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Niebezpieczne Web 2.0.
Specjaliści zgromadzeni na konferencji Black Hat 
przestrzegaj¹ przed serwisami Web 2.0 jako 
tymi, które mog¹ sprowadziæ now¹ falê niebez-
pieczeñstw na u¿ytkowników sieci. Dlaczego? 
Serwisy hostuj¹ce pliki audio i wideo s¹ podatne 
na z³ośliwe kody.
Jeden z prelegentów konferencji David Thiel 
pokaza³ na przyk³adzie YouTube i MySpace, ¿e 
istnieje mo¿liwośæ zamieszczenia z³ośliwego 
kodu w plikach na tych witrynach. - Przekaz 
strumieniowy to wymarzona droga do infeko-
wania komputerów - stwierdzi³. Witryny spo-
³ecznościowe s¹ obecnie bardzo popularne, a 
klipy chêtnie ogl¹dane, wiêc mo¿liwośæ zainfeko-
wania komputerów u¿ytkowników takich witryn 
jest bardzo du¿a od razu na szerok¹ skalê.

Blogerzy na cenzurowanym
Zapraszam ju¿ dziś na kolejne semina-
rium z cyklu „Rewolucja w komunikacji”, 
tym razem tematem seminarium bêd¹ 
blogerzy. A dok³adnie raport na temat 
polskiej blogosfery. Badanie ju¿ siê zakoñ-
czy³o. Kiedy magazyn „Piar. pl” przygoto-
wywany jest do druku, autorzy badania opracowuj¹ wyniki. Zostan¹ one 
przedstawione na kolejnym seminarium organizowanym przez InternetPR i 
Agorê 12 września (czytaj: internetpr.blox.pl).
Ogó³em uda³o siê zebraæ ponad 1800 poprawnie wype³nionych ankiet. Mogê 
zdradziæ, ¿e dwie trzecie z badanych czyta przynajmniej 4 blogi tygodniowo. 
Blogerzy, którzy stanowili siln¹, 86-procentow¹ grupê badanych prowadz¹ 
swoje zapiski na darmowych platformach – trzy czwarte wskaza³o, ¿e korzy-
sta w tym celu z Blox.pl. Inne popularne platformy to Blog.Onet.pl i Blog. pl. 

Ponad po³owa badanych korzysta z inter-
netu średnio od 4 do 9 godzin na dobê.

Kolejni przeciwko YouTube
Amerykañskie Stowarzyszenie Wydawców Muzyki (NMPA) zarzuca You-
Tube, ¿e wbrew zapewnieniom nie chroni on praw autorskich muzyków. 

Stowarzyszenie przy³¹czy³o siê do pozwu Viacom, 
które chce od Google, w³aścicieli YouTube, 1 mld 
USD odszkodowania za piractwo. Pozew przeciwko 
Google wytoczyli oprócz spó³ki Viacom (w³aściciele 
m.in. MTV, Paramount Pictures oraz Comedy Cen-
tral) tak¿e Football Association Premier League.
Amerykañscy wydawcy zarzucaj¹ YouTube, ¿e nie 
stara siê ograniczaæ wyświetlania pirackich materia-

³ów, a na dodatek muzycy nie otrzymuj¹ odpowiednich rekompensat 
za bezprawne wykorzystywanie ich materia³ów. Natomiast YouTube 
odpiera zarzuty wydawców, twierdz¹c, ¿e jeśli tylko uzyska informa-
cje o jakichś spornych materia³ach, natychmiast je kasuje. Podkreśla, 
¿e trudno jest jednak zapanowaæ nad wszystkim, poniewa¿ w bazie s¹ 
miliony klipów.
Proces odbêdzie siê wkrótce w Nowym Jorku.

Serwis społecznościowy MSN po 
polsku
Choæ MSN 
ma dyrektora 
generalnego 
w Polsce od 
prawie pó³ 
roku, jego 
d z i a ³ a l n o -
ści specjalnie 
nie widaæ. Jednak coś siê dzieje. Kilka dni temu po 
cichu Microsoft uruchomi³ polsk¹ wersjê platformy 
spo³ecznościowej Windows Live Spaces (spaces.live.
com).
Live Spaces umo¿liwia m.in. prowadzenie bloga, 
dodawanie fotografii czy zapraszanie znajomych, 

czyli typowe funkcjonalności, 
które mo¿na znaleźæ w wielu 
serwisach spo³ecznościowych. 
Dodatkowo w Spaces mo¿na 
znaleźæ gad¿ety, np. wiadomo-
ści czy licznik odwiedzin.
Wygl¹d profilu mo¿na mody-
fikowaæ, m.in. poprzez zmianê 
tapety czy kolorów. Gotowy 
profil wraz z blogiem mo¿e byæ 
widoczny dla u¿ytkowników 
Live Spaces lub dla wszystkich 
internautów. Inne us³ugi Win-
dows Live po polsku to m.in. 
poczta Hotmail oraz komuni-
kator Messenger.

Bebo PL
Polskim serwisom Grono.net, Epuls.pl i nale¿¹cej do Gadu-
Gadu witrynie MojaGeneracja.pl czy choæby Goldenline 
przyby³ groźny konkurent. Bebo (pl.bebo.com), jeden z naj-
wiêkszych na świecie serwisów spo³ecznościowych obok 
MySpace i Facebook, oficjalnie rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnośæ 
na polskim rynku. Bebo zalicza siê tak¿e do grona trzech 
najpopularniejszych platform w USA, Kanadzie i Australii.
Bebo jest platform¹ oferuj¹c¹ narzêdzia do dzielenia siê treściami tworzonymi przez u¿ytkow-
ników: teksty (blog, wiadomości, ankiety, komentarze etc.), zdjêcia i wideo.
Jak podaje Krzysztof Urbanowicz (blog mediacafepl.blogspot.com), Bebo, stworzone w 2005 
roku przez Michaela i Xochi Birch ma w tej chwili ponad 35 milionów zarejestrowanych u¿yt-
kowników i jest najwiêksz¹ sieci¹ spo³ecznościow¹ w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Nowej Zelandii. 
Jednym ze źróde³ jego sukcesu jest uruchomiona w lipcu 2006 roku us³uga „Bebo Bands”, gdzie 
amatorskie i profesjonalne zespo³y muzyczne mog¹ prezentowaæ swoje utwory. Ponad 90 proc. 
u¿ytkowników Bebo stanowi¹ osoby poni¿ej 35 roku, a strona odnotowuje jeden z najszybszych 
wzrostów w internecie – co sekundê zapisuje siê piêciu u¿ytkowników. Bebo jest tak¿e jedn¹ z 
najbardziej anga¿uj¹cych stron w sieci. W Wielkiej Brytanii wyprzedza go tylko Google.
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