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Az NBSZ NKI weboldalán hasznos  

információkat olvashat a SANS  

Institute  által biztosított IT biztonsági 

képzésekről, amelyek a “Flexi-Pass” 

segítségével most még inkább  

testre szabhatóak lettek.  

DoS-olásra használták a 

népszerű androidos  

híralkalmazást  
(zdnet.com)  

4,3 pontos értékelést kapott a 

Google Play-en az ingye-

nes ,,Updates for Android” nevű 

alkalmazás, amely friss híreket 

ígért a felhasználóknak, azonban 

a háttérben egy robothálózathoz 

csatlakoztatta az eszközöket, 

amelyet azután elosztott szolgál-

tatás megtagadásos (DDoS)  

támadások indítására használtak 

fel, többek között az ESET  

weboldala ellen. Lukas Stefanko, 

az ESET biztonsági kutatója  

szerint az alkalmazás először 

2019. szeptember 9-én került 

feltöltésre a Google alkalmazás-

boltjába és igen hamar népszerű-

vé vált. Bővebben... Oroszország megelőzte az USA-t ─ a csaló webhelyek számában  
(ehackingnews.com)   

A Group-IB szerint a tavalyi adatok alapján Oroszország megelőzte az Egyesült  

Államokat internetes csaló tartalmak mennyiségét tekintve. A megelőző három évben 

a legtöbb blokkolt adathalász tartalmat rendre USA-beli szolgáltatások kapcsán  

azonosították, ám tavaly már Oroszország állt az élen. A Group-IB elemzése szerint a 

csalók taktikájában is több változás észlelhető: míg korábban egy csalárd webhely 

blokkolása után a támadók jellemzően inkább egy másik célpontra váltottak, manap-

ság tovább próbálkoznak újabb és újabb weboldalak létrehozásával. Bővebben... 

A FIRST globálissá tenné a TLP jelzések használatát  
(first.org)  

2015-ben a Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) a Traffic Light 

Protocol (TLP) standardizálásába kezdett. A FIRST a TLP-t a biztonsági ipar szerep-

lői ─ biztonsági eseményelhárítási és incidens kezelő csoportok, kormányzati ügy-

nökségek, információbiztonsági kutatók, stb. ─ számára alkotta, abból a célból, hogy 

elősegítse az érzékeny információk megosztását az érdekelt felek között. Bővebben... 

WordPress felhasználók figyelem: tömeges támadás indult  

sérülékeny pluginek ellen 
(securityweek.com)  

A WordPress biztonsággal foglalkozó Defiant egy nagy volumenű támadási  

kampányról számolt be, amely indulása óta már több, mint 900 000 WordPress  

weboldal ellen indított offenzívát. A kampány hetek óta tart, az eddigi csúcs időszak  

május 3-án volt, csak ezen a napon nem kevesebb, mint 20 millió támadás történt.  

A kampány célpontjában olyan évekkel ezelőtt felfedezett WordPress bővítményeket 

és kiegészítőket érintő sérülékenységek állnak, amelyek egy részéhez ugyan elérhető 

hibajavítás (például: Blog Designer, Newspaper, WP GDPR Compliance), ám ezek 

telepítését az oldal üzemeltetője nem végezte el, vagy már egyáltalán nem is  

támogatottak, ezért nem is készül hozzájuk biztonsági frissítés (például a Easy2Map, 

Total Donations). Bővebben... 

Idén virtuálisan kerülnek megrendezésre a Black Hat és a DEF CON hacker konferenciák 
(bleepingcomputer.com)   

Minden nyáron hatalmas érdeklődésre tart számot a hagyományosan Las Vegasban megrendezésre kerülő két prominens IT 

biztonsági konferencia, a Black Hat és a DEF CON. Idén a világjárványra való tekintettel úttörő módon ezek a rendezvények 

virtuális formában kerülnek lebonyolításra. Ennek mikéntjéről a Black Hat szervezői egyelőre nem közöltek pontosabb  

információkat, a DEF CON azonban közleményében már jelezte, hogy a “DEF CON 28 Safe Mode” az eredetileg tervezett 

időben, 2020. augusztus 7-9-ig lesz online elérhető saját Discord szerverükön keresztül. Mindez azok számára lehet jó hír, 

akik a személyes részvételt eddig nem tudták megoldani.  
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