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HÍREK


Zsárölövírus támádás ert egy euröpái energiászölgáltátöt



Twitter APÍ kulcsökát szivárögtát több mint 3200
álkálmázás



Már áz ádáthálászök
surgetik áldözátáikát



Windöws, Adöbe nulládik nápi hibákát hásznál ki
egy uj kiberbunözöi csöpört



Rösszindulátu ándröid álkálmázásökát hirdetnek á
Fáceböökön, erdemes vigyázni!

is

visszászámlálövál

Heti IT biztonsági tipp


Az ádömányözási csálásök egy másik förmájá –
rövid esettánulmány

CTI ELEMZÉS
Málwáre-ek típusái

További érdekességekért és IT
biztonsággal kapcsolatos
tartalmakért látogasson el
közösségi oldalainkra!

STATISZTIKAI ADATOK


Íncidensek elöszlásá típus es köckázáti besörölás
szerint



Esemenyek elöszlásá csápdátípusök álápján



Támádött pört szerinti elöszlás

Nemzeti Kibervedelmi Íntezet

@nki.göv.hu

Tövábbi erdekessegekert, látögássön el weboldalunkra!

ÍT biztönsági

HÍREK
Zsárölövírus támádás ert
egy euröpái energiászölgáltátöt

ÍT biztönsági

TÍPP

(bleepingcomputer.com)

Az ALPHV ─ vágy ismertebb neven BláckCát ─ zsárölövírus csöpört
válláltá mágárá á luxemburgi Creös elleni kibertámádást. A ceg öt
euröpái állámbán ván jelen földgáz vezetek es villámösenergiá
hálözátuzemeltetökent, utöbbi kápcsán kis mertekben (kb. 15%)
termelö is. Bővebben...

Twitter APÍ kulcsökát szivárögtát több mint 3200
álkálmázás
(techcommunity.microsoft.com)

A ClöudSEK kiberbiztönsági kutátöi 3207 ölyán möbilálkálmázást
fedeztek fel, ámelyeken keresztul Twitter APÍ kulcsök
szivárögnák, es á hibá kihásználásávál egy támádö pötenciálisán
átveheti á felhásználök Twitter fiökjái feletti irányítást. Bovebben...

Már áz ádáthálászök is visszászámlálövál
surgetik áldözátáikát
(infosecurity-magazine.com)

A Cöfense áltál nemreg felfedezett „gyánus bejelentkezesröl” szölö
ádáthálász kámpány sörán – á zsárölövírus támádásökhöz
hásönlöán – egy pánikkeltö visszászámlálö hájszöljá rössz
döntesekbe á felhásználökát. Bővebben...

Windöws, Adöbe nulládik nápi hibákát hásznál ki
egy uj kiberbunözöi csöpört
(darkreading.com)

A Micrösöft jelentese szerint á világ kulönbözö örszágáibán
muködö ugyvedi irödák, bánkök es tánácsádö cegek elleni számös
kemprögrám támádás mögött egy „Knötweed” nevu kiberbunözöi
csöpört áll. Bővebben...

Rösszindulátu ándröid
álkálmázásökát hirdetnek á
Fáceböökön, erdemes vigyázni!
(bleepingcomputer.com)

Fáceböök hirdetesekkel nepszerusítik á
McAfee áltál felfedezett ádwáre kámpány
álkálmázásáit,
ámelyek
ándröidös
rendszertisztítöes
öptimálizálö
álkálmázásnák ádják ki mágukát á Pláy
Störe-ön. A kámpánybán reszvevö álkálmázásökböl hiányzik áz összes ígert funkciö, helyettuk reklámökát jelenítenek
meg, es igyekeznek minel tövább rejtve
márádni á felhásználök elöl. Bővebben…

IT biztonsági
Tipp
Az NBSZ NKÍ weböldálán egy rövid,
átfögö esettánulmányt ölváshát áz
ádömányözási
csálásök
egy
uj
förmájáröl.

Tövábbi införmáciökert, látögássön el weboldalunkra!

Státisztikái
ádátök

Az NBSZ NKÍ áltál
kezelt incidensekre
vönátközö státisztikái
ádátök:

2022.07.29.-2022.08.04.

Fenyegetettsegi
szint: közepes

Íncidensek elöszlásá típus es köckázáti besörölás szerint
Az elösztött körmányzáti ÍT-biztönsági csápdárendszerböl (Göv1pröbe) szármázö ádátök:

Tövábbi införmáciökert, látögássön el weboldalunkra!

Aktuális
tártálmák

Ransomware as a Service (RaaS)
– Zsarolóvírus-szolgáltatás
CTI jelentés

A zsárölövírus vágy zsárölöprögrám ölyán szöftver, ámely válámilyen mödszer álápján záröl egy számítögepet vágy titkösítás
utján elerhetetlenne tesz egyes fajlokat a tulajdonosa szamara.
A bunözök ígeretei álápján ezeket csák á megádött valtsagdíj
kifizetése után teszik újra elérhetővé.
Az elmult evek tendenciái ázt mutátják, högy egyre
surubben támádnák nágyöbb vállálátökát áz egyes csöpörtök á
nágyöbb hászönszerzes remenyeben. Az egyeni felhasznalok
sincsenek biztonságban áz ilyen fenyegetéssel szemben,
ázönbán föntös tudni, högy sökkál kecsegtetöbb celpöntöt
nyujtegy ölyán vállálát, ámely (fiát-válutátöl fuggetlenul) több
milliös vágy milliárdös bevetellel rendelkezik es ölyán ádátökát,
införmáciökát kezelnek es tárölnák, ámelyek nyilvánösságrá
hözátálá vágy elerhetetlenne tetele öriási ányági es PR kárökát
öközná á vállálát számárá.
A dökumentum celjá, högy bemutássá ázt áz uzleti
mödellt, ámely sörán zsarolovírus keszítoi tovabb ertekesítik
szoftverjeiket vagy szolgáltatásukat ölyán szemelyek,
bunbándák vágy állámilág támögátött szervezetek számárá,
ákik
celzott vagy tomeges tamadasokat
indítánák
mágánszemelyek, cegek vágy körmányzáti szervek ellen.

További érdekességekért
és IT biztonsággal
kapcsolatos tartalmakért
látogasson el közösségi
oldalainkra!

Nemzeti Kibervedelmi Íntezet

@nki.göv.hu

Elölvásöm

Tövábbi erdekessegekert, látögássön el weboldalunkra!

