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Notoria non egent probatione
 wzrasta liczba usług mobilnych
 wzrasta liczba użytkowników urządzeń 

mobilnych
 urządzenia mobilne są wykorzystywane 

przez przestępców

 coraz mniej wiedzy potrzeba, żeby stać się 
cyberprzestępcą
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Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. http://www.bankier.pl/wiadomosc/PKO-BP-wdraza-nowe-platnosci-zblizeniowe-UKNF-zabezpieczcie-telefony-3478497.html
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Szanowny Kliencie! 

Dzisiaj na Wasze konto został dokonany błędny przelew środków pieniężnych w kwocie 4790 zł 

od (i tu nazwisko), z konta (i tu numer). Zgodnie z zasadami naszego banku ta kwota została 

zaliczona na Wasze konto rozliczeniowe, ale była zamrożona dla wykorzystania. Z

godnie z zasadami korzystanie z serwisu przelewów internetowych, celem zapobiegania 

niesankcjonowanego przelewu środków pieniężnych działanie Waszego konta zostało wstrzymane 

do czasu pełnego zwrotu środków pieniężnych na konto (i tu numer), właściciel ktyrego zgłosił b

łędny przelew. 

Żeby było Wam łatwiej, system zaraz automatycznie przejdzie do formy przelewu środkyw

pieniężnych i wypełni za Was wszystkie potrzebne pola. Proszę potwierdzić tę operację i

w ciągu 60 min. Wasz dostęp do poczty będzie wznowiony. W przypadku Waszej odmowy 

zastosować się do tej instrukcji (pisownia oryginalna!) prosimy niezwłocznie zwrócić się do 

najbliższego oddziału Waszego banku z oryginałami umowy obsługi i swoim paszportem. 

W przypadku niezwrycenia środkyw pieniężnych będziemy zmuszeni przekazać sprawę do policji.
Sytuację z Waszym kontem uważamy za świadczenie pomocy przy praniu nielegalnie przelanych 

środkyw pieniężnych. 

Departament Bezpieczeństwa Informacyjnego Banku. 

Dział zwalczania on-line-oszustwa.
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68 instytucji finansowych
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http://www.pb.pl/4427019,10724,wyzsza-szkola-hakowania











• Lookout Security
• Clean Master
• VZ Protect
• Norton Security Antivirus
• 360 Antivirus
• AVG Antivirus
• CM Security
• Smart Manager

Antywirus może powodować problemy …

…, ale można go zablokować lub usunąć
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http://www.bankier.pl/wiadomosc/Od-samochodow-do-wibratorow-Nasze-zycie-podatne-na-ataki-hakerow-7338955.htmlW czerwcu 2000 roku firma LG uruchomiła pierwszą na świecie lodówkę do Internetu, Internet Digital DIOS. lodówka, która została zaprogramowana wyczuć, jakie rodzaje produktów są przechowywane wewnątrz niego i zachować utwór akcji poprzez skanowanie kodów kreskowych lub RFID. Ten rodzaj lodówki często wyposażone, aby określić się, gdy artykuł spożywczy musi być uzupełniany. Ta lodówka była nieudana produktów, ponieważ konsumenci nie widział go jako niepotrzebne produktu i ze względu na wysokie koszty (ponad 20000 dolarów) i że problemy rozwiązywane były niejasne. Na przykład, wiele butelek soku są przejrzyste, zapewniając wizualne przypomnienie, że potrzebny jest zakup, w końcu; Szuflady warzywne są równie przejrzyste i zawierać elementy często usuwane z pakietów, co eliminuje kodów kreskowych dla zapasów, które oznaczało ręcznie wpisując opisami i datami. Ponadto, zdolność urządzenia do przypomnieć użytkownikom o nadchodzących zamówień, gdy nie są często wielu nabywców w gospodarstwie domowym, którzy komunikują się w sposób nieformalny, nie jest zazwyczaj adresowalnych w przypadku użycia



kosinski@wspol.edu.pl

Dziękuję za uwagę
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