
Metoda  
„od Serca”
Wkraczamy na nowy poziom w identyfikacji 
użytkowników. Naukowcy proponują „Cardiac  
Scan”, wykorzystujący radar dopplerowski, dzięki 
któremu komputery bezprzewodowo rozpoznają 
parametry serca danej osoby.
Kształt oraz bicie serca są unikatowe dla każdego 
człowieka, więc to metoda nie do podrobienia. 
Ciekawe czy sprzęt blokuje się, jeśli po  
przeczytaniu czegoś w sieci dostaniemy  
palpitacji serca? [1] 

           Wkraczamy na nowy poziom 
w identyfikacji użytkowników. 
Naukowcy proponują „Cardiac Scan”

Przez akwarium  
do kasyna
Tego jeszcze nie było. W Stanach Zjednoczonych 
hakerzy włamali się do kasyna za pośrednictwem 
podłączonego do sieci akwarium. Pozyskane  
w ten sposób 10GB poufnych danych przekazali  
do Finlandii. Inteligentne akwarium pozwalało  
na regulację panujących w nim warunków,  
jak np. temperatury wody i czystości.  
Ciekawe czy pływały w nim same „ŚLEDŹ-ie”... [2]

         Włamali się do kasyna za 
pośrednictwem podłączonego do 
sieci akwarium 

Elektroniczna wola
Nad bezprecedensową sprawą musiał pochylić 
się sąd w Australii. Pewien zmarły mężczyzna nie 
pozostawił po sobie tradycyjnego testamentu.  
Sąd uznał jednak za testament jego wolę wyrażoną 
w niewysłanej wiadomości z folderu „robocze”.
Majątkiem obdarowany został brat, który znalazł 
wiadomość w telefonie zmarłego. Widać wiedział 
gdzie szukać. [3] 
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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.
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Kolejne numery biuletynu „Zawór Bezpieczeństwa” można również śledzić 
na serwisie społecznościowym LinkedIn

Gra na zwłokę
Pizza Hut się nie popisała. Firma zwlekała aż dwa 
tygodnie, aby poinformować klientów o wycieku  
ich danych osobowych oraz numerów kart  
kredytowych. Hakerzy mieli więc czas poszaleć.
Co w ramach rekompensaty? W ramach przeprosin  
Pizza Hut oferuje roczny bezpłatny monitoring danych. 
Nie wspomniano nic o darmowej pizzie dla  
poszkodowanych. [4]  

        Aplikacje usunięto ze sklepu,  
ale szacuje się, że mogły zarazić 
nawet 2,6 miliona urządzeń...

Korniki w Google Play
W sklepie Google Play odkryto osiem aplikacji  
zainfekowanych malware o nazwie Sockbot.  
Za jego pośrednictwem hakerzy mogą przekształcić 
zainfekowane urządzenia w botnet do przeprowadzania 
ataków DDoS. Jedna z zakażonych aplikacji oferowała 
tzw. „skórki” do gry Minecraft. 

Aplikacje usunięto ze sklepu, ale szacuje się, że mogły 
zarazić nawet 2,6 miliona urządzeń.
Nie chcielibyśmy się znalęźć „w skórce” poszkodowanych 
infekcją. [5]      
 

Znaki czasów?
Szwedzka firma Epicenter wszczepia swoim  
pracownikom w rękę mikroczipy – implanty wielkości 
ziarenka ryżu.
Jej szef zachwala wygodę tego rozwiązania: ręka z 
czipem zastępuje klucze i kartę kredytową oraz ułatwia 
korzystanie z wielu urządzeń elektronicznych. Oby tylko 
nie wyszło, że w przypadku ataku hakerów ten pomysł 
okaże się dla firmy strzałem w kolano. [6]        

Z serii szczyt absurdu rosyjskiej 
propagandy: 
Prorosyjski ośrodek propagandowy stara się wmówić 
odbiorcom, że obecność wojsk sojuszniczych na terenie 
Polski to okupacja. #Dezinformacja [7] 
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