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Hogyan ellenőrizhető az MS17-010 frissítés megléte
Microsoft Windows rendszerekben?
A Microsoft Windows rendszerekhez ingyenesen elérhető MS17-0101 javítócsomag telepítése szükséges a
„WannaCry” néven ismert és más hasonló kártevők elleni védelem kialakításához. A javítócsomag a
beállításoktól függően automatikusan települhet, de érdemes ezt az alábbi módok valamelyikén is ellenőrizni.
Amennyiben a javítócsomag nem található a gépén, úgy javasoljuk, hogy kövesse a tájékoztató végén
olvasható tanácsainkat.

Ellenőrzés Windows XP alatt
A frissítés a Windows Update szolgáltatáson ellenőrizhető A program indításához. nyissa meg a Start menüt,
majd kattintson az összes program, végül a Windows Update lehetőségre, vagy a Start menü megnyitása után
kattintson a Vezérlőpultra, majd a Windows Update lehetőségre. A megjelenő ablakban válassza a „Frissítési
előzmények megjelenítése” lehetőséget.
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https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
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Ellenőrzés Windows Vista, 7 és 8 alatt
A frissítés ellenőrzéshez a vezérlőpult megnyitása szükséges, mely többféleképpen lehetséges. Windows 7
esetében nyissa meg a Start menüt majd kattintson a Vezérlőpultra. Windows 8 és 8.1 esetén jobb gombbal
kattintva a Start menüre válassza a Vezérlőpultot.

Vagy [Windows] + [R] gombokkal nyissa meg a futtatás menüt majd gépelje be a „control panel” parancsot.

A vezérlőpultban Windows 7 esetén kattintson „Rendszer és Biztonság”, pontra majd a „Windows Update
menüponton belül a „Telepített frissítések megjelenítése” Windows 8,8.1 rendszeren szintén kattintson
„Rendszer és Biztonság”, pontra majd a „Windows Update” menüponton belül a „Frissítési előzmények
megjelenítése” lehetőségre.
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Ellenőrzés Windows 10 alatt
Windows 10 esetében a start menü megnyitása után kattintson a beállításokra, majd válassza a „Frissítés és
biztonság” végül a „Frissítési előzmények” funkciót.

A megjelenő ablakban keresse meg, telepítve van-e az alábbi frissítések valamelyike:
KB4012212, KB4012217, KB4015551, KB4019216, KB4012216, KB4015550, KB4019215, KB4013429,
KB4019472, KB4015217, KB4015438, KB4016635, KB4012598
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Alternatív ellenőrzési mód haladó felhasználóknak
Az alábbi PowerShell kóddal szintén ellenőrizhető, hogy a frissítés telepítve van-e a számítógépre:
# List of all HotFixes containing the patch
$hotfixes = "KB4012212", "KB4012217", "KB4015551", "KB4019216", "KB4012216", "KB4015550",
"KB4019215", "KB4013429", "KB4019472", "KB4015217", "KB4015438", "KB4016635", "KB4012598"
$computer = $ENV:COMPUTERNAME
$hotfix = Get-HotFix -ComputerName $computer |
Where-Object {$hotfixes -contains $_.HotfixID} |
Select-Object -property "HotFixID"
if($hotfix) {
Write-Output "$computer has hotfix $hotfix installed"
} else {
Write-Output "$computer is missing hotfix"
}

Mit tegyek, ha a frissítés nem található meg a számítógépen?
Az alábbiakat javasoljuk:




Engedélyezze az automatikus frissítéseket!
Indítsa el a frissítések manuális keresését!
Amennyiben ezekre nincs lehetősége, forduljon a számítógépe üzemeltetőjéhez!
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