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Minden eddiginél szigorúbb
elszámoltatás

Hogyan tehetők biztonságosabbá az
online vásárlások?

Alison Saunders, az Egyesült Királyság államügyészségének igazgatója szerint a jövőben szigorúbb büntetésre számíthatnak azok, akik a közösségi
platformokat (Twitter, Facebook, stb.) gyűlöletkeltő
tartalmak megosztására használják. Az új rendelkezés értelmében azok a jogszabályok, amelyek az
olyan bűncselekményeket szankcionálják, mint például a faji gyűlöletre való felbujtás, az online felületeken való elkövetés esetén is alkalmazhatók és azonos büntetőeljárást vonnak maguk után. Saunders a
The Guardiannak elmondta, a szigorításra azért volt szükség, mert úgy véli
egyértelmű összefüggés tapasztalható
az interneten elkövetett és a valós erőszak között. Utóbbi kapcsán pedig
aggasztó tendencia figyelhető meg, 2017 első negyedévében a megelőző időszakhoz képest 20%-kal
nőtt a gyűlölet-bűncselekmények száma NagyBritanniában. Bővebben...

Az amerikai szabványügyi hivatal (NIST) olyan
megoldásokat keres, amelyekkel az e-kereskedelem
biztonságosabbá tehető, asztali és mobil platformon egyaránt. Ennek érdekében hozták létre a 'Multifactor
Authentication Project' kezdeményezést, amely most ajánlást adott közre a
kiskereskedelem számára. Elsősorban az ún. 'cardnot-present' (CNP) tranzakciók – vagyis amikor a
kártya fizikailag nincs jelen a vásárlás során, például
az interneten, telefonon, postai úton történő fizetések
– kapcsán tettek javaslatokat, ezekkel szemben
ugyanis nagyon megemelkedett a visszaélések száma
az Egyesült Államokban. A koncepció lényege, hogy
a visszatérő vásárlók webes adatainak elemzésével a
szokásostól eltérő minták esetén a webshop további
autentikációs lépéseket vezessen be, amelyek elsősorban nem a felhasználót, hanem az eszközt azonosítanák. Bővebben...

(www.techcrunch.com)

(www.computerworld.com)

Szemléletváltás a kiberbiztonság megítélésében
(www.itproportal.com)

A KPMG legutóbbi jelentése (CEO Outlook 2017) szerint az Egyesült Királyság cégvezetői pozitívabban ítélik
meg az informatikai biztonságot, a válaszadó felsővezetők többsége (70%) ugyanis egyre inkább egy új bevételi forrásként tekint rá. A szerzők arra is rávilágítanak, hogy változás figyelhető meg a feladatkörök megoszlásában, a biztonság kérdése az utóbbi időben már a vezérigazgatók felelőssége, szemben a korábbiakkal, amikor az elsősorban az IT vezető vagy az információbiztonsági felelős ellenőrzése alá tartozott. A felmérés alapján azonban ezt a cégvezetők
korántsem teherként élik meg, valójában nagy hányaduk (77%) kényelmesen össze tudja
egyeztetni az egyéb vezetői feladatokkal. Paul Taylor, a KPMG kiberbiztonsággal foglalkozó brit részlegének
vezetője szerint azért van még hová fejlődni ezen a téren, például egy incidens megfelelő kezelésére csak a vezetők 52%-a van – saját bevallása szerint – teljes mértékben felkészülve. Bővebben...

Nagyobb kontroll a kriptovaluták felett
(www.thestar.com.my)

Az ausztrál kormányzat szabályozni kívánja a digitális pénzváltási tevékenységet és erősíteni szeretné a pénzügyi hírszerző ügynökség (Austrac) hatáskörét,
annak érdekében, hogy segítse annak pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos tevékenységét. A változás két héttel azután következett be,
hogy az Austrac az ország legnagyobb bankját (Commonwealth) pénzmosással
és terrorfinanszírozással kapcsolatos jogszabályok szándékos és szisztematikus
megszegésével vádolta meg. Hasonló reformokat vezettek már be Japánban is.
Bővebben...

Kivonják az
Apple Pay-t a nacionalista webhelyekről
(www.engadget.com)

Az Apple megszünteti a nacionalista, illetve gyűlöletkeltő
tartalommal bíró weboldalak
Apple
Pay
támogatását.
Első körben ez legalább két
webshopot jelent, amelyek
náci szimbólummal ellátott
ruhákat és egyéb kiegészítőket
árulnak. Nem az Apple az
egyetlen tech nagyvállalat, ami
lépéseket tett a gyűlöletbeszéd
ellen, a múlt hétvégén Virginiában tartott tüntetés után a
Google, a GoDaddy, a Spotify,
a Discord, a GoFundMe és a
PayPal is intézkedett fehér felsőbbrendűséget hirdető weboldalak leállításával kapcsolatban, köztük a híres neo-náci
'The Daily Stormer' websitetal. Bővebben...

IT biztonsági
Tanács
Különböző
szolgáltatásokhoz
alkalmazzunk eltérő jelszavakat,
megelőzve ezzel egy szolgáltatói
adatszivárgáskor történő kompromittálódást.
Az általunk használt online szolgáltatásokat priorizáljuk és kategorizáljuk fontosság szerint (pl.:
közösségi média, levelezés, netbank, munkahelyi rendszerek),
és legalább kategóriánként használjunk eltérő jelszavakat.

Kibertámadás a skót
parlament ellen

Kína elindította ez első
"kiberbíróságot"

Múlt hét kedd óta próbálják feltörni a
skót parlament informatikai rendszereihez tartozó fiókok jelszavait. Sir
Paul Grice, a parlament vezérigazgatójának tájékoztatása szerint habár a
bejelentkezési kísérletek folyamatosan zajlanak és néhány felhasználó
azt tapasztalhatja, hogy átmenetileg
nem fér hozzá a fiókjához, mindeddig nem látják annak a nyomát, hogy
a támadók sikeresen kompromittálták
volna az érintett rendszereket. Az
elemzések még tartanak a támadások
eredetét kutatva, ennek eredményét
azonban nem kívánják nyilvánosságra hozni, illetve azon országokat sem
nevezték meg, amelyek összefüggésbe hozhatók a kísérletekkel. Úgy vélik, a mostani kampány hasonló a
júniusi Westminster-parlament elleni
támadáshoz, mely négy napon keresztül tartott. Bővebben...

Múlt hét pénteken kezdte meg működését az új kínai kiberbíróság, amely
az online vásárlással kapcsolatos vitákat, a szerzői jogi pereket, valamint
az online vásárlásokra vonatkozó termékbiztosítással kapcsolatos
követeléseket
hivatott
kezelni.
Az Alibaba e-kereskedelmi vállalatnak is székhelyet adó Hangzhou lakossága eszerint internetes panaszaikat immáron online is benyújthatják,
majd video chaten keresztül jelentkezhetnek be a tárgyalásukra. Kína
rendelkezik a világ egyik legnagyobb
internet-használói bázisával, ez a
2016-os év végi adatok szerint mintegy 731 millió felhasználót jelent. Du
Qian, az intézmény elnöke szerint a
speciális bíróság felállítása nem csak
kényelmi megoldás jelent, hanem
erősebb jogi védelmet biztosít a vásárlók számára. Bővebben...

(www.dailymail.co.uk)

(www.securityweek.com)

Lehet-e jogos a szabad véleménynyilvánításhoz való
jog korlátozása?
(www.nypost.com)

A nemzetközi digitális jogvédő szervezet Electronic Frontier Foundation (EFF)
bírálta a GoDaddy, a Google és más technológiai vállalatok döntését, mivel
azok több neonáci csoportot is kizártak a szervereikről. Ennek esett áldozatául a
hírhedt fehér felsőbbrendűséget hirdető The Daily Stormer weboldal is, amely
központi szerepet játszott a tragikus végű charlottesvill-i tüntetés szervezésében.
Cindy Cohn, az EFF ügyvezető igazgatója egy blogbejegyzésben fejtette ki véleményét az esettel kapcsolatban. Úgy véli a kitiltások – amellett, hogy azok
oka, az elhatárolódás igénye egyfelől érthető – egy nagyon összetett kérdéskört
érintenek. Az ilyen jellegű intézkedések ugyanis könnyen eredményezhetnek
olyan állapotot, amiben már nagyon nehéz lesz kontrollálni, hogy mi kerül cenzúrázásra és ki által. Bővebben...

