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Az NBSZ NKI weboldalán hasznos 

információkat olvashat az Android 

és iOS beépített szülői felügyeleti 

funkcióiról. 

Terrortartalom-bejelentő 

alkalmazás vált elérhetővé 

az Egyesült Királyságban 

(ukauthority.com)  

„iREPORTit” névre hallgat a terro-

rista tartalmak bejelentésére  

szolgáló új brit alkalmazás. Az 

applikáció bevezetéséhez egy, a 

Greater London Authority (GLA) 

megbízásából folytatott kutatás 

vezetett, amelyből kiderült, hogy öt 

londoni lakosból négyen nem tud-

ják, hogyan jelenthetik be az inter-

netes keresések során fellelt szélső-

séges tartalmakat. A téma érzé-

kenynek számít az országban, mi-

vel sokan aggódnak amiatt, hogy a 

fiatalok a korlátozások idején jóval 

több időt töltenek az online felüle-

teken.  Az alkalmazás három hóna-

pos próbaidőszak során kerül beve-

zetésre országosan, amely alatt 

ingyenesen letölthető Android és 

Apple eszközökre.  Bővebben... 

Adatvédelmi funkcióval újít a Telegram 
(bleepingcomputer.com)  

A Telegram Windows-os verziójának legújabb frissítése lehetővé teszi a létrehozott 

csoportok és hívás-előzmények maradéktalan törlését a beszélgetésben résztvevő  

összes fél oldaláról. A Telegram mobilalkalmazásaiban a titkos csoportok is törölhe-

tők, mivel a Telegram szerverei nem tárolják az eltávolított csevegési és hívási előz-

ményeket, valamint a törölt csoportokat sem. A frissítés egy további hasznos funkció-

ja, hogy a csevegés adminisztrátora immár meg tudja változtatni a résztvevők mikro-

fonjának hangerejét.  Végül, de nem utolsósorban most már van mód a másokat ─ 

például hírességeket ─ megszemélyesítő hamis csoportok és csatornák jelentésére is. 

A frissítés fokozatosan válik elérhetővé a Microsoft Store-on keresztül.  

Úgy tűnik „térdig gázolunk” a nyomkövető pixelekben 
(zdnet.com)  

A „Hey” nevű üzenetküldő szolgáltató nemrég megdöbbentő trendre világított rá a 

kémpixelek (spy pixel) alkalmazásának gyakoriságával kapcsolatban. A BBC kérésé-

re végzett elemzésük szerint ugyanis a felhasználók privát e-mailjeinek közel kéthar-

mada tartalmazhat ilyen, az üzenetek nyomon követésére szolgáló „adalékot”.  

A kémpixelek vagy más néven webjelzők apró ─ általában 1×1 pixel méretű ─,  

többnyire .PNG vagy .GIF kiterjesztésű, a felhasználók számára láthatatlan képek, 

amelyek e-mailek, vagy weboldalak törzsébe kerülnek beágyazásra. Bővebben...  

Ukrajna szerint Oroszországból indult a kormányzati weboldalaik 

elleni botnet támadás 
(securityaffairs.co)  

2021. február 18-án összehangolt kibertámadás indult ukrán kormányzati ─ többek 

között az Ukrán Biztonsági Szolgálathoz (SSU), valamint a Nemzetbiztonsági és  

Védelmi Tanácshoz tartozó ─ weboldalak ellen. Ennek során a támadók a célpontban 

álló rendszerek sérülékenységeit kihasználva igyekeztek azokat megfertőzni és  

elosztott szolgáltatásmegtagadásos (DDoS) támadások indítására  

alkalmas botnet hálózatba kapcsolni.  Bővebben... 

Figyelem: Rosszindulatú Adobe Flash frissítésről értesít a Google Alerts  
(bleepingcomputer.com)  

A BleepingComputer szerint egy új megtévesztési kampány van kibontakozóban, amelynek során támadók a  

Google Értesítő (Google Alerts) segítségével hamis Adobe Flash frissítési oldalakra irányítják az áldozatot. A Google Érte-

sítő szolgáltatás lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók e-mail értesítést kérjenek az őket érdeklő új webes tartalmakról, 

megadott  kulcsszavak alapján. Eszerint, amint egy olyan webes tartalom kerül indexelésre a Google keresője által, ami  

─ például a címében ─ tartalmazza az adott kifejezést, automatikus e-mail üzenet kerül elküldésre a kulcsszó figyelésére 

feliratkozott felhasználók számára. Bővebben... 
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