni a leírásokat. Ráadásul a PDF formátum miatt ezekben könnyebben is lehet
keresni, mint a hagyományos, papír alapú használati útmutatókban.

Az adatbázisban két módszerrel kereshetünk: vagy beírjuk egy Google motorral működő keresőbe a készülék azonosítóját, számát, vagy először
kiválasztjuk a gyártót/márkát, utána pedig egy szűkített listából az eszközt. A találati listában az alapbeállításnak megfelelően a termékhez tartozó és az
adatbázisban megtalálható összes felhasználói kézikönyv megjelenik, ami azt jelenti, hogy esetenként válogathatunk a különböző nyelvű változatok között.

Meglepő, de nagyon sok magyar nyelvű használati utasítást is találhatunk, sőt az egész szolgáltatás magyar változatban is elérhető (hu.diplodocs.com), igaz
itt még időnként gondok vannak a tükörfordítással. A magyar nyelvű felhasználói kézikönyvek azonban az eredeti, hivatalos változatok.

Az adatbázisban többek között szórakoztatóelektronikai eszközök, számítástechnikai eszközök, szoftverek, mobiltelefonok, konyhai eszközök és gépkocsik
felhasználói kézikönyveit találhatjuk meg pillanatok alatt.

A leírások letöltéséhez nincs szükség semmilyen regisztrációra, mindössze egy ötletes CAPTCHA ellenőrzésen kell túljutnunk.

(Forrás: Techline.hu)

↑ Virtuális világ készül a muszlimoknak (2009. március 8.)

A Simshez hasonló virtuális világ készül a nyugati kultúrkörben élő muszlim közösségnek. A Muxlim Pal névre keresztelt oldal böngészőben
megnyitható izometrikus, rajzfilmszerű világot, virtuális imaszőnyeget ígér, publikus változata 2009-re várható – írja a BBC.

A projekt mögött a muxlim.com, a világ legnagyobb online muszlim közösségi site-ja áll. Ahogy a képeken is látszik, a Muxlim Pal látványvilága nem
sokban tér el a böngészőben játszható online virtuális világok grafikai szabványaitól, a játékba belépők pedig ugyanúgy személyre szabhatják virtuális
karakterüket (avatarjukat) és annak szobáját is. Mindez meglehetősen hasonlít a Sims életszimulátorhoz, mondta el a muxlim.com alapítója, Mohamed El-
Fatatri a BBC kérdésére.

A Muxlim Pal nem vallási, hanem életmódoldal –tette hozzá –, és mindenkinek szól, akit csak egy kicsit is érdekel az iszlám kultúrája és az ahhoz köthető
életmód. A cég piackutatásai szerint a muszlim hívők érdeklődése alig különbözik a más vallásúakétól, amit az is tükröz, hogy amikor virtuális másunk
kiválasztásakor megjelöljük, milyen témák érdekelnek minket, a lehetséges 26 választható tartalomkategória közül csak egy kötődik a valláshoz.

A rendszer ezeket leszámítva semmiben sem tér el egy hagyományos, sokfelhasználós online játéktól: az avatarokhoz különféle számszerűsített
tulajdonságok (boldogság, spiritualitás, tudás, fitnessz) köthetők, ezek pedig csak akkor változnak, ha a karakter valamilyen szociális feladatot végez az
online világban. Míg a Pal ingyenes, addig természetesen lesznek benne olyan fizetős szolgáltatások, amelyekkel szobánkat vagy avatarunkat díszíthetjük
fel, tehetjük különlegessé. Valós pénzen is lehet majd virtuális fizetőeszközt vásárolni, az átváltási arányokat azonban a fejlesztők még nem pontosították.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Kanapén ülve szafarizhatunk a virtuális gubóban (2009. március 7.)

Mind az öt érzékszervre hat az a virtuális valóságot teremtő eszköz, melynek prototípusát a Pioneers 09’ elnevezésű tudományos kiállításon Londonban
szerdán mutatták be brit fejlesztői.

A brit Mérnöki és Fizikai Tudományok Kutatási Tanácsa szervezésében zajló esemény fő attrakciója a több egyetem kutatóinak együttműködésével készülő,
Virtuális Gubónak elnevezett high-tech médiakabin – számolt be róla szerdán a Telegraph online kiadása.

David Howard, a Yorki Egyetem munkatársa szerint céljuk, hogy az eszköz segítségével látni, hallani, szagolni, ízlelni, valamint egy kiegészítő kesztyűvel
tapintani lehessen a virtuális eseményeket. Olyan valósághű élményt kívánnak nyújtani, hogy a felhasználók ne tudják megkülönböztetni a virtuálist a
valóditól. „Valódi virtualitás” létrehozására törekszünk inkább, mint a „virtuális valóságra” – tette hozzá Howard.

Alan Chalmers, a Warwick Egyetem kutatója azon dolgozik, miként állíthatnak elő szagokat elektronikusan a készülékben. A minden eddiginél teljesebb
valóságot ígérő, hordozható Virtuális Gubóval a saját kanapénkról utazhatjuk be a világot, szafarin vehetünk részt, de például tanulhatunk történelmet,
földrajzot vagy nyelveket, de repülési vagy orvosi szimulátorként olcsó, biztonságos tréningeket is lehetővé tehet.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ iPhone-ra viszi elektronikus könyveit az Amazon (2009. március 6.)

A Kindle 2 megjelenése után második próbát tesz az Amazon az elektronikus könyvpiac felrázására, mostantól kezdve az Apple iPhone és iPod touch
készülékekhez is kínál e-bookokati. Az Amazon szerint az Apple készülékei nem versenytársai a Kindle-nek, inkább kiegészítői.

A mai naptól fogva az Apple iPhone és iPod Touch tulajdonosok az Apple Store-on keresztül hozzáférhetnek az Amazon ingyenes alkalmazásához, ami
találóan a „Kindle for iPhone” nevet viseli. A programon keresztül az Amazon.com 240 ezres e-book kínálatának minden egyes darabja elérhetővé válik. A
bejelentés már azért is érdekes, mert a Kindle 2 forgalmazása alig egy héttel ezelőtt kezdődött meg az Egyesült Államokban. Úgy tűnik, az Amazon
komolyan gondolja szerepét az e-book piacon, s minél nagyobb területet akar lefoglalni belőle magának.

Míg a Kindle olvasót a nyugodt, hosszú olvasásokhoz ajánlja az Amazon, addig az iPhone-tól azt várja a cég, hogy az olyan helyzetekben bizonyít, amikor
egy rövid ideig kell várakozni, boltban, metrón vagy találkozók előtt. Az Egyesült Államokban az iPhone elterjedtsége miatt kulcs lehet a sikerhez, hiszen
sok emberrel ismertetheti meg az e-bookokat. Ugyan elsőre konkurenciának is tűnhetne a népszerű érintőképernyős mobil a Kindle-lel szemben, de az
Amazon szerint az emberek továbbra is egy dedikált eszközt keresnek majd akkor, ha órákon keresztül akarnak olvasni.

Ahelyett, hogy az Amazon félne az iPhone-tól mint konkurenciától, arra számít, hogy aki megízleli és megkedveli az elektronikus könyveket, az később
bizonyára vesz egy 359 dolláros Kindle-t is. A különbség valóban nyilvánvaló, hiszen az iPhone kijelzője kicsi, fárasztja a szemet, ráadásul a mobil
üzemideje is nagyságrenddel rövidebb, mint az e-book olvasóé.

Utazáskor vagy bármilyen hétköznapi szituációban viszont jól jöhet, hogy az elkezdett könyvet az iPhone-on is lehet folytatni. A szintén most bejelentett
Whispersync funkció segítségével az iPhone-ra telepített programban is elérhetőek a korábban megvásárolt könyvek, nem szükséges semmit újra
megvenni vagy felárat fizetni. Sőt, az Amazon egy automata könyvjelzőt is beépített, így ha valaki a Kindle készüléken olvasott egy könyvet, de később az
iPhone-on folytatná, akkor még keresgélnie sem kell, hogy hol járt pontosan.

Az Amazon lépésre kicsit sem érdekli az Apple-t, korábban éppen Steve Jobs mondta azt, hogy az elektronikus olvasás egész koncepciója hamvábaholt,
mivel az emberek ma már nem olvasnak. Az Apple valószínűleg épp emiatt koncentrál csupán a multimédiás tartalmakra, s teljesen kimarad a XXI.
századi könyvpiacról.

(Forrás: HWSW / Dojcsák Dániel)

↑ Alkalmazottak lopják a céges adatokat (2009. március 5.)
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Egy amerikai felmérés szerint tíz alkalmazottból legalább hat vállalati adatokkal távozott munkahelyéről, amikor elbocsátották.

Az amerikai Ponemon Institute által készített felmérés szerint az alkalmazottk 60 százaléka egy kis, üzleti titoknak számító adatot is magával visz, mikor
elbocsátotják az állásából. Az adatok között ügyfelekről szóló információk, alkalmazottak adatai, pénzügyi jelentések, titkos üzleti dokumentumok,
telefonszámok is vannak.

Az is érdekes, hogy miután elhagyják munkahelyüket, az esetek 24 százalékában továbbra is hozzáférnek céges adatokhoz. Pedig a szakértők gyakran
figyelmeztetnek, hogy jobban oda kell figyelni a vállalati adatokra, hiszen ezek gyakrabban értésesebbek, mint az épület, amelyben a cég működik. Így
talán nem meglepő, hogy egy év leforgása alatt a teljes világ gazdasági vesztesége adatlopás miatt – amit szervezett bűnözők, hackerek vagy belső
alkalmazottak hajtottak végre – elérte az egy trillió dollárt.

(Forrás: Techline.hu)

↑ Fájlcserélőn kötöttek ki az AIDS-esek titkos adatai (2009. március 4.)

Könnyen találhatunk titkos kórházi adatbázisokat a fájlcserélőkön, írja jelentésében egy amerikai információtechnológiai szakember. Többek között
AIDS-ben és pszichiátriai problémákban szenvedő páciensek részletes adatai kerültek ki vélhetően gondatlanságból, az eset pedig bizonyíthatóan nem az
első, írja a Nextgov kormányzati technológiai portál.

Barack Obama 19 milliárd dollárral támogatja az amerikai egészségügyi információs rendszer kialakulását, a 2014-re előirányzott új hálózat azonban
megjósolhatóan sok sebből fog vérezni, főleg az emberi hanyagság miatt, vonhatjuk le a konklúziót M. Eric Johnson jelentéséből. Az amerikai Digitális
Stratégiai Központ igazgatója ugyanis arról számolt be: olyan orvosi adatbázisokat talált fájlcserélő hálózatokon, amelyekben többek között pszichiátriai,
illetve rákban szenvedő betegek és AIDS-páciensek adatai szerepeltek, névvel, címmel, tb-azonosítóval, a diagnózist azonosító jelzéssel együtt, ezek
birtokában pedig nemcsak kellemetlenséget lehet okozni az érintetteknek, hanem könnyen vissza is lehet élni az adatokkal. Az adatbázisok mellett több
orvosi anyag is „hálóra akadt”, többek között egy majdnem kétezer oldalas dokumentum egy orvosi tesztelőlaboratóriumból.

A szakértő szerint a laptopon szereplő adatok a felhasználó tudta nélkül kerülhetnek mások kezébe, ha gépére fájlcserélő programot helyez (vagy hagyja,
hogy bármely családtagja vagy ismerőse így tegyen), az érzékeny adatok innentől kezdve biztosítócégeknél, laborokban vagy adatgyűjtő cégeknél
köthetnek ki. Johnson a Tiversa adatgyűjtő cég szolgáltatását használta – a szervezet naponta másfél milliárd keresést végez fájlcserélő hálózatokon
pénzügyi és orvosi információk után kutatva. Johnson vizsgálatai során 3328 dokumentumot talált, amelyből 161 sorolható az „érzékeny” kategóriába.

Tom Highes, a Bush-kormány társadalombiztosítási információs menedzsere mindezekről úgy vélekedik, az elkövetkező években számos rendszertörésre
számíthatunk az egészségügyi IT-rendszerekben. A fájlcserélők által okozott biztonsági résekről többször is volt szó a médiában: 2008 júniusában például a
Walter Reed Army Medical Center ezernyi páciensének adatai kerültek a nyilvánosság elé.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Megalakult a YouTube Szimfonikus Zenekar (2009. március 3.)

Megalakult a YouTube Szimfonikus Zenekar, a világ első online klasszikus nagyzenekara, amelybe beválogattak két magyar muzsikust, Bencze László
nagybőgőst és Bátki Viktor brácsást is.

A mintegy kilencven zenészt több mint háromezer jelentkező közül választották ki. A mezőnyt először híres zenekarok képviselőiből álló zsűri szűkítette,
majd a YouTube felhasználói szavazhattak a videómegosztó portálra feltöltött bemutatkozó anyagokra. A jelentkezőknek két felvételt kellett beküldeniük.
Az egyik témája szabadon választott, a másik Tan Dun Oscar-díjas zeneszerző egyik művének részlete.

A tehetségkutató verseny tavaly decemberben indult. A kiválasztási folyamat lezárult, a szavazatok alapján összeállt a zenekar tagsága, áprilisban a
szervező YouTube meghívja őket New Yorkba, ahol három nap alatt betanulják Tan Dun Internet Szimfónia No. 1, Eroica című művét. Az alkotást a világ
egyik legrangosabb koncerttermében, a Carnegie Hallban adják elő április 15-én. Vezényel Michael Tilson Thomas, a San Francisco Symphony Orchestra
zenei igazgatója.

Thomas több más világsztárral, például a zongorista Lang Langgal és a londoni szimfonikusokkal együtt vállalkozott a klasszikus zene népszerűsítésére a
videómegosztó portál segítségével. „A YouTube hatalmas lehetőség arra, hogy közelebb vigyük a klasszikus zenét az emberekhez” – mondta Thomas, aki
zenetörténeti YouTube-videósorozatot is tervez.

A YouTube szimfonikusok összesen 26 hangszeren játszanak. A zenekar tagjai között amatőr és hivatásos muzsikusok is vannak. A származási hely alapján
összeállított listán közel 30 ország neve áll. A zenészek életkora 17 és 55 év közötti. Van köztük két magyar is: Bencze László nagybőgős és Bátki Viktor
brácsás – derül ki a zenekar oldalán elérhető információk alapján.

(Forrás: Hvg.hu)

↑ Három évre biztos az Elektronikus Információszolgáltatás finanszírozása (2009. március 2.)

2,6 milliárd forintot kap három évre az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ). A finanszírozási forrásról szóló megállapodást a Magyar
Tudományos Akadémián (MTA) írta alá Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, Hiller István oktatási és kulturális miniszter,
valamint Pálinkás József, az MTA elnöke február 25-én.

Az eseményen Molnár Károly megjegyezte, hogy eddig évente kellett előteremteni a program működéséhez szükséges pénzt, most azonban biztos anyagi
hátteret tud teremteni a szolgáltatásnak a három együttműködő fél. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 290 millió forinttal, a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal 500 millió forinttal, míg az MTA 50 millió forinttal támogatja a programot évente. A megállapodás értelmében tehát 2011. december
31-ig mindhárom szervezet meghatározott éves hozzájárulással, összesen évi 840 millió forintos összeggel támogatja a programot.

A megállapodott felek tájékoztattak: azoknak az intézményeknek, melyek hozzáférést akarnak szerezni az adatbázishoz, pályázatot írnak ki a
közeljövőben. A szolgáltatást csak önrész fizetésének vállalásával vehetik igénybe, így hozzájárulva a program működéséhez. A tőlük befolyt pénz
várhatóan az összköltség 10 százalékát fogja fedezni.

Hiller István elmondta, az EISZ nem csak egy programról szól, hanem annál többről: értéket képvisel olyan időszakban, amikor az együttműködés és az
összefogás különösen nagy jelentőséggel bír.

Az EISZ információs adatbázis 2002-ben kezdte meg működését. A program lehetővé teszi hallgatók, oktatók, valamint kutatók számára a világ fontosabb
tudományos elektronikus folyóirataihoz, adatbázisaihoz való hozzáférést. A tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat
központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, melynek eredményeként az eddigieknél lényegesen több információt tud biztosítani. Ezáltal olyan
Magyarországról elérhető tudástárat hoz létre, amely segíti a nemzetközi tudományos élet itthoni integrációját.

A teljes kínálat 4.300 teljes szövegű tudományos szakfolyóiratot tartalmaz, valamint 33 ezer tudományos folyóirat szemléjét. Pálinkás József rávilágított arra,
hogy egy közös adatbázis fenntartása sokkal költséghatékonyabb, mintha minden intézmény privát tudástárat hozna létre.

Az információ szabad áramlását elősegítendő, az EISZ regisztráció ingyenes azok számára, akik jogviszonyban állnak a kutatásban részt vevő
intézménnyel, mint például a hallgatók. A felhasználók között egyaránt szerepelnek állami, egyházi és nem állami felsőoktatási intézmények, MTA
kutatóintézetek, valamint non-profit szervezetek.

(Forrás: HírTV.hu)

↑ Feburári vírus stoplista – vezet a torrent vírus (2009. március 1.)
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Februárban az új szereplőnek számító Conficker féreg mellett hat trójai is szerepel a vírustoplistán. Ez jelzi, hogy a legtöbb károkozót még mindig
magunk telepítjük.

Az ESET Magyarországra vonatkozó, több százezer hazai felhasználó adatai alapján készült statisztikája szerint a februári toplistán elsöprő többségben
vannak a trójaiak. A magukat ingyenes alkalmazásnak, hasznos segédprogramnak, aranyos kölyökkutyás virtuális képeslapnak vagy éppen kereskedelmi
programok használatát lehetővé tévő licenckulcs-generátornak álcázó kártevők elve ugyanaz. Ígérnek valamit, de aztán – éppen, mint a görög mondában –
nem azt kapjuk, mint amire számítunk.

Az aktuális toplistát a Win32/TrojanDownloader.Swizzor vezeti, melyet sokszor a torrent letöltések sebességét optimalizáló segédprogramnak álcáznak
készítői. A trójai azonban ehelyett reklámprogramokat megjelenítő komponenseket tölt le és telepít a számítógépre, így aztán nemhogy gyorsulna a
számítógépünk, de a felugró reklámablakokkal is meg kell majd küzdenünk. A dobogó második és harmadik helyezettje – a
WMA/TrojanDownloader.GetCodec és a Win32/Agent – is hasonló megtévesztő program, mindkettő ingyenes tartalmakat, például .mp3 fájlokat ígér a
felhasználók számára.

Érdekesség, hogy a Valentin napi álképeslapokban terjedő Win32/Kryptik is bekerült a top10-es listába, és 6. helyével megelőzte a hirtelen kirobbanása
miatt nagy visszhangot kiváltott Confickert, ami a 7. helyen végzett.

A februári toplista helyezettjei részletesen:

1. Win32/TrojanDownloader.Swizzor.NBF trójai
Elterjedtsége a februári fertőzések között: 10,86%
2. WMA/TrojanDownloader.GetCodec trójai 
Elterjedtsége a februári fertőzések között: 5,23% 
3. Win32/Agent trójai 
Elterjedtsége a februári fertőzések között: 5,13%
4. Win32/Adware.Virtumonde alkalmazás
Elterjedtsége a februári fertőzések között: 4,67%
5. INF/Autorun vírus
Elterjedtsége a februári fertőzések között: 4,45%
6. Win32/Kryptik trójai
Elterjedtsége a februári fertőzések között: 4,06%
7. Win32/Conficker.AA féreg
Elterjedtsége a februári fertőzések között: 4,03%
8. Win32/PSW.OnLineGames.NMY trójai
Elterjedtsége a februári fertőzések között: 3,37%
9. Win32/Injector trójai 
Elterjedtsége a februári fertőzések között: 1,65%
10. Win32/Adware.GooochiBiz alkalmazás 
Elterjedtsége a februári fertőzések között: 1,5%

(Forrás: Hvg.hu)
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