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Az NBSZ NKI weboldalán  

a Windows 10 néhány hasznos  

beépített biztonsági funkciójáról 

olvashat. 

Nagyon igyekszik eloszlatni 

az adatvédelmi aggályokat a 

WhatsApp 
(theverge.com)  

Alkalmazáson belüli, ún. státusz-

üzenetek megjelenéséről számoltak 

be szombaton az Egyesült Király-

ság és az Egyesült Államok 

WhatsApp felhasználói. Az új 

funkció egy ideje már elérhető volt 

Indiában, azonban a csevegő alkal-

mazás nem rég bejelentett új  

adatvédelmi irányelveivel kapcsola-

tos félreértések miatt a cég kényte-

len volt azt szélesebb körben beve-

zetni, ugyanis sokan elpártoltak az 

alkalmazástól. Az első üzenet arra 

hívja fel a figyelmet, hogy a 

WhatsApp elkötelezett a magánélet 

védelme iránt, és a felhasználók 

közötti üzenetváltások, valamint 

telefonhívások tartalmához a  

végponttól végpontig történő titko-

sítás miatt továbbra sem fér hozzá.  
Gamerek elleni ellátási lánc támadást leplezett le az ESET 

(bleepingcomputer.com)  

Az ESET jelentése szerint a NoxPlayer, a hongkongi BigNox vállalat Windows-on és 

macOS-en is futtatható ─ főképp gamerek által használt ─ Android emulátora  

rosszindulatú programokat terjeszt. Ismeretlen elkövetők az említett program frissítési 

folyamatait feltörve (ellátási lánc támadás – supply chain attack) juttattak káros  

kódokat az alkalmazást használó felhasználók számítógépére 2020. szeptembere  és 

2021. januárja között. Bővebben... 

Megduplázódott a személyazonosság-lopások száma  

az Egyesült Államokban 
(bleepingcomputer.com)  

1,4 millió személyazonossággal történő visszaélésről érkezett bejelentés 2020-ban az 

Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) szerint, amelyek egy 

jelentős része a járványügyi helyzet miatt munkanélkülivé vált állampolgárokat  

érintette. A koronavírus elleni védekezés érdekében hozott korlátozások miatt sokan 

vesztették el munkahelyüket a tengerentúlon, így amikor az amerikai kormány 

kiterjesztette a munkanélküli ellátást, az online bűnözők mások ellopott személyes 

adataival nyújtottak be támogatási kérelmeket. Bővebben... 

Ezt az oldalt most semmiképp se látogassa meg! 
(securityweek.com)  

Támadók irányítást szereztek a pearl[.]com domain felett, amelyen keresztül 1997 óta 

egy, a pearl programozási nyelvvel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldal 

volt elérhető, ám a webcím jelenleg – február elsejei állapot szerint – egy olyan IP-re 

mutat, amelyet korábban Locky zsarolóvírus terjesztésre használtak, ezért annak  

felkeresése jelenleg nem javasolt. A felhasználók az eredeti weboldalt átmenetileg 

a PERLDOTCOM.PERL.ORG domain alatt tekinthetik meg. Az eset hátterében egy  

nagyobb domain lopási kampány áll, amelynek során a támadók felügyeletet  

szereztek több ismert webcím felett is. Bővebben... 

Katonai puccs miatt részlegesen leállt az internet Mianmarban 
(cyberscoop.com)  

A mianmari hadsereg választási csalásra hivatkozva nem fogadja el az ország tavaly novemberi választások legitimitását, 

ezért február elsején szükségállapot kihirdetése mellett őrizetbe vették az ország vezetőit. A katonai puccs során nem  

csupán az ország állami tömegtájékoztatási csatornái, hanem az internetforgalom is korlátozás alá került. A NetBlocks   

adatai alapján az országos hálózati forgalom előbb a felére csökkent, majd később a szokásos forgalom háromnegyedére állt 

be. Az akciót digitális jogvédelmi szervezetek (például az Acces Now), valamint többek között Joe Biden amerikai elnök is 

elítélte.  
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