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Elite CIA unit that developed hacking tools failed to 
secure its own systems, allowing massive leak

June 16, 2020 - https://www.washingtonpost.com/national-security/elite-cia-unit-that-developed-hacking-tools-failed-to-secure-its-own-systems-allowing-
massive-leak-an-internal-report-found/2020/06/15/502e3456-ae9d-11ea-8f56-63f38c990077_story.html

• Nie wiadomo ile danych wyciekło i co konkretnie - 34TB informacji oraz 2.2milionów stron dokumentów
• Brak kontroli i monitoringu kto uzyskiwał dostęp do sieci

• Celem zespołu był development zaawansowanych narzędzi – aktywacja kamer/mikrofonów na tabletach, kradzież 
planów systemów uzbrojeń wrogich państw, etc

• „Najtrudniejsza rzecz do wykonania to ochrona przed własnymi ludźmi”

• Kongres w 2014 roku przyznał agencji „Department of Homeland Security” uprawnienia, aby wymagać od agencji 
rządowych spełnienia minimalnych wymagań dot bezpieczeństwa, wyłączając jednak agencje wywiadowcze, które 
mając dostęp do największych sekretów zabezpieczą swoje własne systemy. 

• „…it appears that the most powerful and best-funded intelligence agencies on the planet are unable to stop the 
bleeding of their own data.”



Ripple20 -> TCP/IP -> IoT

June 16, 2020 - https://www.zdnet.com/article/ripple20-vulnerabilities-will-haunt-the-iot-landscape-for-years-to-come/

• 19 podatności w bibliotece z lat 90tych, lightweight TCP/IP stack (Treck)
• „Setki milionów urządzeń”

• Firma konsultingowa JSOF z Israela od prawie roku badała stos TCP/IP   
• Responsible disclosure – współpraca z Treck, CERT etc

• Połowa drogi –
• Wg firmy z Izraela they only scratched the surface
• Nazwa nie dlatego, że prawie 20 podatności -> efekt domina na IoT w 2020 i kolejnych
• Kod używany nie tylko przez producentów sprzętu,  ale także przez inne firmy jako biblioteki

• Kilka podatności super krytycznych !
• CVE-2020-11896 - CVSSv3 score: 10 Improper handling of length parameter inconsistency in IPv4/UDP component when handling a packet sent 

by an unauthorized network attacker. This vulnerability may result in remote code execution.
• CVE-2020-11897 - CVSSv3 score: 10
• CVE-2020-11898 - CVSSv3 score: 9.8 
• CVE-2020-11899 - CVSSv3 score: 9.8

Ripple (ang) – drobna fala, 
zmarszczka na wodzie, plusk,  
pofalowanie

Ripple effect – efekt domina 

https://www.zdnet.com/article/ripple20-vulnerabilities-will-haunt-the-iot-landscape-for-years-to-come/
https://treck.com/
https://www.jsof-tech.com/


Największy atak DDOS  – zmitygowany 
przez AWS

June 17, 2020 - https://www.zdnet.com/article/aws-said-it-mitigated-a-2-3-tbps-ddos-attack-the-largest-ever/

• 2.3 Tbps w połowie lutego 2020 na AWS potwierdzony przez Amazon 
• Według raportu AWS Shield było to 44% więcej niż to, co AWS doświadczył wcześniej
• Atak wykorzystywał przejęte serwery CLDAP a stan gotowości trwał około 3 dni
• CLDAP reflection attacks abuse the connectionless version of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
• Protokół wykorzystywany w atakach DDOS od 2016, wzmocnienie 56-70 razy względem oryginalnego rozmiaru 

• Większość ataków DDOS to wartości w okolicy 500Gbps

• 1.7 Tbps – poprzedni rekord w Marcu 2018 zmitygowany przez NETSCOUT Arbor

• 1.3 Tbps – luty 2018 na GitHub

• 1 Tbps – 2016 Mirai botnet na Dyn



Cyber przestępczość podczas pandemii 
- Microsoft

June 16, 2020 - https://www.microsoft.com/security/blog/2020/06/16/exploiting-a-crisis-how-cybercriminals-behaved-during-the-outbreak/

• Analizy przeprowadzone przez Microsoft Threat Protection Intelligence Team 

• Ataki powiązane z Covid-19 to tylko 2% wszystkich wykrytych zdarzeń, głównie phishing oraz próby przejęcia 
tożsamości

• Kluczowy przekaz:

• Covid-19 to motyw przewodni ale cyber przestępcy, wykorzystywany malware oraz infrastruktura pozostają 
niezmienne. 

• Cyber przestępczość nie wzrosła zasadniczo podczas pandemii




