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w sieci

N o w e  r o z m a i t o ś c i
w Naciski
PsL ostatnio fika i w reakcji minister 
finansów stanął na pryncypialnym 
stanowisku, że PsL musi spłacić 
20-milionowy dług w całości, czyli 
wraz z odsetkami. Jak ludowcy będą 
jeszcze dalej brykali, to każe im spła-
cać wszystko od razu i wtedy PsL 

uroczyście i z fanfarami przejdzie 
do historii.

w Drugoligowcy
Polska i inne kraje spoza strefy euro 
nie będzie zapraszana na eurosz-
czyty. Ot i mamy koronny dowód 
na to w której lidze europejskiej gra 

Donald tusk. co najwyżej w dru-
giej.

w Mina nie działa
Marsowa mina Donalda tuska nie 
wystraszyła ni to lekarzy, a nawet 
słabszej płci z tego środowiska. Może 
dlatego, te ostatnie są z Wenus.

w Sondaże ratują
Rząd rakiem wycofuje się z tej części 
ustawy refundacyjnej, która nakła-
dała na lekarzy kary, bo w bada-
niach wyszło, że ludzie biorą stronę 
medyków. Gdyby nie te sondaże, to 
władza w ogóle nie wiedziałaby co 
robić. (pr)

2012 rok – zagrożenia w cyberprzestrzeni

J ak co roku firma McAfee 
Labs™, analizując ten-
dencje zaobserwowa-

ne w roku 2011, przewiduje 
zagrożenia, których można 
się będzie spodziewać w bie-
żącym roku. Przewidywanie 
przyszłości zawsze obarczo-
ne jest dozą niepewności, 
jednak taka analiza nie tylko 
daje pewne pojęcie na temat 
przyszłych zagrożeń, ale może 
uświadomić nam wiele innych 
niepokojących zjawisk. A oto 
kilka z nich, których istnie-
nia konsumenci powinni być 
świadomi:

Zakłócanie pracy 
przedsiębiorstw  
użyteczności publicznej,  
takich jak wodociągi  
i sieci energetyczne
Pod koniec marca 2011 r. 
amerykańska prasa opisywa-
ła przypadek wynajęcia hakera 
do kontroli bezpieczeństwa sieci 
komputerowych w spółce wodo-
ciągowej z południowej Kalifornii. 
Okazało się, że w ciągu zaledwie 
jednego dnia haker przejął zdalną 
kontrolę nad systemem uzdatnia-
nia wody i mógł zatruć wodę pitną, 
zmieniając stężenie odczynników 
stosowanych w procesie uzdatnia-
nia.

Wpływ haktywizmu  
na politykę
Haktywizm polega na atakowaniu 
komputerów i sieci komputerowych 
w celu nagłaśniania określonych 
opinii lub wymuszania zmian poli-

tycznych. Klasycznym przykładem 
haktywizmu są działania słynnej 
grupy „Anonymous” (Anonimowi), 
która w ostatnim roku dokonała 
takich spektakularnych ataków, 
jak zablokowanie na krótko strony 
Giełdy Nowojorskiej, aby poprzeć 
protesty „Okupuj Wall street”. 
ta sama grupa miała pod koniec 
2011 r. atakować konta pocztowe 
Księży Marianów w akcji pod szyl-
dem „W obronie wolności słowa i ks. 
Bonieckiego”. Jak ważne muszą być 
dla kogoś poglądy ks. Bonieckiego, 
że do jego „obrony” zaprzęga się tak 
potężną grupę hakerską!

Więcej spamu
W ciągu ostatnich dwóch lat ilość 
spamu systematycznie spadała. Jed-
nak powstałą lukę mogą wypełnić 
firmy reklamowe pozyskujące bazy 
adresów z niejasnych, lecz formal-
nie legalnych źródeł, takich jak 
upadające firmy, różnego rodzaju 
bazy adresowe, serwisy interneto-
we itp. Jest to szczególnie praw-
dopodobne w UsA, bowiem na 
mocy ustawy cAN-sPAM firmy nie 
muszą uzyskiwać zgody odbiorcy na 
wysyłanie reklam drogą e-mailową 
(w Polsce uzyskanie takiej zgody 
jest wymagane na mocy ustawy 

o świadczeniu usług drogą  
elektroniczną).

Atakowanie telefonów 
komórkowych
Atakowanie komputerów jest 
już nagminne. teraz cyberprze-
stępcy testują swą kreatyw-
ność, atakując telefony komór-
kowe i smartfony i instalując na 
nich programy wyświetlające 
reklamy lub wysyłające wiado-
mości tekstowe. co ciekawe, 
takie ataki mogą być realizo-
wane przez botnety, czyli sieci 
komputerów, które dotychczas 
były wykorzystywane m.in. do 
rozsyłania spamu.

Włamania  
do samochodów,  
nawigacji GPS  
i innych urządzeń 

Wiadomo już o tym, że można 
się włamać do komputera, ale do 

samochodu? cyberprzestępcy ataku-
ją tzw. systemy wbudowane (specja-
lizowane systemy sterujące konkret-
nym urządzeniem), a nawet próbują 
atakować bezpośrednio sprzęt, aby 
uzyskać kontrolę dosłownie nad 
wszystkim: samochodami, nawigacją 
GPs, konsumenckimi urządzeniami 
sieciowymi, sprzętem medycznym 
itp. W zasadzie można to zrobić na 
dwa sposoby: podczas produkcji lub 
nakłaniając użytkownika do ściągnię-
cia oprogramowania, które przejęło-
by kontrolę nad urządzeniem.

Z raportu „2012 Threats Predictions”  
firmy McAfee Labs™ wynotował  

Witold Iwańczak
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