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Bomba za hasło
Na 6,5 roku więzienia skazano mężczyznę, który wysłał
do londyńskiej siedziby firmy Cryptopay domowej
roboty bombę w bąbelkowej kopercie.
Pracownik, który otwierał przesyłkę, nabrał podejrzeń
co do zawartości i zawiadomił policję. W ten sposób
jeden z byłych klientów ze Szwecji chciał zemścić się za
odmowę zmiany hasła.
Jak widać najnowsza rekomendacja, aby ograniczyć
częstotliwość zmiany haseł, to bombowy pomysł. [1]

„

Właściciel drona, który nieomal
zderzył się z helikopterem, jest pierwszą
osobą sądzoną w Wielkiej Brytanii na
mocy nowego zaostrzonego prawa.

Niebezpieczny
„dronlot”
Właściciel drona, który nieomal zderzył się
z helikopterem, jest pierwszą osobą sądzoną
w Wielkiej Brytanii na mocy nowego zaostrzonego
prawa. Musi zapłacić grzywnę i oddać maszynę.
Mężczyzna sterował dronem z poziomu iPada. Jego
nadlatujący dron zmusił policyjny helikopter
poszukiwawczy do wykonania niebezpiecznego,
grożącego wypadkiem 5 osobowej załogi manewru.
Oj, jeszcze trochę i doczekamy się obowiązkowych
„dronowych” licencji. [2]

Zozo na wojnie
z rozmiarami
Japoński miliarder Maezawa rzuca wyzwanie
sieciówkowym rozmiarówkom. Zaprojektowany
przez niego obcisły kostium Zozo z 350 markerami
i połączoną aplikacją pozwala dokonać precyzyjnych
pomiarów ciała w domu. Parę minut później online
możesz zamówić uszyte na miarę ciuchy.
Nadchodzi era „webtailo(e)ra”? [3]

Latarnia
czuwa
Amerykańskie urzędy
do spraw imigracji, ceł
i zwalczania narkotyków
wydały dziesiątki tysięcy
dolarów na kontrakty na uliczny
monitoring. Kamery
instalowane są m.in. w latarniach
ulicznych oraz pachołkach drogowych.
Gdzie dokładnie – nie wiadomo.
Wiadomo, że patrzą
i nagrywają.
Co teraz z powiedzeniem
„Najciemniej pod
latarnią”? [4]
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Co słyszała Alexa?
Czy Alexa była świadkiem podwójnego morderstwa?
Takie pytanie zadają sędziowie zajmujący się sprawą
morderstwa dwóch kobiet.
Gdy doszło do zbrodni głośnik Echo z wbudowaną
asystentką głosową Alexa stał w kuchni. Amerykański
sąd wystąpił do Amazona o udostępnienie nagrań,
które mogłyby pomóc ustalić sprawcę. Ten jednak
zasłania się prywatnością klientów.
Przestępcy w dobie IoT muszą uważać na wszystko,
głośnik, lodówka itp mogą stać się świadkiem... [5]

Upadły robot
To miała być rutynowa operacja zastawki serca.
Jednocześnie pierwsza w Wielkiej Brytanii,
w której operował robot chirurgiczny.
Pacjent zmarł. Nadzorujący maszynę chirurg znał

ją jedynie z obserwacji podobnych operacji oraz
ćwiczeń na symulatorze komputerowym. Wiele
błędów popełnił też sam robot. I tak z tragicznymi
skutkami złamał jedno z praw Asimova, że „robot nie
może skrzywdzić istoty ludzkiej”. [6]

Z serii absurdy propagandy:

ProjeKTOrija, rzekomo „najlepszy robot na świecie”,„cud
rosyjskiej inżynierii” okazał się być ... kostiumem [7]

Kolejne numery biuletynu „Zawór
Bezpieczeństwa” można również
śledzić na serwisie społecznościowym

LinkedIn

← Zachęcamy do zapoznania sie z mapą!

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń
zaprezentowała mapę przedstawiającą
najważniejsze relacje zachodzące pomiędzy
podmiotami krajowego systemu
cyberbezpieczeństwa i ich obowiązki, mapę, która
mamy nadzieję pomoże lepiej zrozumieć ustawę.

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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