Okos telefonnal csíphetjük el a telefon tolvajokat
Ha ellopják az okos telefont, csak az első csapás, hogy nem kis pénz újat venni. A második pofon –
ami legalább olyan fájdalmas, mint az előbbi -, hogy túl sok érzékeny adatunk jut a tolvaj kezébe.

Mi is érhető el egy okos mobilról? (Már aki annak használja, s nem szép, színes presztízseszköznek a
vezetékes telefon helyett.) A komplett levelezés, a felhőben tárolt adatok, jelszavak, banki adatok,
névjegyzék, közösségi oldalak hozzáférései, képek, filmek, bevásárló listák, naptárak, feljegyzések alkalmasint az asztali számítógép és a bankszámla. Meg amit még elérhetővé tettünk rajta. Kínos.
A görög mitológiában Cerberus az alvilágot háromfejű kutyaként őrzi: bárkit beenged az Alvilág
kapuján, de onnan senkit ki nem ereszt. Nagyjából ez a gondolat építette fel a Cerberus Appot is.
A regisztrált felhasználók egy hétig ingyenesen próbálgathatják a programot. Ez igencsak korrekt
viselkedés a szokott 15 perces visszatérítési időhöz képest, ami gyakorta még arra sem elég, hogy a
kiegészítő adatokat, animációkat letöltsük. A program eltüntethető az applikációk menüjéből, tehát a
tolvaj még azt sem látja, hogy a Cerberus App egyáltalán fel van telepítve az eltulajdonított mobilra.
Mit tud a Cerberus?
A mobilunk a cerberusapp.com oldalról, felhasználónév és jelszó megadása után a távolból
vezérelhető. Kiadható a „Követés megkezdése” utasítás, amely GPS használata nélkül, a telefoncella
információk segítségével méterre beazonosítja a mobil aktuális tartózkodási helyét.

Körülbelül egy perc alatt kijelzi a helyet, ahol éppen tartózkodunk. A mobilhálózattal meglehetősen
gyengén ellátott Bosznia-Hercegovinában, Mostar városában három perc alatt lelte fel a pontos
pozíciót.
Ezek után egy sor dolgot tehetünk az egy szendvics áráért megvehető applikációval. Csak
példaképpen: a távolból üvöltő szirénát szólaltathatunk meg a mobilon. Mikor a tolvaj lehalkítja a
riasztót, a mobil észrevétlen fényképet készít róla, s elküldi egy általunk megadott e-mail címre.
(Nyilván nem a mobilon beállított e-mailt adjuk meg hozzá.)
Tudunk üzenetet küldeni, a mobil híváslistáját lekérdezni, a helyszínről hangfelvételt, fotókat, sőt
észrevétlen videót készíteni – utóbbiak és a pontos cím alapján tán még a rendőrség is kötélnek áll,
hogy visszakérje a mobilunkat. Amennyiben a készülékben SIM-kártyát cserélnek - ami többnyire egy
tolvaj első lépése -, a megváltozott SIM-kártyáról és az új telefonszámról küld az általunk előzetesen
megadott mobilokra is riasztást a Cerberus.
Ha a számos ötlet egyike sem segítene, végső esetben a távolból letörölhetjük az SD-kártya, vagy akár
a készülék belső memóriájának teljes tartalmát, hogy legalább az adataink legyenek a háromfejű
kutya segítségével hozzáférhetetlenek. Ha már bejutottak az alvilágba, legalább ki ne jussanak onnan.
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