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"Internet zawiera podziemie, które może przerażać. Jedynie 4% treści w sieci są
ogólnodostępne. 96% to treści ukryte"  mówił na konferencji Exatel Security Day
2017 Andrew Lewman, wiceprezes OWL Cybersecurity.
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Od 20 do 21 czerwca Warszawa stała się stolicą cyberbezpieczeństwa. Odbywał się tam bowiem
Exatel Security Day: dwa dni rozmów o cyberbezpieczeństwie. Specjaliści, którzy na co dzień
zajmują się ochroną systemów teleinformatycznych opowiadali o najciekawszych i najtrudniejszych
przypadkach walki z cyberprzestępczością.
Wspomniane ukryte dane to tzw. Darknet (ciemna sieć). Zawiera ona to, co w legalnym internecie
jest niedozwolone: dziecięcą pornografię, podręczniki dla hakerów, instrukcje na produkcję
narkotyków domowymi sposobami, fora dla terrorystów, czy neonazistów.

Darknet poprzez wielowarstwowe szyfrowanie danych umożliwia ukrycie
ruchów w sieci. To jest dobre dla przestępców
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Najnowszy numer
Nadobywatel polityk
Każda partia polityczna dążąc do
władzy obiecywała ukrócenie
nadmiernych przywilejów polityków .
Żadna tego nie zrobiła. A im wyżej na
szczeblu władzy, tym jawności mniej.
Biały człowiek odchodzi
Trzy czwarte wyznawców Chrystusa nie
mieszka na Zachodzie. Statystyczny
chrześcijanin jest kobietą z Brazylii lub Nigerii albo młodym
człowiekiem z Chin.

Mają finansować zdychającą spółkę
200 pracowników Praktiker Polska z powodu braku pensji
Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce
przez 2 miesiące zwolniło się z firmy. Teraz zarządca masy
sanacyjnej żąda od nich odszkodowania na rzecz spółki.
internetowej.
powiedział Andrew Lewman.
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W trakcie wystąpienia w Warszawie specjaliści bez problemu znaleźli w Darknecie sposób na
skonstruowanie bomby, a także adresy mailowe ponad 500 pracowników jednej z największych linii
lotniczych w USA.

Darknet jest świetną przestrzenią dla ekstermistów islamskich. Dlatego służby
bardzo interesują się tym tematem. To naprawdę niebezpieczna przestrzeń w
Internecie

Okręt laurowego wieńca
Historia HMS „Garland” , pierwszego okrętu Polskiej Marynarki
Wojennej który w czasie II wojny zawinął do radzieckiego
portu, udowadniając, że Polska wciąż istnieje, bo ich pokłady
są wolnym terytorium Rzeczpospolitej.
eWydanie Tygodnika Solidarność nr 25 / 2017 już
dostępne (http://tyg23.pbox.pl/pl/listaplatnychtresci.html)
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Zakłady EDF wrócą w polskie ręce (a8567
ZakladyEDFwrocawpolskierece)
"Solidarność": Płaca minimalna musi rosnąć
szybciej!

 podsumowali eksperci.
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podniecony i wzburzony, ale żeby tkwić pod
Trybunałem Konstytucyjnym w kolejnym
proteście to już dla niego zbyt wiele. Jak go
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