
Bitcoiny  
pod lupą
Świat wirtualnej waluty kusi przestępców 
oraz poszukiwaczy łatwego zysku. A ile osób 
płaci od bitcoinowych transakcji podatek?
Amerykański główny urząd podatkowy rozpoczął 
współpracę z firmą śledzącą transakcje bitcoinowe 
w sieci, aby móc sprawdzać kto rozlicza się z 
fiskusem. Waluta wirtualna, podatek realny. 
Big Brother nie zamierza odpuszczać. [1] 

         Świat wirtualnej waluty kusi 
przestępców. Ile osób płaci od 
bitcoinowych transakcji podatek?

Mikrorobot  
wyleczy ci wrzoda
Naukowcy przeprowadzili ciekawy eksperyment 
na myszach cierpiących na infekcję żołądkową. 
Wprowadzili do ich żołądka mikrosilnik szerokości 
ludzkiego włosa, który przez pięć dni dostarczał 
zwierzętom antybiotyk. Mikrorobocik okazał się 
skuteczniejszy niż dawki tradycyjnie podawane.
Czy tak wygląda przyszłość medycyny?  
Dociekliwi pytają czy taki mikrosilnik mógłby 
dostarczać np. olej do głowy? [2]

         Hakerzy mogą przejąć kontrolę 
nad myjniami samochodowymi, 
zmieniając je w pułapki bez wyjścia. 

Myjnia – pułapka
Hakerzy są w stanie przejąć kontrolę nad niek-
tórymi automatycznymi myjniami samochodowymi, 
powodując, że te zmienią się w pułapki bez wyjścia.
Luki w systemie, który steruje podłączonymi do sieci 
myjniami pozwalają zmusić je np. do obniżenia plat-
form, zatrzaśnięcia drzwi czy zablokowania pojazdu. 
Może prowadzić to do zniszczenia aut, a nawet 
zranienia pracowników.
Czy nadszedł czas aby przeprosić się z tradycyjną 
gąbką? [3]
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Biuletyn  „Zawór bezpieczeństwa” jest własnością Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Powielanie 
treści biuletynu jest dozwolone jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania 
informacji o źródle pochodzenia kopiowanych treści jak i samego biuletynu.

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń zaangażowana jest w wiele inicjatyw, konferencji, szkoleń 
i projektów dotyczących tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego. Celem Fundacji jest działanie 
na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sieci Internet.

www: https://cybsecurity.org                              kontakt(malpa)cybsecurity(kropka)org
Twitter: @cybsecurity_org
Facebook: https://www.facebook.com/FundacjaBezpiecznaCyberprzestrzen

Redakcja:  Adrianna Maj,  Agnieszka Wrzesień-Gandolfo, Cyprian Gutkowski, Kamil Basaj                                 

Kolejne numery biuletynu „Zawór Bezpieczeństwa” można również śledzić 
na serwisie społecznościowym LinkedIn

Don’t disturb while driving
Kierowcy rozmawiający przez komórkę podczas 
jazdy powodują coraz więcej wypadków. 
Pewien Amerykanin pozwał Apple za to, 
że nie udostępnia w iPhone’ach mechanizmu 
automatycznego blokowania wszystkich funkcji 
telefonu podczas prowadzenia pojazdu.
Niezależnie od wyniku sprawy podsuwamy kolejny 
pomysł: co ze smartfonem w miejscach, w których 
korzystanie z telefonu jest zabronione? [4]  

      Nowa gałąź armii USA - Space Corps, 
będzie chronić Stany Zjednoczone przed 
„zagrożeniami pozaziemskimi”. 

Patent na trolle
Kasperski odniósł podwójne zwycięstwo w walce 
z patentowym trollem. Firma Wetro Lan domagała 
się od giganta kilkudziesięciu tysięcy dolarów 
za rzekome naruszenie patentu na technologię 
filtrowania. Oprócz tego, że troll przegrał proces, 
to dodatkowo został zmuszony do zapłacenia 
pozwanemu zadośćuczynienia. Teraz Kasperski 
może opatentować swoją metodę na trolle. [5]

Kosmiczny pomysł?
Amerykański Kongres zdecydował o powołaniu sił 
kosmicznych. Ta nowa gałąź armii, pod nazwą Space 
Corps, będzie chronić Stany Zjednoczone przed 
zagrożeniami pozaziemskimi. Jest to odpowiedź 
na coraz większą aktywność innych mocarstw 
w Kosmosie i obawy o zagrożenie hegemonicznej 
pozycji USA.
Kto będzie dowodził jednostką? Sprawdzi się chyba 
tylko ten, kto obejrzał wszystkie części „Gwiezdnych 
Wojen”. [6] 

Prorosyjkie media o ataku na polskę 
bronią klimatyczną:  
„Czy to zatem możliwe, że Polska padła ofiarą 
stosowania broni klimatycznej? Mało kto wierzy 
w takie wyjaśnienie, ponieważ większość 
społeczeństwa nigdy nie słyszała o stosowaniu broni 
wyzwalającej huragany. Jednak ci, którzy o tym 
słyszeli zwracają uwagę na dziwne kręgi, które 
można było zauważyć zwłaszcza na zdjęciach 
odbić radarowych typu CMAX...” [7]
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