aut. Andrzej Kozłowski 26.08.2019

PIERWSZE CYBERPRZESTĘPSTWO W PRZESTRZENI
KOSMICZNEJ?
NASA bada czy astronautka przebywająca na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej włamała się na
konto bankowe swojej małżonki. Jeżeli oskarżenia o kradzież tożsamości i nielegalny dostęp do konta
się potwierdzą, będzie to pierwsze cyberprzestępstwo popełnione w przestrzeni kosmicznej –
informuje Forbes.
Anne McClain - była pilot U.S. Army, której nalot sięga ponad 800 godzin podczas Operacji Iraqi
Freedom dołączyła do NASA w 2013 roku. Jest ona oskarżona o kradzież tożsamości i nielegalny
dostęp do prywatnych danych ﬁnansowych. Summer Worden, żona Anne i byłą oﬁcer wywiadu U.S.
Air Force zauważyła podejrzaną aktywność na swoim koncie, po czym skontaktował się z bankiem,
który podał jej wszystkie miejsca, z których się do niego logowano. Worden zaniepokoiło, że jeden z
komputerów był zarejestrowany jako należący do NASA. W tym czasie McClain przebywała na
pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, stąd Worden wysnuła wniosek, że jej małżonka
logowała się na konto bankowe – informuje the New York Times.
McClain, która wróciła już na ziemię po spędzeniu 6 miesięcy w przestrzeni kosmicznej przyznała, że
faktycznie weszła na konto przebywając na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zeznając
pod przysięgą i w obecności prawnika zapewniła, że sprawdzała tylko czy na koncie jest wystarczająca
liczba pieniędzy dla dziecka, które razem wychowują. Zaprzeczyła, że zrobiła cokolwiek nielegalnego
czy niestosownego.
Worden współpracując ze śledczymi z NASA Oﬃce of Inspector General złożyła skargę przez Federal
Trade Commission. The New York Times informuje, że nie ma jednak żadnych dowodów, że w tym
czasie jakiekolwiek pieniądze zostały wytransferowane z konta. Business Insider dodaje, że rodzice
Worden skierowali osobną skargę na McClain oskarżając ją, że włamanie na konta ma być celem
kampanii, aby przejąć opiekę nad system Worden. McClain zaprzeczyła na Twitterze tym informacjom.
Dodała również, że obecnie znajduje się w separacji ze swoją żoną.
NASA w swoim oﬁcjalnym oświadczeniu stwierdziła, że Anne McClain wykonała świetną pracę podczas
misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podkreślono również, że agencja nie komentuje spraw
osobistych. BBC przypomina, że przestrzeń kosmiczna jest również regulowana prawnie i astronauci
danego państwa podlegają jego jurysdykcji.

