
Nieprawdopodobne 
orzeczenia sądów
Maria Santobal wygrała proces przeciwko 
Global Marketing Association za to, 
że nie otrzymała informacji o promocjach 
handlowych, co naraziło ją na straty związane 
z zakupami. Raymond Phangiso natomiast 
przegrał proces ze swoim pracodawcą, który 
jak orzekł sąd miał go prawo zwolnić w związku 
z tym, że Phangiso nie miał w pełni 
uzupełnionego swojego profilu w serwisie 
społecznościowym. Brrrrrr ... 
Spokojnie - jak na razie to tylko wiadomości 
z roku 2044 r., ale kto wie. [1]    

Wkurzone ptaki 
na służbach 
wywiadu
Kolejne rewelacje z „teczek Snowdena” 
pokazują, że dwaj giganci światowego 
podsłuchu czyli amerykańskie NSA i brytyjskie 
GCHQ wykorzystywały słabości w różnych 
aplikacjach, dzięki którym przejmowały prywatne 
informacje ich użytkowników. Jedną z tych 
aplikacji była (jest?) bardzo popularna gra 
„Angry Birds”. Scena z „Ptaków” Hitchcocka 
nabiera nowego znaczenia. [2]   
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Anonimowi mają zatakować 
Soczi. Jak na razie “tiszina”
Zaczęła się olimpiada w Soczi. Warto wiec 
przypomnieć groźby cyberprzestępców 
działających w tamtym regionie, którzy zapow-
iedzieli ataki na organizatorów i sponsorów ol-
impiady. Posługują się oni ogólnie znaną nazwą 
„Anonimowi”, aczkolwiek nie wiadomo czy nie 
będzie działań odbierających im tę franczyzę. Jak na 
Anonimowych „złamali” kilka niepisanych zasad. Są 
religijni (islamiści), zapowiadane przez nich ataki na 
rosyjskie banki z końca 2013 r. były nieudane, no i w 
Soczi jak na razie też „tiszina”. [3] 

Cyber-bobaski
Chińska firma Foscam produkuje kamery domowe 
i elektroniczne nianie z wbudowanymi kamerami. 
Błąd w oprogramowaniu tych urządzeń pozwala 
intruzowi na oglądanie na żywo obrazu z kamery i 
dodatkowo wcześniej nagranych filmów. Nasze cy-
ber-bobaski narażone są na podgląd. Jeśli ktoś nie 

wie jak usunąć błąd z oprogramowania może warto 
przy najbliższej sesji „wrzeszczącego maluszka” 
troszkę dłużej go przytrzymać i pogłośnić mikrofon. 
Może wścibskich amatorów podglądania zabolą 
uszy i usuną kamerę z katalogu „obserwowane”.  [4] 

Czy będzie uroczyste 
pożegnanie wirusów?

Izraelska firma Cyactive zapowiada dość rewolu-
cyjny projekt, a mianowicie stworzenie mecha-
nizmu antywirusowego, który poradzi sobie prak-
tycznie z wszystkimi wirusami. Co więcej - będzie 
skutecznie przed nimi bronić zanim ...powstaną! 
Wszystko oparte jest o to, że 98% powstających 
wirusów w jakimś stopniu są wariantem 
istniejących lub zawierają znane mechanizmy. Dlat-
ego można właśnie je rozpoznać. No cóż - należy 
życzyć powodzenia, w szczególności w związku z 
wchodzącą erą „Internet of Things”. Inaczej skończy 
się tym, że lodówki zaczną zamawiać nam TIR-y z 
mlekiem a pralki wszystko prać w temperaturze 
90°C. [ 5]
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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: http://cybsecurity.org
Twitter: @cybsecurity_org
Facebook: https://www.facebook.com/FundacjaBezpiecznaCyberprzestrzen
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Milion kibiców na Maracanie
Maracana ponownie może stać się największym 
stadionem świata. W szczególności jeśli 
organizatorzy nadchodzących mistrzostw świata 
w Brazylii będą wpuszczali na stadion wszystkich 
posiadających bilety. W ostatnim czasie namnożyło 
się takich biletów. Tego zresztą można było 
się spodziewać - Brazylia to od lat wylęgarnia 
światowego spamu i oszustw. Teraz oszuści 
zaczęli aktywnie sprzedawać bilety na czerwcową 
imprezę. Zarejestrowali oszukańcze domeny, 
np: fifabr dot com i sprzedaż ruszyła. 
Szczęśliwie firmy antywirusowe i operatorzy 
przeglądarek zaczęli dość skutecznie 
wyłapywać te przypadki i blokować strony. 
Z pewnością jednak będą powstawały nowe. 
Dlatego jeśli za „wyjątkową cenę” zamiast 
na Maracanie zainteresowani nie chcą „oglądać” 
meczu np. na słynnej plaży Copacabana ważna 
jest informacja, że jedyny oficjalny serwis 
sprzedający bilety to:
http://www.fifa.com/tickets/ [6].   
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