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Adátszivá rgá s tö rte nt á Pepsine l 
(bleepingcomputer.com)  

Ínförmátikái tá mádá s e rte á Pepsi Böttling Ventüres LLC-t, áz  

Egyesü lt A llámök legnágyöbb Pepsi itálök pálácközö  ü zeme t, ámely 

sörá n áz elkö vetö k bizálmás ádátökhöz szereztek hözzá fe re st egy 

införmá ciö löpö  ká rtevö  segí tse ge vel. Bővebben…. 

Aüsztrá liá is szá mü zi á kí nái biztönsá gi kámerá kát á 

körmá nyzáti e pü letekbö l 
(securityaffairs.com)  

Az Aüsztrá l Ve delmi Miniszte riüm á mü lt he ten bejelentette, högy á 

körmá nyzáti e pü letekben örszá gszerte le fögjá k csere lni á  

kí nái Hikvision e s Dahua ce gek á ltál gyá rtött biztönsá gi kámerá kát. 

Az indöklá s szerint á gyá rtö k tü lsá gösán szörös kápcsölátbán á llnák 

á kí nái á llámmál, eze rt elö vigyá zátössá gö l eltá völí tjá k áz eszkö zö ket.  

Bővebben…. 

Ve szhelyzeti frissí te s e rkezett áz Apple eszkö zö khö z 

egy zerö dáy se rü le kenyse g miátt 
(bleepingcomputer.com)  

Sörön kí vü li biztönsá gi frissí te s e rkezett áz Apple-tö l iPhöne, iPád 

e s Mác eszkö zö khö z á WebKit bö nge szö mötör egy áktí ván  

kihászná lt nülládik nápi (zerö dáy) se rü le kenyse ge miátt.  

Bővebben... 

ÍT biztönsá gi 

HÍ REK 
ÍT biztönsá gi 

TÍPP 

Tövá bbi hí reke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Egyes ándröidös eszkö zö kö n tesztelhetö  á  

Privácy Sándböx 
(thehackernews.com)  

A Göögle kedden bejelentette, högy hivátálösán is ele rhetö ve  teszi 
áz Andröid Privácy Sándböx be tá verziö já t áz Andröid 13 rendszert 

füttátö  möbileszkö zö kö n. Bővebben…. 

IT biztonsági 

Tipp 

Az NBSZ NKÍ weböldálá n egy webes  

álkálmázá sök elleni gyáköri tá mádá stí püs 

kive de srö l ölváshát bö vebben. 

40 sebezhetö se get jáví tött áz 

Andröid febrüá ri frissí te se
(securityweek.com)  

A Göögle mü lt he ten ádtá ki áz Andröid 

2023 febrüá ri frissí tö  csömágjá t,  

ámelyben ö sszesen 40 se rü le kenyse g,  

kö ztü k 17 sü lyös besörölá sü  biztönsá gi 

hibá kerü lt jáví tá srá. Bővebben... 
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Tövá bbi införmá ciö ke rt, lá tögássön el weboldalunkra! 

Státisztikái 
ádátök 

2023.02.10-2023.02.16. 

Az NBSZ NKÍ á ltál  
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A deepfáke vájön mi?  

[áktüá lis] 

Hetek ö tá á kü lö nfe le mesterse ges intelligenciá  

álgöritmüsökkál ke szí tett me diá tártálmákrö l szö lnák á 

hí rek. Ehhez á te má höz szörösán kápcsölö dik egy  

má sik MÍ technölö giái fögálöm, á deepfáke is.  

Mi ez, ván-e vesze lye e s e rtelmes ipári felhászná lá sá?  

Támá s e s Zötyá ütá nájá rt.  

Aktüá lis  
tártálmák 

Tövá bbi e rdekesse geke rt, lá tögássön el Facebook oldalunkra! 
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