


 Ile osób ma dostęp do sieci? 

 

Jeszcze w tym roku, dostęp do Internetu będą miały trzy 

miliardy osób, czyli niemal połowa populacji naszej planety. 

2,4 miliarda skorzysta z niego również za pomocą urządzeń 

mobilnych. 



 Kamerka internetowa powstała dzięki... kawie 

 
Pierwsza w historii kamera internetowa została zamontowana w 1991 

roku przy ekspresie do kawy w Uniwersytecie Cambridge. Pracownicy 

placówki mogli dzięki niej podglądać, czy ich napój już się zaparzył. 

Urządzenie, które rejestrowało obraz w rozdzielczości 128x128 pikseli, 

podłączono do sieci w 1993 roku. Osiem lat później, słynny ekspres 
został sprzedany na aukcji internetowej za około 17 000 złotych. 



Emotikony mają ponad trzydzieści lat 

 
Pierwszą powszechnie używaną emotikoną był symbol :-), mający w 

zamyśle podkreślać żartobliwy wydźwięk wypowiedzi. Za jego twórcę 

uważa się amerykańskiego informatyka Scotta Fahlmana, który 

wykorzystał tę buźkę w wiadomości wysłanej do internetu w 1982 roku. 



forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry 

komputerowe. Rywalizacja między zawodnikami (graczami) odbywa 
się zarówno w formie rekreacyjnej, jak i na turniejach gier 

komputerowych (zjawisko pro-gamingu). Na świecie działają objęte 

prestiżem turnieje takie jak World Cyber Games i Electronic Sports 

World Cup, a w Polsce – Poznań Game Arena oraz Electronic Sports 

League. Poszczególne gry komputerowe różnych gatunków, w 
których toczy się rozgrywka między zawodnikami, są nazywane 

dyscyplinami. Mecze rozgrywane są na żywo, a publiczność może 

oglądać graczy siedzących przed komputerami, zaś ich posunięcia 

śledzić na wielkich telebimach. Oto kilka popularnych w śród e-
spotowców gier: StarCraft, Counter-Strike, Quake, Warcraft II: Tides of 

Darkness czy League of Legends.  



 Amerykańska drużyna e-sportowa założona w 

1999 roku w Kanadzie. Klan jest jednym z 

najstarszych organizacji e-sportowych w Ameryce 

Północnej. Zespół posiada pięć sekcji (członków). 

Evil Geniuses był uważany za jednego z 

najlepszych klanów  w późnych latach 90-tych . 

Drużyna ma na swoim koncie zwycięstwo m. im. 

w turnieju ,,The International’’ w grze Dota 2. 



Pkistańczyk  urodzony  13 lutego 1999 r. , gracz klanu  Evil Geniuses. 

Profesjonalny gracz  Doty 2. W grze często znany pod nazwą  ,,SUMA1L’’. 

Jego kariera zaczęła  się w kafejkach internetowych gdzie przesiadywał 

grając w Dote 2. Jego rodziców nie było stać na komputer stacjonarny. 

Teraz jest najmłodszym milionerem na świecie.  W marcu 2016r. został  

ogłoszony piątym e-sportowcem na świecie pod wzdlędem dochodów  

uzyskanych z e-sportu. Jego dochód z 15 turniejów wyniósł  1,761,853.34 $. 

Ustanowił tym również światowy rekord Guinness’a.  



Niewykryte zbrodnie hakerów za pomocą internetu. Czy 

morderstwo za pomocą komputera jest możliwe? To, co 

jeszcze kilka lat temu wydawało nam się niemożliwe, 

teraz staje się realnym zagrożeniem… 



Skalpel, opatrunki – a po za tym dziesiątki urządzeń 

elektronicznych. Obecnie prawie wszystkie operacje 

przeprowadza się z użyciem sprzętu komputerowego. Rodzi 

to jednak pewne problemy: podczas gdy w przypadku 

komputerów osobistych zapora sieciowa i program 

antywirusowy to standard, sala operacyjna jest pod tym 

względem daleko w tyle. W ramach kontroli 

przeprowadzonej w 2013 roku na zlecenie Departamentu 

Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych, 

znaleziono około 300 urządzeń medycznych 40 

producentów, które były wrażliwe na ataki. Jeśli hakerzy 

zdobędą dostęp do sieci szpitalnej, będą mogli nimi 

niezauważenie manipulować.  



 Komunikacja między urządzeniami medycznymi – od konsoli sterującej 

oświetleniem po aparat rentgenowski – jest zwykle nieszyfrowana. Hakerzy 

mogą ją bez trudu odczytać, a nawet zmienić jej treść. 

 

 Tzw. chirurgia małoinwazyjna opiera się na minikamerkach i instrumentach 

wprowadzanych do ciała pacjenta przez cewnik. Hakerzy mogą 

manipulować tymi niezwykle czułymi urządzeniami – albo odłączyć od 

zasilania całą salę operacyjną. 

 

 Anestezjolog steruje narkozą operowanego pacjenta za pomocą komputera. 

Haker mógłby zmniejszyć lub zwiększyć dawkę leku, powodując zagrożenie 

dla życia.  

  

,,Takimi urządzeniami można manipulować, a przemysł robi zbyt mało, by temu 

zapobiec’’ – mówi Sujeet Shenoivon z Uniwersytetu w Tulsa w Oklahomie.  



Od lat cyberprzestępcy włamują się do komputerów, żądając okupu za ich 

odblokowanie, czyszczą konta bankowe lub szantażują firmy za pomocą 

skradzionych danych. Wg europejskiej policji roczny obrót w tej dziedzinie 

nielegalnej działalności wynosi trzy biliony dolarów, co sprawia, że jest ona 

,,bardziej lukratywna niż handel marihuaną, kokainą i heroiną razem wzięty’’. 

Tylko dlatego, że ofiary hakerów – ze strachu o swoją reputację – naprawiają 

szkody po cichu, przestępstwa te nie skupiają zbyt dużej uwagi opinii publicznej. 

Jeśli oprócz klasycznych już sieci komputerowych na celowniku cyfrowych 

kryminalistów znajduje się też krytyczna dla życia infrastruktura, ich zyski mogą 

być jeszcze większe. Eksperci ostrzegają: - Jeśli hakerzy zdobędą wpływ na 

fizyczne otoczenie, to będzie to całkiem nowa jakość – twierdzi Christof Paar, 

prof. cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie w Bochum. – Otwiera się przed nimi 

właśnie gigantyczne pole działania. Pokazuje to między innymi lista ,,Most 

wanted’’ FBI. Federalne Biuro Śledcze od 1930 roku prowadzi wykaz najbardziej 

poszukiwanych przestępców. Od października 2014 roku istnieje dodatkowo 

,,Cyber`s most wanted’’ – a nagrody za złapanie osób z góry listy są liczone w 

milionach, jak za największych terrorystów.      


