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Az NBSZ NKI weboldalán hasznos  

információkat olvashat arra vonatko-

zóan, miként készítheti fel vállalko-

zását, szervezetét a távmunkára IT 

biztonsági szempontból. 

Adatszivárgás a 

Whispernél: nem csak a 

titkok, a személyes adatok 

is nyilvánosak voltak 
(theregister.co.uk)  

 

Biztonsági kutatók több, mint 900 

millió rekordnyi érzékeny Whisper 

felhasználói adatot találtak egy 

adatbázisban, amihez bárki szaba-

don hozzáférhetett. Az adatbázis 

neveket ugyan nem tartalmazott, 

azonban életkorra, nemre, nemzeti-

ségre, érdeklődési körre vonatkozó 

információkat, beceneveket és IP 

címeket igen, amelyek egyrészt 

nagyon is alkalmasak lehetnek a 

felhasználók beazonosításához, 

másrészt a szintén kiszivárgott jel-

szó tokenek birtokában bárki sza-

bad bejárást kaphatott bármelyik 

felhasználó fiókjába. Bővebben... 

Fokozottabb privacy-t vár a Chrome  

az új cookie beállítási lehetőségektől 
(bleepingcomputer.com)  

Bővített cookie beállítási lehetőség érhető el a Google Chrome andoroidos tesztver-

ziójának (Canary) 82-es kiadásában. Az új felületen a mostani kettő helyett négy 

vezérlő kerül megjelenítésre. Bővebben... 

Figyelmeztetést adott ki a szlovák kibervédelem: egészségügyi 

szervezetek válhatnak célponttá  
(sk-cert.sk)  

Ezúttal HIV-teszt eredményekre hivatkozó csaló e-maileket fedeztek fel a 

Proofpoint biztonsági kutatói, amelyeket látszólag a Vanderbilt Egyetem küld ki 

egy rosszindulatú Excel fájl kíséretében. Az e-mailhez csatoltan szerepel egy 

TestResults.xlsb nevű fájl, amely megnyitása során arról tájékoztatja az áldozatot, 

hogy adatai védve vannak, a dokumentum megtekintéséhez azonban még engedé-

lyeznie kell a tartalmat (Enable Content). Amennyiben az áldozat így tesz, a háttér-

ben elindulnak azok a rosszindulatú makrók, amelyek letöltik és telepítik a Koadic 

nevű, eredetileg sérülékenység vizsgálatra szánt eszközt. Bővebben... 

Fokozottabb privacy-t vár a Chrome  

az új cookie beállítási lehetőségektől 
(bleepingcomputer.com)  

Bővített cookie beállítási lehetőség érhető el a Google Chrome andoroidos tesztver-

ziójának (Canary) 82-es kiadásában. Az új felületen a mostani kettő helyett négy 

vezérlő kerül megjelenítésre. Az első korlátozó opció, hogy inkognitó módban tör-

ténő böngészéskor tiltásra kerülnek a harmadik féltől származó cookie-k, a másik 

lehetőség ugyanez a normál böngészéskor, a harmadik pedig az összes sütit tiltása, 

amely azonban befolyásolhatja a weboldalak működését, így nem minden esetben 

ajánlott. Emellett továbbra is lehetőség lesz olyan weboldalak hozzáadására,  

amelyek mentesülhetnek az aktív beállítások alól.  

Újfajta sextortion levelekkel támadnak a csalók 
(bbc.com)  

Ezúttal az ismerősök barátnőiről készült meztelen fotókat tartalmazó e-mail csatolmányok megnyitására próbálják rávenni 

az áldozatokat. Az e-mailek szerint a melléklet olyanokról készült meztelen képeket tartalmaz, akik nem voltak hajlandóak 

fizetni a korábbi Sextortion kampány során és most a fotókat a feltételezett áldozat összes kapcsolati listáján szereplő címre 

elküldik. Bővebben... 
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