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Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike në
bashkëpunim me Geneva Centre for Security Council (DCAF), OSBE, Regional
Cooperation Council  (RCC), Dhomën Amerikane të Tregtisë në Shqipëri, Shoqatën
Shqiptare të Mikrofinancës, One Telecommunications organizuan në datat 19-21
Prill. eventin inovativ "Regional Cyber Camp Albania" në ambientet e Hotel
Movenpick, Gjiri i Lalzit.
Qëllimi i eventit ishte zhvillimi i aftësive praktike për bashkëpunim dhe shkëmbim
informacioni midis CSIRT, Policisë së Shtetit dhe institucioneve të tjera rajonale
përgjegjëse për sigurinë kibernetike si dhe ngritja e kapaciteteteve të të rinjve mbi
sigurinë kibernetike. 
Përgjatë 3 ditëve të aktivitetit rreth 100 të rinj dhe 50 profesionistë nga Shqipëria,
Kosova, Serbia, Bosnjë Hercegovina, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi thelluan
njohuritë e tyre dhe shkëmbyen praktikat më të mira kombëtare të fushës së
sigurisë kibernetike.

LOG4J- MIJËRA APLIKACIONE JANË
ENDE VULBERABËL

Disa muaj pas zbulimit të një vulnerabiliteti kritik në librarinë e
përdorur gjerësisht të regjistrimit në Java Apache Log4j, një numër i
konsiderueshëm aplikacionesh dhe serverësh janë ende të
cënueshëm nga sulmet kibernetike sepse nuk kanë aplikuar shtesa
sigurie.

Jo vetëm që dobësia është relativisht e thjeshtë për t'u shfrytëzuar,
por natyra e kudo ndodhur e Log4j do të thotë se ai gjendet në një
gamë të gjerë aplikacionesh, shërbimesh dhe mjetesh software të
ndërmarrjeve të cilët janë shkruar në gjuhën Java - dhe përdoren
nga organizata dhe individë në mbarë botën.

GOOGLE UPDATE-ON CHROME PËR
HERË TË TRETË GJATË 2022

Google update-on CHROME për herë të tretë gjatë 2022. Google po
update-on dy dobësi në browser-in e saj Chrome. Përditësimet
emergjente që kompania lëshoi këtë javë prekin pothuajse tre
miliardë përdoruesit e Chrome, si dhe ata që përdorin browser të
tjerë të bazuar në Chromium, si Microsoft Edge, Brave dhe Vivaldi.

https://www.cybersecurity-review.com/news-april-2022/log4j-flaw-thousands-
of-applications-are-still-vulnerable-warn-security-researchers/

https://tech.slashdot.org/story/22/04/15/1833246/google-issues-third-emergency-fix-for-chrome-this-
year#:~:text=Google%20Issues%20Third%20Emergency%20Fix%20for%20Chrome%20This%20Year%20(t
heregister,being%20exploited%20in%20the%20wild.

https://securityintelligence.com/articles/retail-cybersecurity-how-to-protect-your-customer-data/
https://securityintelligence.com/articles/retail-cybersecurity-how-to-protect-your-customer-data/

