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A vírusvédelem veszélyei
Átverte a felhasználókat a népszerű vírusszkenner alkalmazás
2014. április 08., kedd, 19:10 Szerző: hvg.hu
Ma már szinte mindenki tudja, hogy nemcsak számítógépét, de
mobileszközét is megtámadhatják rosszindulatú kártevők. Érdemes ezért
telefonunkat, táblagépünket is védeni, de nem mindegy, mivel.
Sok figyelmeztetés jelent már meg arról, hogy védeni kell androidos
telefonjainkat, táblagépeinket, ez a mobilplatform ugyanis kedvelt
célpontja a rosszindulatú kódok íróinak. Sok felhasználó meg is fogadta
a tanácsot, és gyorsan letöltött valamilyen víruskergetőt készülékére:
nem véletlenül lettek a vírusirtók az egyik legnépszerűbb
alkalmazáscsoport a Google Play-ben.
Az ilyen appok közé tartozik (pontosabban tartozott) a 3,99 dolláros
Virus Shield is, amely azt igérte, hogy
– megakadályozza a káros alkalmazások települését,
– valós időben vizsgálja a beállításokat, a fájlokat, és
– a különféle személyes információkat is védi.
– Ráadásul mindezt úgy teszi, hogy kíméli az akkumulátort, és
– nem terheli reklámokkal a felhasználót.
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Ez nagyon jól hangzott, és a Virus Shield már egy héttel a megjelenése
után az új fizetős alkalmazások élére került, 10 ezer alkalommal töltötték
le, és a felhasználók 4,7-es értékelést adtak rá (5 a maximum).
Közben kiderült, hogy egy nagy átverésről van szó, az app egyáltalán
nem azt teszi, amit igért. Valamit azért tett: ha a felhasználó megérintette
az x jellel ellátott pajzs ikont, hamarosan egy pipa jelent meg rajta,
jelezve: a készülék vírusmentes.
Hogy emögött azonban nincsen semmi, azt az Android Police derítette ki,
és még az alkalmazás kódját is megmutatta, hogy mindenki tudja, hogy
igazat ír. Az appot azóta eltávolították a Google Play-ből.
Mit tehetünk mi, a felhasználók? Szinte semmit, mert nincs lehetőségünk
kódtükrözésekre vagy értelmezésekre. Csak abban tudunk bízni, hogy a
Google-nál majd jobban figyelnek az ilyen fontos programokra.
(a hvg.hu nyomán)
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2.1. Melyik szóra/szavakra
meghatározások?

illenek

a

szövegben

az

alábbi

a)

Ezek támadhatják meg a számítógépet/mobileszközt:

b)

Aki védeni akarja a gépeit, ezt tölti le:

c)

Ez az app igért védelmet a veszélyek ellen:

d)

Ilyen alkalmazás volt a Virus Shield:

e)

Maximum ennyi pontot adhattak értékeléskor a felhasználók:

f)

Ez volt a Virus Shield ikonja:

g)

Ez az ikon jelent meg a képernyőn a Virus Shield futtatása
után:

h)

Ezt jelentette a képernyőn megjelent ikon:

i)

Az Android Police ezt mutatta meg:

j)

Ez történt azóta a Virus Shield app-pal:

3

OLVASOTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE
2.
2.2. Igaz, vagy hamis a következő mondatok tartalma?
a) A számítógépeket és a mobil eszközöket veszélyek fenyegetik.
b) Mindegy, mivel védjük telefonunkat, táblagépünket.
c) A vírusirtók nem népszerűek az alkalmazások között.
d) A Virus Shield vírusirtó 3,99 dollárba került.
e) A felhasználók rossz jeggyel értékelték a Virus Shield programot.
f) A Virus Shield program átverés volt.
g) A Virus Shield program nem azt teszi, amit állít magáról.
h) A Virus Shield használata után a készülékek vírusmentesek
lettek.
i) Az appot még nem távolították el a Google Play-ből.
j) A felhasználók nem tehetnek sokat a gépek védelmére.
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2.3. Fejezze be az alábbi mondatokat!
a) A rosszindulatú
mobileszközét...

kártevők

a

felhasználó

számítógépét,

b) Telefonunkat, táblagépünket is érdemes ezért...
c) A mobilplatform ugyanis kedvelt célpontja a...
d) A vírusirtók az egyik legnépszerűbb alkalmazáscsoport a...
e) A Virus shield már egy héttel a megjelenése után az új fizetős
alkalmazások...
f) Közben azonban kiderült, hogy a Virus shield egy nagy...
g) A Virus shield futtatáskor egyáltalán nem azt teszi, amit…
h) A futtatás végén a Virus shield azt jelezte, hogy a készülék…
i) A Google Play-ből azóta a Virus shield alkalmazást…
j) A felhasználók csak abban tudnak bízni, hogy a Google-nál majd
jobban figyelnek az ilyen fontos...
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2.4. Feleljen a kérdésekre röviden!
a) Mit csinálnak a rosszindulatú kártevők a számítógépekkel,
mobileszközökkel?
b) Mi jelent már meg arról, hogy védeni kell androidos
telefonjainkat, táblagépeinket?
c)
Hol
lettek
a
alkalmazáscsoport?

vírusirtók

az

egyik

legnépszerűbb

d) Hány dollárba került a Virus Shield app?
e) Mikor került a Virus Shield a fizetős alkalmazások élére?
f) Hány pontszámmal értékelték a felhasználók a Virus Shield appot?
g) Mi jelent meg a képernyőn, ha a felhasználó megérintette az x
jellel ellátott pajzs ikont?
h) Mért nem volt igaz az, amit a képernyőn megjelent pipa jelentett?
i) Hogyan ért véget a Virus shield története?
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MEGOLDÁS
2.1.
a = rosszindulatú kártevők; b = víruskergető/t; vírusirtót; c= Virus Shield; d
= fizetős; e = 5; f = x jellel ellátott pajzs; g = pipa; h = a készülék
vírusmentes; i = az alkalmazás kódja/kódját; j = eltávolították a Google Playből
2.2.
a
igaz

b
c
d
hamis hamis igaz

e
f
hamis igaz

g
igaz

h
i
j
hamis hamis igaz

2.3.
a = megtámadják/megtámadhatják; b = védeni; c = rosszindulatú kódok íróinak;
d = GooglePlay-ben; e = élére került; f = átverés; g = ígért; h = vírusmentes; i =
eltávolították; j = programokra

2.4.
a = Megtámad(hat)ják őket.
b = Sok figyelmeztetés.
c = A Google Play-ben.
d = 3.99 dollárba.
e = Egy héttel a megjelenés után.
f = 4.7 ponttal.
g = Egy pipa.
h = Mert a készülék nem volt vírusmentes.
i = Eltávolították a Google Play-ből.
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