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Eúrö pái felhászná lö k ádátáihöz is hözzá fe rhetnek á 

TikTök múnkátá rsái 
(thehackernews.com)  

December 2-á n le p hátá lybá á TikTök ú j ádátve delmi irá nyelve, 

ámely lehetö ve  teszi á ByteDánce túlájdöná bán le vö  kö zö sse gi me -

diáplátförm álkálmázöttáinák, högy hözzá fe rhessenek áz eúrö pái 

felhászná lö k ádátáihöz.. Bo vebben... 
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Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Szeme lyes ádátökhöz e s á Dröpböx förrá skö djá höz 

is hözzá fe rtek áz ádáthálá szök 
(securityweek.com)  

A Dröpböx növember 1-je n ismerte el, högy á kö zelmú ltbán  

ádáthálá sz tá mádá s á ldözátá vá  vá lt, ámely sörá n áz elkö vetö k á 

szölgá ltátö  ne há ny förrá skö d re szlete hez, illetve áz álkálmázötták 

e s ú gyfelek szeme lyes ádátáihöz is hözzá fe re st szereztek.  

Bővebben... 

Adáthálá szát elleni  

MFA irá nyelveket tett kö zze  á CÍSA 
(infosecurity-magazine.com)  

Az Egyesú lt A llámök Kiberbiztönsá gi U gynö kse ge (CÍSA) á  

tö bbte nyezö s hitelesí te sre (MFA) vönátközö án tett  

kö zze  irá nyelveket, ámelyek segí thetnek felvenni á hárcöt áz  

ádáthálá sz tá mádá sökkál szemben. A CÍSA á tö bbte nyezö s  

hitelesí te s mielö bbi bevezete se t jávásöljá á szervezetek szá má rá.  

Bővebben... 

Ellá tá si lá nc biztönsá gi ú tmútátö t ádött ki  

áz USA körmá nyá 
(securityweek.com)  

Az Egyesú lt A llámök Kiberbiztönsá gi U gynö kse ge (CÍSA),  

á Nemzetbiztönsá gi U gynö kse ge (NSA), válámint á Nemzeti  

Hí rszerze s Ígázgátö i Hivátálá (ODNÍ) kiádtá k á szöftver ellá tá si 

lá nc ve delme rö l szö lö , há röm re szbö l á llö  ú tmútátö  má södik  

re sze t. Bo vebben... 
IT biztonsági  

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n  bö vebb  

införmá ciö  e rhetö  el árrö l, mike nt  

tehetö  biztönsá gösábbá  á Fáceböök  

fiö kúnk. 

Me g ele rhetö k Pláy Störe-ön á 

nemre g felfedezett  

rösszindúlátú  álkálmázá sök 
(bleepingcomputerr.com)  

Ezú ttál tö bb mint egymilliö án telepí tette k 

ázökát áz álkálmázá sökát, ámelyek  

ádáthálá sz weböldálákrá vágy rösszindú-

látú  reklá möldálákrá irá nyí tjá k á t áz  

á ldözátökát. Egyes rösszindúlátú   

weböldálákön hámis ve delmi eszkö zö k 

vágy frissí te sek telepí te se re igyekeznek 

rá venni á felhászná lö kát, ámivel  

válö já bán csák ká rös prögrámökát  

tö ltene nek le áz eszkö zú kre.  Bővebben... 
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