
Bombowy żart
Około 400 szkół w Wielkiej Brytanii otrzymało
maila o bombie. Wiadomość okazała się żartem, 
za którym stoi prawdopodobnie „zbanowany” 
wcześniej gracz Minecrafta. 
Chłopak oskarżał firmę o ataki DDoS na serwery 
konkurencji. Sfrustrowany chciał doprowadzić 
do zawieszenia serwerów firmy Minecraft VeltPvP. 
Wybrał wyjątkowo niefortunną metodę.  
Czy poniżej 18-lat granie powinno być 
zabronione? [1]          
 
           Klub Lazio padł ofiarą skamerów 
i zapłacił hakerom podającym się 
za holenderski klub Feyenoord… 
2 miliony euro.”

Lazio płaci 
skamerom
Przenosimy się w świat futbolu. Skandal we 
Włoszech. Klub Lazio padł ofiarą skamerów 
i zapłacił hakerom podającym się za holenderski 
klub Feyenoord… 2 miliony euro za transfer piłkarza 
Stefana de Vrij. Feyenoord oczywiście zaprzeczył 
jakoby miał cokolwiek z mailem wspólnego 
i na pieniądze nadal czeka. 
Lazio potrzebuje lepszych filtrów, a swojego 
przelewu może powinno szukać w którymś klubie 
nigeryjskim?  [2]    

Rozrywkowy ransomware
Ransomware PUBG jest wyjątkowy na tle innych 
szkodników. Nie chce pieniędzy. Zamiast nich chce, 
żebyś zagrał w grę. Oparta na kontrowersyjnej 
japońskiej powieści gra PUBG jest wyjątkowo 
brutalna. Licznik tyka i dostęp do zaszyfrowanych 
plików odzyskuje się po godzinie. Ransomware 
nie zarabia na całej akcji ani grosza. 
Może czas na ransomware będący konrolą 
rodzicielską - zaszyfrowane pliki ulubionej gry 
nastolatków odblokowane po pozytywnym zdaniu 
testu z 50 stron lektury szkolnej.  [3]

Szpiegujące latarnie
Kraje azjatyckie wyjątkowo lubują się w różnych 
metodach nadzoru nad tłumem. Singapur chce 
zainstalować na wszystkich latarniach w kraju czujniki 
z funkcją rozpoznawania twarzy. Celem projektu 
jest zwiększenie bezpieczeństwa i wsparcie policji 
w śledztwach. Nie trzeba wspominać o obawach 
dotyczących prywatności, jakie budzi ten pomysł. 
A mówi się, że najciemniej pod latarnią. [4]
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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                              kontakt(malpa)cybsecurity(kropka)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

Ryzykować życiem 
dla lajków?
Amerykańska para chciała nagrać dla swojego 
kanału na YouTube filmik-żart, pokazujący, 
że pocisk z pistoletu nie przestrzeli grubej 
encyklopedii, którą na poziomie klatki piersiowej 
trzyma stojąca obok druga osoba. Przestrzelił. 
Kobietę, która zabiła w ten sposób swojego 
partnera, uznano winną morderstwa. 
Może gdyby wcześniej poczytali trochę tej 
encyklopedii, takie żarty nie przychodziłyby 
im do głowy…?  [5]  

        Naukowcy podzielili się 
wnioskami z testów nad algorytmami 
rozpoznawania twarzy. Sztuczna 
inteligencja najlepiej rozpoznaje 
białych mężczyzn.”

Inteligencja wybiórcza?
Naukowcy podzielili się wnioskami z testów nad 
algorytmami rozpoznawania twarzy. Sztuczna 
inteligencja najlepiej rozpoznaje białych mężczyzn. 
Dla czarnoskórych ryzyko błędu rośnie do 12%, 
a w przypadku czarnoskórych kobiet wynosi aż… 35%!
Nie dosyć, że rasistowska, to jeszcze mizoginistyczna. 
A może wręcz przeciwnie i wobec wielu ostatnich 
pomysłów osoby czarnoskóre powinny się cieszyć? [6]   

Z serii absurdy rosyjskiej propagandy:   
Czy Komisja Europejska wraz z Kanclerz Niemiec Angelą
Merkel planowali wysłanie do Polski wojsk w celu 
obalenia Rządu RP? Oczywiście, że nie. To dobry 
przykład, kreowania i posługiwania sie fałszywą 
informacją. Jednym z celów podawania absurdalnej 
teorii spiskowej jest uzyskanie zainteresowania 
odbiorców i zwiększenie liczby odwiedzających stronę. [7]  
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