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Sajnos ez is megtÃ¶rtÃ©nt.

Mint azt az elmÃºlt napokban tapasztalhattÃ¡tok, az oldal nem volt elÃ©rhetõ.
Ã•me a magyarÃ¡zat:
MÃºlt hÃ©t csÃ¼tÃ¶rtÃ¶kÃ¶n jÃ¶tt az elsõ telefon, hogy az oldal (akkor mÃ©g csak a fÃ³rum) megjelenÃ©sekor tÃ¡madÃ¡st jele
egyes vÃ©delmi szoftverek.
Aznap mÃ¡r nem volt idõm foglalkozni vele, de a fÃ³rum gyorsan le lett tiltva, ne okozzon gondot annak akinek nincs vÃ©dve
a rendszere.
PÃ©nteki napra mÃ¡r a weboldal is fertõzÃ¶tt lett, Ã-gy nem volt mit tenni azt is be kellett zÃ¡rni.
Ã‰rdekesen telt a hÃ©tvÃ©gÃ©m.
Fõtt a fejem rendesen.
A legnagyobb gondot az jelentette - Ã©s jelenti mÃ©g most is - hogy a sajÃ¡t, programozÃ¡sra hasznÃ¡lt gÃ©pem olyan szinten
fertõzÃ¶tt, hogy mÃ©g most sem sikerÃ¼lt letakarÃ-tani. Pedig fut rajta a NOD32, automatikusan frissÃ-tett adatbÃ¡zissal. Fut
rajta tûzfal, telepÃ-tve van a SpyBot SD.
Ã‰s mÃ©gis benyalta rendesen.
A tÃ¡madÃ¡s Ã©szlelÃ©sÃ©vel kapcsolatban a kÃ¶vetkezõ Ã©rdekessÃ©gek derÃ¼ltek ki:
VÃ©delmi szoftverek, amik nem Ã©rzÃ©keltÃ©k a tÃ¡madÃ¡st:
- AVG kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ verziÃ³i
- Vipre
- NOD32
VÃ©delmi szoftverek, amik rÃ©szben Ã©rzÃ©keltÃ©k a tÃ¡madÃ¡st:
- Avast (XP-n jelzi a tÃ¡madÃ¡st, Windows7-en nem!)
VÃ©delmi szoftverek, amik Ã©rzÃ©keltÃ©k a tÃ¡madÃ¡st:
- Eset Smart Security 5 (Windows7-en, Ã©s Vista-n is jelez. XP-n nem lett tesztelve)
- Eset Smart Security 4 (Windows7-en lett tesztelve)
A fenti szoftverek is csak a friss adatbÃ¡zis esetÃ©n jelzik a tÃ¡madÃ¡st, ezÃ©rt fontos, hogy mindenki figyeljen oda a
frissÃ-tÃ©sre!
(A Smart Sec. 5-Ã¶s prÃ³baverziÃ³ja szeptemberi adatbÃ¡zissal telepÃ¼l, Ã©s az mÃ©g nem reagÃ¡l a tÃ¡madÃ¡sra!!!)
Â
A fentiek miatt XP-s rendszerekre az Avast telepÃ-tÃ©sÃ©t javaslom (ingyenes regisztrÃ¡ciÃ³ utÃ¡n 1 Ã©vig frissÃ-t legÃ¡lisan),
Ãºjabb rendszerekre az Eset szoftvere lehet megoldÃ¡s.

Mindenki vÃ©gezzen egy teljes rendszerellenõrzÃ©st a gÃ©pÃ©n, Ã©s vÃ¡ltoztassa meg a weblapon a jelszavÃ¡t!!! (felhasznÃ¡
menÃ¼->adataim mÃ³dosÃ-tÃ¡sa)

A vizsgÃ¡latra jÃ³ megoldÃ¡s mÃ©g az Eset Online Scanner hasznÃ¡lata is (beÃ-rod a Google-ba, Ã©s megtalÃ¡lod ;) ). AkÃ¡r a
meglÃ©võ vÃ-rusvÃ©delem kiegÃ©szÃ-tõ ellenÃ¶rzÃ©sÃ©re is (sajnos sajÃ¡t tapasztalat alapjÃ¡n a rootkit-eket nem tÃ¡volÃ-tja
A weblapon a galÃ©ria Ã©s a fÃ³rum mÃ©g nem mûkÃ¶dik, dolgozok rajta.
Ha a fentieken kÃ-vÃ¼l problÃ©mÃ¡t tapasztaltok, akkor azt a klubos e-mail cÃ-men (klub.lacetti@gmail.com) jelezzÃ©tek.
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