
„Internet Ubrań”?
W temacie „Internetu Rzeczy” na dobre popuszczono 
wodze fantazji. Smartne sprzęty domowe i gadżety 
otaczają nas ze wsząd ale co powiecie na podłączenie 
do sieci spodni?
Z pomysłem „Internet Spodni” wyszedł Samsung.  
„Wi-fly” w smart spodniach przypomni właścicielowi 
o zapięciu rozporka. Jeśli właściciel spodni prowadzi 
siedzący tryb życia w ruch wprawi go „Get Up” alert, 
wysyłając odpowiednią notyfikację. Jeżeli to nie 
poskutkuje, to już na pewno na nogi postawią go po 
3 godzinach, delikatne porażenie prądem. Spodnie 
ledwo dopinają się w pasie? Dość z podjadaniem, 
Samsung zamknie przed Tobą lodówkę! 
Spokojnie, to tylko primaaprilisowy żart firmy 
z 1 kwietnia. Jednak stający codziennie rano przed 
dylematem „w co się ubrać” przyznają, że spodnie, 
które dobierałyby skarpetki i koszule wcale 
nie byłyby głupim pomysłem…[1]   

Ukarać firmę 

Pewien amerykanin posłużył się cudzą 
tożsamością i wyłudził od Verizon Wireless 
produkty i usługi na kwotę 300 $ za co został 
skazany na 10 lat więzienia. Co ciekawe postanowił 
bronić się w nietypowy sposób. Pozwał operatora za 
to, że… nie uniemożliwił mu popełnienia przestępstwa.
Mężczyzna posłużył się cudzą tożsamością wykorzystał 
dokument osoby o tym samym nazwisku i pierwszym 
imieniu. Nie zgadzało się to drugie imię. Amerykanin 
w pozwie argumentował, że pracownik Verizon spędził 

z nim 1,5 godziny i powinien był zdać sobie sprawę 
z tego, że informacje zawarte w dokumencie nie były 
zgodne. Twierdzi, że to zaniedbanie ze strony firmy 
spowodowało „utratę jego swobód obywatelskich 
i wolności” trzeba koniecznie wspomnieć, ze między 
1985 a 2014 rokiem mężczyznę skazywano 37 razy! 
Jednak za ten ostatni wyrok domaga się od Verizon 
72 milionów $ odszkodowania.
To się nazywa mieć tupet. A może powinniśmy 
mu kibicować w sprawie i uznać, że działa w interesie 
nas wszystkich, skoro firmy mają tak lekki stosunek 
do naszych danych osobowych? [2]   

Miłość jest ślepa
Pewna Francuzka zaręczyła się z miłością swego życia. 
I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jest 
nią… robot o imieniu InMoovator, którego sama sobie
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wydrukowała na drukarce 3D. Kobieta opowiada, 
że od dziecka lubiła głos robotów, a w wieku 19 lat 
zdała sobie sprawę, że pociągają ją one seksualnie. 
Przed zaręczynami partnerzy mieszkali razem przez 
rok. „Nikogo nie krzywdzimy, jesteśmy po prostu 
szczęśliwi” - pisze na Twitterze. 
„Nasz związek będzie coraz lepszy wraz z postępującą 
technologią”- dodała. Nietypowa para została dobrze 
przyjęta w rodzinie.  
Roboseksualna kobieta zapowiada, że poślubi 
partnera jak tylko małżeństwa „ludzko-robocie” 
zostaną we Francji zalegalizowane. Czy tak wygląda 
francuski romantyzm w wersji 3.0? [3]
 

Ładowarka  
antystresowa? 
Nastolatek z Białorusi wymyślił 
ładowarkę do telefonów, która 
wykorzystuje energię wytwarzaną 
przez ludzkie ciało. Napakowane 
aplikacjami i grami smartfony 
z reguły zużywają dużo baterii i 
wymagają częstego ładowania. 
Dzięki urządzeniu „HandEnergy” 
nie trzeba już podłączać komórki do źródła 
stałego zasilania. Wystarczą ruchy ręką, 
które aktywują w urządzeniu żyroskop, 
pozwalający na generowanie energii. 
Ta może być od razu wykorzystana albo 
przechowywana. Pełne naładowanie baterii 
wymaga 40 minut ćwiczeń. 
Pomysł już chwycił. Kampania fundraisingowa 
na kickstarterze pozwoliła na zebranie ponad 
71 tysięcy euro na realizację projektu. 
Autor liczył na 50 tysięcy. Produkt ma być dostępny 
od marca 2017 w cenie 99 $. 
To świetny przykład czystej energii. Dodatkowo, 
zabiegani pracę z ładowarką mogą potraktować jako 
ćwiczenia z Powerball, a dla zestresowanych to po 
prostu świetna piłeczka antystresowa. [4]  

„iPhone Gun”
Niepozorny, bo wygląda jak zwykły iPhone. 
W rzeczywistości niebezpieczny, bo po rozłożeniu 
jest pistoletem z dwiema lufami o kalibrze 9mm. 
Na oko broń trudno odróżnić od telefonu, 
więc łatwo ujdzie niezauważona.
„iPhone Gun” wyprodukowany przez firmę „Ideal 
Conceal” jest już dostępny na rynku w Stanach 
Zjednoczonych. W przedsprzedaży zamówiono 
12 tysięcy sztuk. Kosztuje około 395 euro, czyli połowę 
taniej niż iPhone 7. Europejska policja wszczęła alarm, 
gdyż podejrzewa się, że broń, nielegalnie przemycana, 
lada dzień pojawi się wśród europejskich kryminalistów.  
Służby są obecnie wyczulone na tego typu gadżety. 
W zeszłym roku na Stansted Airport aresztowano 
pasażera, który posiadał iPhone’a z obudową 
przypominającą pistolet. 

Linie lotnicze zakazały 
ostatnio wnoszenia na pokład 
Samsunga Galaxy Note 7 ze względu 
na wybuchające baterie. Czy iPhone jest drugi 
w kolejce? [5]

Telepatia na FB 
Facebook chce czytać w naszych myślach i rozpoczyna 
prace nad interfejsem typu „mózg-komputer”. Mark 
Zuckerberg wielokrotnie mówił o tym, że telepatia jest 
przyszłością Facebooka i wierzy, iż  wkrótce będziemy 
w stanie komunikować się za pośrednictwem myśli 
i w ten też sposób kontrolować różne urządzenia. 
Zuckerberg od słów przeszedł płynnie do czynów: 
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Biuletyn  „Zawór bezpieczeństwa” jest własnością Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Powielanie 
treści biuletynu jest dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania 
informacji o źródle pochodzenia kopiowanych treści jak i samego biuletynu.

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń zaangażowana jest w wiele inicjatyw, konferencji, szkoleń 
i projektów dotyczących tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego. Celem Fundacji jest działanie 
na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sieci Internet.

www: https://cybsecurity.org
Twitter: @cybsecurity_org
Facebook: https://www.facebook.com/FundacjaBezpiecznaCyberprzestrzen
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Kolejne numery biuletynu „Zawór Bezpieczeństwa” można również śledzić 
na serwisie społecznościowym LinkedIn

[1]  http://tinyurl.com/jh6mtbf            [4]  http://tinyurl.com/jhtbj4k        
[2]  http://tinyurl.com/gqz6ns2          [5]  http://tinyurl.com/hr46kfu 
[3]  http://tinyurl.com/jn7ay6l           [6]  http://tinyurl.com/hd5p2st

w Facebooku powstał już specjalny zespół Building 8, 
który ma pracować nad tym rewolucyjnym 
projektem. Rekrutacja już ruszyła. W ogłoszeniach 
o pracę wspomina się o „tworzeniu obrazów 
neuronowych” i „elektrofizjologicznych danych”.
Wyświetlane na portalu reklamy pozwalają 

przypuszczać, że realizacja projektu już trwa. 
Fascynujące i przerażające zarazem. 
Czy wyobrażasz sobie, że boisz się myśleć z obawy, 
że ktoś to odczyta? Czy strach przed taką 
omnipotencją uczyni nas bezmyślnymi? [6]

SZKOLENIA SECURITY AWARENESS 
SZKOLENIE Z BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW

Powinieneś wiedzieć, że Twoja firma także narażona jest na ataki 
cyberprzestępców a nieuważny pracownik może spowodować 
straty finansowe Twojej firmy!

DOŚWIADCZENI POWADZĄCY  *   WIELU PRZESZKOLONYCH PRACOWNIKÓW 
Jesteś zainteresowany? Napisz na kontakt@cybsecurity.org 
wyślemy Ci szczegółową ofertę.
 
ZAUFAŁO NAM JUŻ WIELE FIRM!!!
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