
Uczniu,  
skup się!
W chińskich szkołach instalowane są kamery
z systemem rozpoznawania twarzy, które 
pomogą w sprawdzaniu obecności oraz będą 
śledzić zachowanie i stopień skupienia uczniów. 
W razie potrzeby wyślą alert do nauczyciela. 
Uczniowie muszą więc trzymać się na baczności, 
ale taki alert to może być także ostrzeżenie 
dla nauczyciela, że zaczyna przynudzać?  [1]

           Wielki szok przeżyła pewna 
kobieta po odebraniu telefonu od 
znajomego, który poinformował ją,  
że właśnie dostał nagranie jej 
rozmowy z mężem.”

Dziurawy miś
W 2017 roku wyciekły dane i nagrania ponad 
2 milionów użytkowników, ponad 800 000 kont 
adresów e-mail i informacji o hasłach powiązanych 
z... misiem CloudPets. Teraz, rok po zdarzeniu 
pluszak popadł w niełaskę i wycofano go ze sprzedaży. 
Eksperci uznali, że ta interaktywna zabawka, 
pozwalająca na nagrywanie i przesyłanie wiadomości 
głosowych stwarza zagrożenie dla prywatności dzieci. 
I tak oto biedny miś stał się pierwszą ofiarą 
wprowadzenia RODO.  [2] 

Ambitny haker 
Amerykański nastolatek chciał w łatwy sposób 
poprawić sobie oceny i przy okazji pomóc lub 
zaszkodzić niektórym kolegom. 
Wysłał więc do nauczycieli maila z linkiem do fałszywej 
strony logowania przypominającej portal szkolny. 
W ten sposób włamał się do komputerów i zaszalał 
w dzienniku elektronicznym.
Ciekawe czy nauczyciel informatyki też dał się nabrać? [3]

Zemsta?
Wielki szok przeżyła pewna kobieta po odebraniu 
telefonu od znajomego, który poinformował ją,
że właśnie dostał nagranie jej rozmowy z mężem 
„o drewnianych podłogach”. 
Okazało się, że asystentka głosowa Alexa przesłała 
podsłuchaną konwersację przypadkowej osobie 
z listy kontaktów. Podobno wcześniej próbowała 
informować małżeństwo o tej akcji. Zignorowana 
postanowiła zrobić im na złość? [4]
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treści biuletynu jest dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania 
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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

Ruszyła rejestracja na SCS 2018     13-14 września 2018 Warszawa

REJESTRACJA FREE                REJESTRACJA PŁATNA 
JEDYNA TAKA KONFERENCJA W TEMATYCE 
BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO
SCS PRO – Światowi eksperci IT Security  SCS URDI – Śieżka poświęcona informatyce 
śledczej. SCS INFOOPS – Śieżka o dezinformacji, manipulacji środowiskiem informacyjnym 
SCS EXPO – Część wystawiennicza, czołe firmy branży
SCS ELEVATOR PITCH – katalizator networkingu, prezentacje produktowe.

Papuaski ban
Władze Papui-Nowej Gwinei zablokują na miesiąc 
dostęp do Facebooka. Chcą w ten sposób walczyć 
z dezinformacją szerzoną przez „fake newsy” oraz 
z „fake userami” rozpowszechniającymi szkodliwe 
treści. Przez ten miesiąc planują zbadać wpływ 
Facebooka na społeczeństwo. Rząd ma też ambicje 
na swoją własną wersję portalu, w której będzie 
można używać jedynie prawdziwych danych. 
W Papui nieznane pozostaną już tylko 
nieodnalezione plemiona tubylców. [5]

Dochodowa trawa
Gigant HP wchodzi na rynek marihuany. Rozpoczął 
właśnie partnerstwo z firmą FlowHub, która zajmuje 
się produkcją oprogramowania dla przemysłu
marihuany. Razem firmy dostarczać będą rozwiązania 
dla handlu detalicznego. 

Chodzi oczywiście o marihuanę legalną, której 
sprzedaż w Stanach Zjednoczonych rośnie lawinowo. 
Czy na komputerach już tak trudno zarobić?   [6]  

       Gigant HP wchodzi na rynek marihuany. 
Rozpoczął właśnie partnerstwo z firmą 
FlowHub...”

Z serii absurdy rosyjskiej propagandy:   
Krótka pamięć rosyjskich propagandystów. 
Rosyjski ośrodek propagandowy Sputnik podjął 
wysiłki na rzecz dezawuacji obszaru obronności 
Polski publikując materiał o modernizacji Polskich 
czołgów T-72. Tymczasem ... propagandziści 
“zapomnieli” ... że rosyjska armia modernizuje 
obecnie 40 letnie wozy bojowe piechoty. Cel: 
dezawuacja obronności Polski i maskowanie 
braków wyposażenia rosyjskiej armii.  [7]    [8]     
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