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Áhættuþjónusta (ERS) er sérfræðihópur innan endurskoðunarsviðs Deloitte
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ehf. sem sérhæfir sig í innra eftirliti upplýsingakerfa, upplýsingaöryggi og
endurskoðun upplýsingakerfa. Vírinn er gefinn út á tveggja vikna fresti og
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ætlaður m.a. stjórnendum, kerfisstjórum og almennum notendum
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Grunur leikur á að NSA hafi sett inn bakdyr í
dulkóðunaraðferðir
Hefur NSA verið að setja inn bakdyr í dulkóðunaraðferðir í mörg ár ?
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Í mörg ár hefur NSA verið að brjóta upp dulkóðun til að hafa uppi á
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glæpamönnum en nú hafa dagblöðin New York Times og The Guardian sagt
frá því að NSA hafi unnið markvisst að því að setja inn bakdyr í
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dulkóðunarbúnað til að auðvelda sér að brjóta upp dulkóðanir og þar af
leiðandi getað fylgst með því sem fer fram dulkóðað á netinu en ekki einungis
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ódulkóðað.
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Stór öryggishola á Facebook
Öryggissérfræðingur fékk greitt $12.500 fyrir að finna veikleika á
Facebook
Öryggissérfræðingurinn Arul Kumar fékk greitt $12.500 (um 1.500.000 kr) fyrir
að finna veikleika á Facebook sem gerði hverjum sem er það kleift að eyða

öllum þeim myndum sem að hægt var að komast í. Facebook tekur öllum
veikleikum mjög alvarlega og eru með svokallað „bug bounty“ sem leyfir þeim
sem komast að galla á Facebook að tilkynna hann og ef að gallinn er
sannreyndur borga þeir að lágmarki út $500 (um 60.000 kr).

Tölvuþrjótur stelur $15.000
Peningarnir millifærðir án þess að eigandinn hafði hugmynd um það
Í júlí síðastliðnum lenti Anil Abraham í Dubai í því að tölvuþrjótur komst inn á
Gmail aðganginn hans. Þegar tölvuþrjóturinn var kominn með aðgang að
netfanginu þá hafði hann samband við banka Abraham og fékk þá til að
millifæra $15.000 (um 1.800.000 kr) yfir á banka í Nýja Sjálandi.
Þetta sýnir okkur hversu mikilvægt er að hafa lykilorð örugg og nota 2ja þátta
auðkenningu þar sem það er hægt eins og Gmail býður upp á.

Endilega hafið samband við undirritaða (tengiliðir hér til hliðar) ef þið hafið
spurningar eða frekari áhuga á efninu.
Viðtakendur eru hvattir til að áframsenda Vírinn á áhugasama
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