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Microsoft rregullon cenueshmërinë
dyvjeçare të MSDT në përditësimin Mashtrimi në WhatsApp u kërkon
viktimave para për "të ndihmuar"
e gushtit
një të dashur

Dy vjet e gjysmë pasi një studiues i sigurisë zbuloi publikisht ekzistencën e një
cenueshmërie të ekzekutimit të kodit në distancë (RCE) në Mjetin
diagnostikues të mbështetjes së Microsoft Windows (MSDT), i quajtur
DogWalk, Microsoft më në fund ka lëshuar një rregullim për problem pasi u
shfaq një variant i ri, pasi më parë nuk e kishte bërë këtë mbi bazën se nuk
plotësonte kriteret e duhura.
Kjo është dobësia e dytë e madhe e MSDT që është rregulluar nga Microsoft
në muajt e fundit, pas zbulimit të Follinës së rrezikshme
në fund të majit, e cila u rregullua në qershor.
https://www.computerweekly.com/news/252523657/Microsoft-fixes-two-year-old-MSDTvulnerability-in-August-update

Google heq aplikacionet e infektuara
me "malware" nga Play Store

Google ka qenë i zënë me heqjen e aplikacioneve të infektuara me
malware nga Play Store. Është raportuar gjatë muajit të kaluar se
malware si Joker, Facestealer dhe Autolycos janë gjetur në rreth 60
aplikacione të shkarkuara nga më shumë se 3.3 milionë përdorues.
Zscaler ka prodhuar analiza se si funksionojnë disa nga këto lloje të
malware. Malware mund të përfshijë viruse, trojanë, ose çdo kod ose
përmbajtje që mund të dëmtojë sistemet kompjuterike, rrjetet ose
pajisjet.

Një truk i ri kriminal kibernetik është raportuar, në të cilin një
sulmues dërgon një mesazh të thjeshtë si "Përshëndetje Mami"
me një arsye për përdorimin e një numri tjetër telefoni, i
ndjekur nga një varg mesazhesh që shpjegojnë një situatë gjoja
të vështirë që kërkon ndihmë financiare.
Objektivi është të mashtroni viktimën për t'i dërguar para
kriminelit që qëndron pas sulmit.
Ky lloj mashtrimi ripohon nevojën për të verifikuar se me kë po
komunikoni, edhe nëse ata pretendojnë se janë një person i
dashur. Nëse diçka nuk shkon mirë, vërtetoni se me kë po flisni.
Kjo mund të bëhet duke bërë një pyetje që vetëm i dashuri juaj
do ta dinte, ose duke telefonuar për të konfirmuar se është
vërtet ai (një mashtrues mund të pretendojë se altoparlanti i
telefonit është i prishur për të shmangur një bisedë).
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