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Az Európai Kiberhónap kapcsán az 

NBSZ NKI bárki számára elérhető 

e-learning tananyagokat tett közzé 

az Intézet weboldalán. 

Különösebb hírverés  

nélkül megjelent  

az Android 12,  

átláthatóbbá válnak az 

appok jogosultságai 
(zdnet.com)  

Az új Pixel 6 és Pixel 6 Pro  

készülékek már az Android  

legújabb, 12-es verziójával kerül-

nek piacra ─ derült ki a tech óriás 

őszi termékbemutató eseményén, 

október 19-én. Az új Android OS a 

korábbi Pixel telefonokon is  

elérhetővé vált a bemutatóval  

egyidőben, más gyártók készülé-

kein azonban a szokásos módon 

csak később lesz telepíthető.  

Az Android 12 talán az eddigi  

legnagyobb designbeli ráncfelvar-

rás és számos hasznos funkció ─ 

például immár többoldalas  

képernyőmentést is készíthetünk ─ 

mellett szerencsére adatvédelmi 

újdonságokat is tartalmaz.  

Bővebben... 

OpenOffice-t vagy LibreOffice-t használ? Mielőbb frissítse!  
(bleepingcomputer.com)  

A LibreOffice és az OpenOffice számára fontos frissítések jelentek meg egy olyan 

sebezhetőség kezelésére, amely lehetővé teszi, hogy egy támadó megbízható  

forrásból származónak tűntessen fel egy módosított dokumentumot. Bár a hiba  

súlyosságát mérsékeltnek minősítették, a sikeres kihasználás következményei  

igencsak súlyosak lehetnek, ugyanis a szóban forgó sérülékenység különféle  

támadásokhoz, például káros kód futtatásához is felhasználható. Bővebben... 

Káros oldalakra irányított át az AllBlock nevű böngészőbővítmény  
(securityweek.co)  

Az Imperva kutatói 2021. augusztus végén fedeztek fel egy rosszindulatú  

hirdetésbefecskendező kampányt, amely az AllBlock nevű rosszindulatú  

hirdetésblokkolót használta. A böngészőbővítmény Chrome és Opera böngészőben is 

elérhető volt, szerencsére azóta már eltávolításra került. A böngésző pluginbe rejtett 

káros JavaSript kód úgy működött, hogy lekérte a böngészőbe betöltött weboldal  

összes hivatkozását ─ beleértve az oldal URL-jét is ─ majd ezt elküldte egy,  

a támadók irányítása alatt álló távoli szervernek. Bővebben... 

Fiatalok a közösségi médiában – az internet nem felejt!  
(heise.de)  

Fiatalon mindannyian követünk el olyan dolgokat, amelyeket később megbánunk,  

ez így volt régen is és manapság is. A mai fiatalok azonban más helyzetben vannak, 

mint a korábbi generációk, mivel fő önkifejezési módjuk örökre megörződik,  

és ez a későbbiekben akár komoly fejtörést is okozhat számukra. Serdülőként még 

keressük önmagukat, és miközben véleményünk formálódik, akár a szélsőségeket is 

szimpatikusnak találhatjuk ─ legtöbbször időlegesen. Ebben a korban fontos az  

önkifejezés, véleményünket pedig szinte azonnal a nagyvilág elé tárhatjuk,  

megfeledkezve arról, hogy amit a világhálóra feltöltünk, az ott is marad. Bővebben... 

Vízügyi rendszerek elleni fokozott zsarolóvírus aktivitásra figyelmeztetnek amerikai szervek 
(securityweek.com)  

Több amerikai kormányzati ügynökség (FBI, CISA, EPA, NSA) csütörtökön közös riasztást adott ki, hogy figyelmeztesse a 

víz- és szennyvízágazatban működő szervezeteket a folyamatban lévő kibertámadásokra. A riasztás három, korábban nem 

bejelentett zsarolóvírus támadást is ismertet, amelyek vízügyi létesítmények ipari vezérlőrendszereit (ICS) érintik. Az új 

riasztás kiemeli az adatokkal, a zsarolóvírusokkal, a hálózat szegmentálásával, a hálózat összetettségével és a rendszer  

karbantartásával kapcsolatos kockázatokat, továbbá megosztja a kiberbünözők által az IT és OT (üzemeltetési technológia) 

rendszerek és hálózatok veszélyeztetésére használt technikákkal és eljárásokkal kapcsolatos információkat. Bővebben... 
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