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Nemsokára a régebbi  

androidos készülékek is 

megkapják ezt a hasznos 

adatvédelmi funkciót 
(thehackernews.com)  

A Google múlt héten jelentette be, 

hogy az Android 11-es verziójában 

bevezetett hozzáférési engedélyek 

automatikus visszaállítási funkció 

a régebbi Android verziót futtató 

eszközökön is elérhetővé válik, 

egészen az Android 6-ig 

(Marshmallow). Mindez várhatóan 

2021 decemberében valósul meg, 

ami a Google szerint több milliárd 

készüléket érint majd. Bővebben... 
Kibertámadás érhette a német választási hatóságot  

(securityweek.com)  

Feltehetően kibertámadás miatt állt le a szeptember 26-án tartandó német parlementi 

választások lebonyolításáért felelős Szövetségi Választásvezető (Bundeswahlleiter) 

weboldala augusztus végén, az esetet a német szövetségi ügyészség még vizsgálja.  

A leállást bejelentő Business Insider beszámolója szerint a szavazás hivatalos  

eredményeinek publikálására szolgáló weboldalt elosztott szolgáltatás  

megtagadással járó (DDoS) támadás érte, ami miatt egyes szerverek néhány percre 

leálltak. Bővebben... 

Ezzel a szoftverrel ellenőrizheti,  

hogy gépe készen áll-e a Windows 11-re 
(bleepingcomputer.com)  

A Microsoft kiadta frissített PC Health Care alkalmazás frissített verzióját, amivel 

ellenőrizhető, hogy egy számítógép kompatibilis-e a Windows 11 rendszerrel.  

Az állapotellenőrző szoftvert először a Windows 11 bejelentésével egyidőben adták 

ki, azonban ezt akkor sok kritika érte, ugyanis arról nem közölt információt, hogy az 

eszköz pontosan miért is nem felel meg az új rendszerkövetelményeknek.  

Ezt követően a Microsoft visszavonta az alkalmazást, majd augusztusban kiadta a  

frissített verziót az Insider programban résztvevők számára tesztelésre, és bejelentette, 

hogy hamarosan az összes Windows felhasználó számára elérhető lesz. Bővebben...  

#Anti2010 hashtag a 2010-ben született gyermekek ellen  
(heise.de)  

A sokak által kedvelt közösségi alkalmazáson, a TikTok-on kezdett el terjedni az 

#Anti2010 hashtag, ami kifejezetten a tíz-tizenegy éves gyerekek bántalmazására 

buzdított. Az idén szeptemberben induló tanévben számos idősebb iskolás zaklatta 

fiatalabb társait. Azóta ugyan eltávolították a hashtaget a TikTokról, illetve a francia 

oktatási miniszter – Jean-Michel Blanquer – felszólította a tanulókat, hogy kedvesen 

fogadják az iskolakezdőket. Bevezettek továbbá egy új hashtaget a 

#BienvenueAux2010-t, amivel üdvözlik a 2010-ben születetteket. Bővebben... 

Ezekre a biztonsági hibákra utaztak a zsarolóvírus csalók az elmúlt időszakban 
(bleepingcomputer.com)  

Allan Liska, a  CSIRT Recorded Future (Computer Security Incidens Response Team) munkatársa több biztonsági  

kutatóval együtt összeállított egy listát a zsarolóvírus bandák által gyakran kihasznált sebezhetőségekről. A lista több mint 

egy tucat különböző szoftver- és hardvergyártó termékeiben talált biztonsági hibát tartalmaz, ami jó kiindulópontot nyújthat 

a védekezők számára a hálózati infrastruktúrájuk védelmének megfelelő kiépítéséhez. Bővebben... 
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