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Co widzi algorytm Google?
Google chce usprawnić swoje algorytmy
rozpoznawania zdjęć i ogłosił w tym celu konkurs
z nagrodą pieniężną. Można zgłosić rozwiązanie,
które oszuka system: konkretnie obraz prezentujący
ptaka, którego algorytm uzna za rower, lub odwrotnie. Można spróbować również napisać kod, dzięki
któremu algorytm nie będzie popełniał błędów.
Tych, którzy chcą być sprytni informujemy, że zdjęcia
ptaka na rowerze akceptowane nie będą. [1]
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Przemyt po ciemku

Sprzedawca był elastyczny co do opcji politycznej
i za odpowiednią stawkę gotowy był wesprzeć
każdego. Deklarował, że rozumie jak ważne dla
niektórych jest głosowanie. Cena? 25 tysięcy dolarów.
Zbliża się Czarny Piątek. Ciekawe czy sprzedawca
przewidział jakąś promocję. [3]

A ty, kogo byś ocalił?
Naukowcy stworzyli platformę Moral Machine,
za pośrednictwem której ludzie z całego świata mogli
wyrazić swoje zdanie na temat dylematów etycznych,
z którymi na drodze mierzą się pojazdy autonomiczne.
Ocalić życie babci z wnuczką czy nastolatka?
Odpowiedzi różniły się m.in. w zależności od kręgu
kulturowego użytkownika.
Ciekawe czy pytano o wybór między Terminatorem
i robotem humanoidalnym Sofią. [4]

W darknecie, czyli ukrytej sieci niedostępnej
dla popularnych wyszukiwarek, obok handlu bronią
i narkotykami kwitnie przemyt... dzikich zwierząt.
Na celowniku są głównie tygrysy, słonie, zebry.
Nielegalnych transakcji jest coraz więcej,
a kłusownicy posługują się specjalną gwarą,
co utrudnia pracę organom ścigania.
Może przydałby się nietoperz, aby po ciemnej
stronie sieci wyłapywać przestępców? [2]

Głos-na aukcja
Na eBayu ukazała się nietypowa aukcja.
Ktoś usiłował sprzedać głos w wyborach
amerykańskich 2020 roku.
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Alergia na hel
W jednym z amerykańskich szpitali niespodziewanie
przestały działać iPady, iPhone’y i zegarki Apple personelu.
Winowajcą okazał się płynny hel używany do
schładzania rezonasu magnetycznego. Na skutek
wycieku gaz rozprzestrzenił się po budynku, a sprzęt
Apple okazał się na niego wyjątkowo wrażliwy.
Całe szczęście, że nie ma alergii na tlen. O wakacjach
z iPhone’m na Helu możemy jednak zapomnieć. [5]

Skruszone zaproszenie
W Pensylwanii kobietę dostarczająca pizzę napadło
dwóch mężczyzn z bronią. Jednego z nich musiało
bardzo gryźć sumienie, gdyż niedługo po zdarzeniu

usiłował skontaktować się z ofiarą za
pośrednictwem Facebooka. Początkowo
pod fałszywymi danymi, ale budząc jej obawy
z czasem ujawnił się.
Podobno przestępca chciał dziewczynę przeprosić.
Niestety Facebook nie umożliwia jeszcze zwrotu
pieniędzy i pizzy. [6]

Władze Dagestanu, autonomicznej republiki
na południu Rosji, oferują nagrody za donosy
o „ekstremistycznych materiałach w sieci”.
Do wygrania są m.in. smartfony. [7]

Kolejne numery biuletynu „Zawór Bezpieczeństwa” można również śledzić
na serwisie społecznościowym LinkedIn
FUNDACJA
BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ
ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

1 GRUDNIA, WARSZAWA
70+ prelegentów, 10 ścieżek (od hackowania zamka
hotelowego / fabryk, poprzez fuckupy i compliance aż do ryzyka IT.)
Tańsze bilety: Organizatorzy przygotowali specjalną zniżkę
na bilety w wysokości -10%. Kod zniżkowy – WTHdlaSCS –
będzie aktywny do 26 listopada.

https://WTHconf.pl

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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