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Cenny kod
Izraelska firma NSO Group tworzy oprogramowanie, 
które pozwala inwigilować użytkowników iPhone’a. 
Wśród jej klientów są rządy i agencje wywiadu.
Ostatnio unikająca dotychczas rozgłosu firma 
zaliczyła wpadkę. Jeden z pracowników ukradł kod 
do spyware i usiłował sprzedać go za 50 milionów 
dolarów. Sprawę ujawnił potencjalny kupiec.
Teraz lepiej dla pechowca, aby w przyszłości nie 
korzystał z iPhone’a.  [1]   

           Japoński specjalista zajmujący 
się cyberbezpieczeństwem został 
zamordowany przez mężczyznę, 
którego wcześniej nazwał 
internetowym trollem.”

Zabójczy troll
Japoński specjalista zajmujący się 
cyberbezpieczeństwem został zamordowany 
przez mężczyznę, którego wcześniej nazwał
internetowym trollem. Do tragedii doszło zaledwie 
15 minut po wykładzie eksperta na temat walki 
z internetową przemocą i trollingiem. 
Zabójca sam zgłosił się na policję, wyznał, 
że zrobił to bo chciał się zemścić. 
Nieszczęśliwie dla eksperta realnej złości trolla 
nie udało się zablokować.  [2] 

Wybuchowy
podglądacz 
Pewien Amerykanin wpadł na oryginalny pomysł 
na podglądanie kobiet. Małą kamerkę przymocował 
sobie do buta. Miał pecha, bo ta eksplodowała 
i raniła go w nogę. Wypadek ruszył jego sumienie, 
bo skruszony oddał się w ręce policji, choć 
przestępstwa nie zdążył popełnić. 
Przypadkiem wyszło mu bombowe nagranie…  [3]

Towarzyski Samsung
Samsung znalazł się w tarapatach. 
Okazało się, że aplikacja Messages, bez wiedzy 
właściciela, rozsyła zdjęcia zapisane w komórce 
losowo wybranym znajomym z listy kontaktów. 
Z poziomu telefonu nie da się sprawdzić czy coś 
nam wyciekło. 
Pozostaje liczyć na to, że odbiorca nas powiadomi.  [4]
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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

Ruszyła rejestracja na SCS 2018     13-14 września 2018 Warszawa

REJESTRACJA PŁATNA        REJESTRACJA FREE
JEDYNA TAKA KONFERENCJA W TEMATYCE 
BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO
SCS PRO – Światowi eksperci IT Security  SCS URDI – Śieżka poświęcona informatyce 
śledczej. SCS INFOOPS – Śieżka o dezinformacji, manipulacji środowiskiem informacyjnym 
SCS EXPO – Część wystawiennicza, czołe firmy branży
SCS ELEVATOR PITCH – katalizator networkingu, prezentacje produktowe.

KONFERENCJA

Hak na pompę
W Detroit hakerzy zdalnie włamali się do jednego 
z dystrybutorów na stacji paliw i ukradli 2300 litrów 
benzyny. Podejrzewa się, że przestępcy posłużyli 
się urządzeniem bezprzewodowym, aby przejąć 
kontrolę nad pompą dystrybutora. W ciągu 1,5 godziny 
zatankowali 10 pojazdów na kwotę 1800 dolarów. 
Metoda ataku wyszukana, acz współcześnie w dobie 
aut elektrycznych pewnie nie będzie żyłą złota.   [5]

Rozgadany bociek
Na koniec rodzimy akcent. Polska grupa EkoLogiczna 
dostała rachunek za telefon w kwocie 10 tys. złotych. 
Kartę, która wygenerowała takie koszty miał przy 
sobie… bociek.  Jak co roku ekolodzy zainstalowali 

bocianowi migrującemu do Afryki nadajnik, aby śledzić
jego trasę wędrówki. W pewnym momencie kontakt 
z boćkiem urwał się. Przyszedł za to rachunek.
Może bociek próbował się dodzwonić, że nie wróci? [6]

Z serii absurdy propagandy:   
W jaki sposób propagandyści mogą stwarzać wrażenie 
wyjątkowości szczytu Trump - Putin w Helsinkach? 
Jeżeli pomysłów brak zawsze można napisać, że ... 
„Przed spotkaniem Putina i Trumpa z nieba nad 
Helsinkami zniknęły mewy”. Tak właśnie, w wielu 
wątkach jednocześnie, przy stosowaniu abstrakcyjnych 
argumentów, obiekty informacyjne dystrybuujące 
treści zbieżne z rosyjską propagandą dążą do 
wytworzenia wrażenia niecodziennego charakteru 
tego wydarzenia.  [7]
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