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ČR 

10. 4. 2017 

Česká spořitelna – podvodný e-mail s malwarovou přílohou 

V měsíci dubnu varovala Česká spořitelna před novou podobou podvodných e-mailů. Zpráva vzbuzuje 

dojem, že byla zaslána z České spořitelny a obsahuje přílohu ve formátu JAR. Zpráva je podvodná a jejím 

cílem je infikování klientova počítače malwarem. 

Odkazy: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_18256.xml?archivePage=phishing&navid=n

av00156_phishing_aktuality 

 

 

10. 4. 2017 

PayPal – podvodný e-mail 

Další podvodná zpráva, která se tváří, že je od oddělení PayPal Support, přicházela do českých e-mailových 

schránek. Ve zprávě se nacházela informace s chybnou češtinou o zmrazení účtu z důvodu neschopnosti 

ověření informací, které má příjemce zprávy ihned aktualizovat. Odkaz „Nyní aktualizova“ přesměrovával 

uživatele na podvodnou doménu. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/phishing/updating-your-information---paypal-20170410/ 

 

 

12. 4. 2017 

AirBank – podvodný e-mail 

Na klienty banky AirBank zřejmě cílil podvodný e-mail s předmětem „Váš účet byl uzamčen aktualizujte svůj 

účet nyní“, který však obsahoval pouze větu z předmětu v anglickém jazyce. Poslední slovo textu „.update“ 

tvořilo odkaz směřující na server v cizí doméně, kde byl umístěn skript zajišťující přesměrování na podvodné 

stránky. Ten již byl správci serveru odstraněn. 

Odkazy: http://www.hoax.cz/phishing/airbank---vas-ucet-byl-uzamcen-aktualizujte-svuj-ucet-nyni-

20170412/ 

 

  

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_18256.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_18256.xml?archivePage=phishing&navid=nav00156_phishing_aktuality
http://www.hoax.cz/phishing/updating-your-information---paypal-20170410/
http://www.hoax.cz/phishing/airbank---vas-ucet-byl-uzamcen-aktualizujte-svuj-ucet-nyni-20170412/
http://www.hoax.cz/phishing/airbank---vas-ucet-byl-uzamcen-aktualizujte-svuj-ucet-nyni-20170412/
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Svět 

1. 4. 2017 

Zákazníci aerolinek – cílem phishingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Barracuda Labs zveřejnila detaily phishingové kampaně, která cílila na zákazníky 

aerolinek, například společnosti Delta Air Lines. V rámci podvodných zpráv byli cestující vybízeni, aby pod 

různými záminkami použili své soukromé nebo obchodní přihlašovací údaje. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/57630/cyber-crime/phishing-airline-consumers.html 

 

 

1. 4. 2017 

„Felismus RAT“ – detaily nového malware 

Výzkumníci ze společnosti Forcepoint odhalili detaily nového malwaru pro vzdálený přístup „Felismus RAT“, 

který byl využit v řadě cílených kampaní. Tento malware se vyznačuje schopností auto-updatu, s cílem 

vyhnout se co největšímu spektru antivirových programů. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/57621/malware/modular-felismus-rat.html 

 

 

2. 4. 2017 

Bundeswehr – cílem řady hackerských útoků 

Generálporučík Ludwig Leinhos z velitelství kybernetických sil německé armády, zveřejnil informaci o tom, 

že se armádní počítače během prvních devět týdnů roku 2017 staly terčem téměř 300 tisíc hackerských 

útoků. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/german-military-hit-nearly-300000-cyberattacks-so-far-2017-cyber-

chief-warns-1615085 

 

 

3. 4. 2017 

IAAF – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Zástupci sportovní instituce IAAF, která zastřešuje atlety z celého světa, prohlásili, že se její počítačové 

systémy staly obětí hackerského útoku, který pravděpodobně vedl ke kompromitaci informací o lékařských 

záznamech sportovců. Zá útokem údajně stála hackerská skupina „Fancy Bear“ (APT28). 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-sport-doping-iaaf-idUSKBN1750ZM 

 

 

  

http://securityaffairs.co/wordpress/57630/cyber-crime/phishing-airline-consumers.html
http://securityaffairs.co/wordpress/57621/malware/modular-felismus-rat.html
http://www.ibtimes.co.uk/german-military-hit-nearly-300000-cyberattacks-so-far-2017-cyber-chief-warns-1615085
http://www.ibtimes.co.uk/german-military-hit-nearly-300000-cyberattacks-so-far-2017-cyber-chief-warns-1615085
http://www.reuters.com/article/us-sport-doping-iaaf-idUSKBN1750ZM
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3. 4. 2017 

„United Cyber Caliphate“ – aktivity hackerské skupiny 

Hackerská skupina „United Cyber Caliphate“ (UCC), která je podporovatelem islamistického hnutí ISIS, 

zveřejnila seznam 8.786 nepohodlných osob, včetně jmen a adres, kteří by měli být radikály odstraněny. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/57744/terrorism/united-cyber-caliphate-kill-list.html 

 

 

3. 4. 2017 

Jižní Korea – cílem malwarové kampaně 

Výzkumníci ze společnosti Cisco Talos Labs zveřejnili detaily sofistikovaného nástroje pro vzdálenou správu 

„ROKRAT“, který byl zneužíván proti jihokorejským uživatelům ve veřejném sektoru. 

Odkazy: http://blog.talosintelligence.com/2017/04/introducing-rokrat.html 

 

 

3. 4. 2017 

Uživatelé zařízeni s OS Android – cílem malwarové kampaně 

Společnosti Google a Lookout zveřejnili detaily malwaru „Chrysaor“, který více jak tři roky bez povšimnutí 

mohl sledovat infikované zařízení s OS Android. 

Odkazy: https://android-developers.googleblog.com/2017/04/an-investigation-of-chrysaor-malware-

on.html 

 

 

4. 4. 2017 

Významní poskytovatelé spravovaných služeb – cílem hackerské kampaně 

Společnosti BAE Systems a PWC zveřejnili detaily hackerské operace „Cloud Hopper“, v jejímž průběhu se již 

od konce roku 2016 útočníci snažili o průnik do systému významných poskytovatelů spravovaných služeb. 

Za kampaní údajně stála hackerská skupina APT10. 

Odkazy: http://baesystemsai.blogspot.cz/2017/04/apt10-operation-cloud-hopper_3.html 

 

 

4. 4. 2017 

Bankomaty v Rusku a Kazachstánu – obětí malwaru s odcizením finančních prostředků 

Bezpečnostní analytici ze společnosti Kaspersky Lab zveřejnil detaily o malwaru „ATMitch“, který byl bez 

použití jakýchkoliv souborů zneužíván ke krádežím finančních prostředků z bankomatů (ATM) v Rusku 

a Kazachstánu. Škodlivý software se po úspěšném útoku sám ze systému vymazal. 

Odkazy: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/self-deleting-malware-makes-atms-spit-out-

cash/ 

  

http://securityaffairs.co/wordpress/57744/terrorism/united-cyber-caliphate-kill-list.html
http://blog.talosintelligence.com/2017/04/introducing-rokrat.html
https://android-developers.googleblog.com/2017/04/an-investigation-of-chrysaor-malware-on.html
https://android-developers.googleblog.com/2017/04/an-investigation-of-chrysaor-malware-on.html
http://baesystemsai.blogspot.cz/2017/04/apt10-operation-cloud-hopper_3.html
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/self-deleting-malware-makes-atms-spit-out-cash/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/self-deleting-malware-makes-atms-spit-out-cash/


 
 
 

www.GovCERT.CZ 8 / 22 incidenty - duben 2017 
 

5. 4. 2017 

Jižní Korea – cílem hackerského útoku 

Severokorejští hackeři údajně získali přístup k utajovaným plánům „Oplan 5027“ vypracovaným Jižní Koreou 

a Spojenými státy, kde bylo podrobně popsáno, jak by spojenecké vojenské síly reagovaly na vypuknutí 

války v tomto regionu. Plány údajně unikly po signifikantním průniku již v polovině roku 2016 

z jihokorejského obranného integrovaného datového centra. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/north-korean-hackers-accessed-war-plans-detailing-us-military-

response-conflict-1615494 

 

 

5. 4. 2017 

Členové „Anonymous“ – cílem špionážní kampaně 

Někteří členové hacktivistického hnutí „Anonymous“, kteří plánovali se zúčastnit letošní hackerské operace 

#OpIsrael, se sami stali obětí špionážní kampaně zaměřené na sběr informací neznámým útočníkem. 

Odkazy: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/anonymous-opisrael-participants-targeted-

with-rats-by-unknown-threat-actor/ 

 

 

6. 4. 2017 

National Foreign Trade Council (NFTC) – cílem kyberšpionážního útoku 

Společnost Fidelis Cybersecurity zveřejnila informace o tom, že v průběhu obchodního summitu mezi 

americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho čínským protějškem Xi Jinpingem, zaměřovala své 

špionážní aktivity cizím státem podporovaná hackerská skupina na participující lobbisty a zástupce 

průmyslu. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/chinese-hackers-linked-espionage-campaign-board-directors-google-

amazon-ibm-1615784 

 

 

6. 4. 2017 

Subjekty v Americe a na Středním východě – cílem malwarové kampaně 

Společné vyšetřování společností Palo Alto Networks a ClearSky Cyber Security přineslo odhalení detailů 

nedávno objevené malwarové kampaně, která se zaměřovala na cíle v Americe a na Středním východě. 

Součástí kampaně bylo využívání čtyř druhů downloaderů a nástrojů pro odcizení informací určených pro 

OS Windows a Android. 

Odkazy: https://www.scmagazine.com/research-links-four-malware-programs-to-campaign-targeting-us-

and-middle-eastern-users/article/648782/ 

  

http://www.ibtimes.co.uk/north-korean-hackers-accessed-war-plans-detailing-us-military-response-conflict-1615494
http://www.ibtimes.co.uk/north-korean-hackers-accessed-war-plans-detailing-us-military-response-conflict-1615494
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/anonymous-opisrael-participants-targeted-with-rats-by-unknown-threat-actor/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/anonymous-opisrael-participants-targeted-with-rats-by-unknown-threat-actor/
http://www.ibtimes.co.uk/chinese-hackers-linked-espionage-campaign-board-directors-google-amazon-ibm-1615784
http://www.ibtimes.co.uk/chinese-hackers-linked-espionage-campaign-board-directors-google-amazon-ibm-1615784
https://www.scmagazine.com/research-links-four-malware-programs-to-campaign-targeting-us-and-middle-eastern-users/article/648782/
https://www.scmagazine.com/research-links-four-malware-programs-to-campaign-targeting-us-and-middle-eastern-users/article/648782/
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6. 4. 2017 

Uživatelé iOS zařízení – cílem malvertisingové kampaně 

Bezpečnostní společnost Malwarebytes zveřejnila detaily malvertisingové kampaně, která cílila na uživatele 

iOS zařízení skrze podvodnou reklamu na populárních torrentových stránkách.  

Odkazy: https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2017/04/malvertising-on-ios-pushes-eyebrow-

raising-vpn-app/ 

 

 

6. 4. 2017 

Uživatelé torrentových služeb – cílem malwarové kampaně 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti ESET objevili nový malware „Sathurbot“, který je napojen na 

škodlivé soubory ke stažení na torrentových stránkách. Odtud se pak šířil k novým obětem, jejichž 

infikovaná zařízení zneužíval k následným koordinovaným útokům hrubou silou proti webovým stránkám na 

bázi CMS WordPress. 

Odkazy: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/sathurbot-malware-spreads-via-torrent-files-

attacks-wordpress-sites/ 

 

 

7. 4. 2017 

Gamestop – obětí hackerského útoku s únikem dat 

Videoherní gigant, společnost GameStop Corp, na základě řady oznámení vyšetřovala podezření na 

hackerský útok, během kterého došlo na webových stránkách gamestop.com k odcizení dat z platebních 

karet jejích zákazníků. 

Odkazy: https://krebsonsecurity.com/2017/04/gamestop-com-investigating-possible-breach/ 

 

 

8. 4. 2017 

NSA – únik dat 

Hackerská skupina „The Shadow Brokers“ (TSB) zveřejnila heslo ke zbývajícím nástrojům, které podle jejich 

tvrzení zneužívala americká NSA pro svoje aktivity. Tyto nástroje měly být z NSA odcizeny minulý rok. 

Odkazy: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/shadow-brokers-publish-the-password-for-

the-rest-the-stolen-nsa-hacking-tools/ 

 

 

  

https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2017/04/malvertising-on-ios-pushes-eyebrow-raising-vpn-app/
https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2017/04/malvertising-on-ios-pushes-eyebrow-raising-vpn-app/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/sathurbot-malware-spreads-via-torrent-files-attacks-wordpress-sites/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/sathurbot-malware-spreads-via-torrent-files-attacks-wordpress-sites/
https://krebsonsecurity.com/2017/04/gamestop-com-investigating-possible-breach/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/shadow-brokers-publish-the-password-for-the-rest-the-stolen-nsa-hacking-tools/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/shadow-brokers-publish-the-password-for-the-rest-the-stolen-nsa-hacking-tools/
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8. 4. 2017 

Výstražné sirény v Dallasu – cílem hackerského útoku 

Hackerský útok na bezpečnostní systém ve městě Dallas vyřadil z provozu na 90 minut výstražné sirény. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-texas-sirens-idUSKBN17B001 

 

 

9. 4. 2017 

Wonga – obětí hackerského útoku s únikem dat 

Zástupci společnosti Wonga oznámili, že probíhá vyšetřování bezpečnostního incidentu, kdy neznámý 

útočník získal přístup k některým osobním informacím téměř 250 tisíců zákazníků z Velké Británie a Polska. 

Odcizeny tak mohly být data obsahující čísla účtů, adresy a poslední čtyřčíslí z platebních karet. 

Odkazy: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4395646/British-lender-Wonga-warns-customers-

personal-data-hack.html 

 

 

10. 4. 2017 

„Longhorn“ – aktivity hackerské skupiny 

Bezpečnostní experti ze společnosti Symantec zveřejnili informace o hackerské skupině „Longhorn“, která 

cílila na nejméně 40 vládních a soukromých organizací v 16 zemích. Během svých útoků skupina využívala 

nástroje, které byly detailně popsány v uniklých informacích „Vault 7“. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/57916/apt/longhorn-group-cia.html 

 

 

10. 4. 2017 

Sierra Tel – obětí malwarového útoku 

Řada modemů značky Zyxel HN-51 v síti kalifornského poskytovatele internetových služeb Sierra Tel se stala 

obětí rozsáhlého malwarového útoku, který je vyřadit z provozu. Za incidentem pravděpodobně stál 

malware z rodiny „BrickerBot“, který cílí na nezabezpečená IoT zařízení. 

Odkazy: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-isp-goes-down-as-two-malware-families-

go-to-war-over-its-modems/ 

 

 

11. 4. 2017 

Concordia – obětí hackerského útoku 

On-line výukové systémy eConcordia a KnowledgeOne od společnosti Concordia, se staly obětí hackerského 

útoku, kdy došlo ke kompromitaci jmen, identifikačních čísel a e-mailových adres více než 9 tisíc studentů. 

Odkazy: https://thelinknewspaper.ca/article/econcordia-system-hacked 

  

http://www.reuters.com/article/us-texas-sirens-idUSKBN17B001
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4395646/British-lender-Wonga-warns-customers-personal-data-hack.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4395646/British-lender-Wonga-warns-customers-personal-data-hack.html
http://securityaffairs.co/wordpress/57916/apt/longhorn-group-cia.html
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-isp-goes-down-as-two-malware-families-go-to-war-over-its-modems/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-isp-goes-down-as-two-malware-families-go-to-war-over-its-modems/
https://thelinknewspaper.ca/article/econcordia-system-hacked


 
 
 

www.GovCERT.CZ 11 / 22 incidenty - duben 2017 
 

13. 4. 2017 

„Callisto Group“ – aktivity kyberšpionážní hackerské skupiny 

Bezpečnostní společnost F-Secure zveřejnila detaily aktivit hackerské skupiny „Callisto Group“, která cílila 

na armádní a vládní zaměstnance, úředníky, think-tanky a novináře. Skupina je údajně zodpovědná i za 

loňské kyberšpionážní útoky proti dalším cílům, včetně britské kanceláře FCO UK. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/mysterious-cyber-spy-group-linked-targeted-hack-attacks-uk-foreign-

office-1616948 

 

 

13. 4. 2017 

Airbnb – zneužití uživatelských účtů 

Společnost Airbnb vyšetřuje případy, kdy byla vykradena řada domů díky zneužití odcizených uživatelských 

ůčtů k jejím službám. 

Odkazy: http://www.bbc.com/news/av/technology-39589241/airbnb-account-hijackers-burgle-homes 

 

 

13. 4. 2017 

Stovky videokanálů na Youtube – obětí hackerských útoků 

Hackerská skupina „OurMine“ kompromitovala stovky populárních videokánálů na síti Youtube. 

Odkazy: https://www.hackread.com/ourmine-hacks-hundreds-of-youtube-accounts/ 

 

 

14. 4. 2017 

Best American Hospitality Corp. – obětí hackerského útoku 

Společnost Best American Hospitality Corp najala soukromou firmu Kroll Cyber Security, aby vyšetřila 

případy krádeží a zneužití kreditních karet, které použili zákazníci v síti jejích restaurací. 

Odkazy: https://finance.yahoo.com/news/best-american-hospitality-corp-issues-205500532.html 

 

 

14. 4. 2017 

NSA – únik dat 

Hackerská skupina „The Shadow Brokers“ (TSB) zveřejnila další kolekci dat, které podle jejich tvrzení 

obsahují hackerské nástroje použitelné k útokům na operační systém MS Windows. Zveřejněné informace 

prý navíc mohou sloužit jako důkaz, že hackerská skupina „Equation Group“, která je spojována s NSA, cílila 

na bankovní systém SWIFT řady finančních institucí po celém světě. 

Odkazy: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/shadow-brokers-publish-the-password-for-

the-rest-the-stolen-nsa-hacking-tools/ 

  

http://www.ibtimes.co.uk/mysterious-cyber-spy-group-linked-targeted-hack-attacks-uk-foreign-office-1616948
http://www.ibtimes.co.uk/mysterious-cyber-spy-group-linked-targeted-hack-attacks-uk-foreign-office-1616948
http://www.bbc.com/news/av/technology-39589241/airbnb-account-hijackers-burgle-homes
https://www.hackread.com/ourmine-hacks-hundreds-of-youtube-accounts/
https://finance.yahoo.com/news/best-american-hospitality-corp-issues-205500532.html
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/shadow-brokers-publish-the-password-for-the-rest-the-stolen-nsa-hacking-tools/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/shadow-brokers-publish-the-password-for-the-rest-the-stolen-nsa-hacking-tools/
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14. 4. 2017 

Britain First – obětí hackerského útoku 

Organizace Britain First byla tvrdě zasažena masivním hackerským útokem, který cílil na její webové 

stránky, účet na sociální síti Twitter a videokanál na síti YouTube. 

Odkazy: http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/britain-first-hacked_uk_58f0ccf6e4b0bb9638e323ab 

 

 

14. 4. 2017 

Řada populárních celebrit – obětí hackerského útoku 

Neznámí útočníci zveřejnili na serveru Celeb Jihad odcizené choulostivé fotografie a videa nahých 

populárních hereček Rosario Dawson, Miley Cyrus, Suki Waterhouse, Kate Hudson a Yvonne Strahovski. Jde 

tak o další narušení soukromí hollywoodských hvězd. 

Odkazy: https://www.hackread.com/hacked-nude-photos-of-rosario-dawson-miley-cyrus-leaked/ 

 

 

15. 4. 2017 

Youku Inc. – obětí hackerského útoku s únikem dat 

Hacker s přezdívkou „CosmicDark“ nabízel k prodeji na dark webu databázi, která obsahovala 100.759.591 

uživatelských účtů k populární čínské video službě Youku Inc. 

Odkazy: https://www.hackread.com/chinese-video-service-youku-hacked-accounts-sold-on-darkweb/ 

 

 

16. 4. 2017 

McAfee – únos účtu na sociální síti LinkedIn 

Účet společnosti McAfee na sociální síti LinkedIn byl dočasně ovládnut jedním či více útočníky, kteří se 

hlásili k hackerské skupině „OurMine“. 

Odkazy: http://www.csoonline.com/article/3190163/security/mcafee-linkedin-page-hijacked.html 

 

 

18. 4. 2017 

Northrop Grumman – obětí scamového útoku 

Společnost Northrop Grumman připustila, že jeden z jejích interních portálů byl kompromitován následkem 

hackerského scamového útoku. Během incidentu tak byly vystaveny záznamy o mzdách a daňových 

přiznáních (W 2 data) zaměstnanců. 

Odkazy: https://www.theregister.co.uk/2017/04/24/northrop_grumman_breach_worker_w2s/ 

  

http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/britain-first-hacked_uk_58f0ccf6e4b0bb9638e323ab
https://www.hackread.com/hacked-nude-photos-of-rosario-dawson-miley-cyrus-leaked/
https://www.hackread.com/chinese-video-service-youku-hacked-accounts-sold-on-darkweb/
http://www.csoonline.com/article/3190163/security/mcafee-linkedin-page-hijacked.html
https://www.theregister.co.uk/2017/04/24/northrop_grumman_breach_worker_w2s/
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18. 4. 2017 

Retina-X a FlexiSpy – obětí hackerského útoku s únikem dat 

Informační portál Motherboard získal data 130 tisíc zákazníků dvou společností Retina-X a FlexiSpy, které 

vyvíjejí komerčně dostupný mobilní sledovací software (spyware). Data byla zveřejněna dvěma neznámými 

hackery skrze platformu SecureDrop. 

Odkazy: https://motherboard.vice.com/en_us/article/53vm7n/inside-stalkerware-surveillance-market-

flexispy-retina-x 

 

 

20. 4. 2017 

Mobilní zařízení s OS Android – cílem malwarovové infekce 

Bezpečnostní výzkumníci Echo Duan a Jason Gu ze společnosti Trend Micro, kteří se zaměřují na hrozby 

mobilních zařízení, odhalili a zveřejnili detaily malwaru „MilkyDoor“. Ten je nástupcem neslavně známého 

malwaru „DressCode“. 

Odkazy: http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/dresscode-android-malware-finds-

successor-milkydoor/ 

 

 

20. 4. 2017 

Fashion Fantasy Game – obětí hackerského útoku s únikem dat 

Populární on-line hra a diskusní fórum Fashion Fantasy Game, která je určena pro milovníky módy, se stala 

obětí hackerského útoku pravděpodobně už v roce 2016. Teprve nyní se ale objevily na internetu miliony 

uniklých uživatelských účtů. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/amid-data-breach-responsibility-thrown-to-the-wind/ 

 

 

21. 4. 2017 

Jižní Korea – cílem hackerských útoků 

Výzkumníci ze společnosti FireEye tvrdí, že se čínští hackeři pokoušeli proniknout do jihokorejských 

armádních počítačových sítí, s cílem zastavit vývoj protiraketových systémů. 

Odkazy: https://www.theregister.co.uk/2017/04/21/china_accused_south_korea_hack/ 

 

 

22. 4. 2017 

Yapizon – obětí hackerského útoku a odcizení finančních prostředků 

Jihokorejská bitcoinová směnárna Yapizon se stala 22. dubna obětí hackerského útoku, během kterého 

došlo k odcizení 3.800 Bitcoinů v hodnotě 5 milionu dolarů. 

Odkazy: https://www.hackread.com/south-korean-bitcoin-exchange-yapizon-hacked/  

https://motherboard.vice.com/en_us/article/53vm7n/inside-stalkerware-surveillance-market-flexispy-retina-x
https://motherboard.vice.com/en_us/article/53vm7n/inside-stalkerware-surveillance-market-flexispy-retina-x
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/dresscode-android-malware-finds-successor-milkydoor/
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/dresscode-android-malware-finds-successor-milkydoor/
http://www.zdnet.com/article/amid-data-breach-responsibility-thrown-to-the-wind/
https://www.theregister.co.uk/2017/04/21/china_accused_south_korea_hack/
https://www.hackread.com/south-korean-bitcoin-exchange-yapizon-hacked/
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22. 4. 2017 

Alison Brie – obětí hackerského útoku 

Neznámí hackeři v rámci kampaně nazvané „Fappening 2.0“ odcizili a zveřejnili on-line fotografie 

odhaleného těla známé herečky Alison Brie. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/fappening-2-0-leak-celebrity-nudes-continues-alison-brie-targeted-by-

hacker-1618338 

 

 

23. 4. 2017 

KCG Holdings – obětí malwarového útoku insidera 

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zatkla 31 letého IT inženýra jménem Zhengquan Zhang, který byl 

obviněn z instalace malwaru na servery svého zaměstnavatele KCG Holdings. Jeho cílem bylo odcizit 

přístupové údaje jiných pracovníků a s jejich pomocí tak získat zdrojový kód a algoritmy firemního 

softwarového produktu pro automatizované obchodování. 

Odkazy: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/wall-street-it-engineer-hacks-employer-to-

see-if-he-will-be-let-go/ 

 

 

24. 4. 2017 

Ozbrojené síly Dánska – cílem hackerských útoků 

Centrum kybernetické bezpečnosti dánské bezpečnostní služby PET vydalo zprávu, že se někteří příslušníci 

dánských ozbrojených sil během posledních dvou let stali obětí hackerského útoku na jejich e-mailové 

schránky. Za útoky údajně stála APT skupina „Fancy Bear“. 

Odkazy: http://www.reuters.com/article/us-denmark-security-russia-idUSKBN17P0NR 

 

 

24. 4. 2017 

HipChat – cílem hackerského útoku 

Asijská chatovací platforma HipChat.com se stala terčem hackerského útoku, kdy byla zneužita zranitelnost 

knihovny třetí strany. Incident postihl cloudový aplikační webový server. Existuje podezření, že útočníci 

získali přístup k malému počtu (méně než 0.05%) instancí a jejich obsahu. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/hipchat-hacked-user-account-info-and-some-user-content-

potentially-compromised/ 

 

 

  

http://www.ibtimes.co.uk/fappening-2-0-leak-celebrity-nudes-continues-alison-brie-targeted-by-hacker-1618338
http://www.ibtimes.co.uk/fappening-2-0-leak-celebrity-nudes-continues-alison-brie-targeted-by-hacker-1618338
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/wall-street-it-engineer-hacks-employer-to-see-if-he-will-be-let-go/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/wall-street-it-engineer-hacks-employer-to-see-if-he-will-be-let-go/
http://www.reuters.com/article/us-denmark-security-russia-idUSKBN17P0NR
http://www.zdnet.com/article/hipchat-hacked-user-account-info-and-some-user-content-potentially-compromised/
http://www.zdnet.com/article/hipchat-hacked-user-account-info-and-some-user-content-potentially-compromised/


 
 
 

www.GovCERT.CZ 15 / 22 incidenty - duben 2017 
 

24. 4. 2017 

7 jihovýchodních asijských států – cílem malwarových útoků 

Interpol a vyšetřovatelé ze sedmi jihovýchodních asijských států odhalili v rámci operace zaměřené proti 

kyberkriminalitě téměř 9 tisíc serverů a stovky kompromitovaných webových stránek, které distribuovaly 

malware v regionu ASEAN. 

Odkazy: http://uk.reuters.com/article/us-singapore-interpol-cyber-idUKKBN17Q1BT 

 

 

25. 4. 2017 

Chipotle – obětí hackerského útoku 

Po té, co došlo k neautorizované aktivitě v platebním systému globálního řetězce rychlého občerstvení 

Chipotle, který se zaměřuje na mexickou kuchyni, vydali zástupci této společnosti upozornění pro své 

zákazníky v USA, aby si z bezpečnostních důvodů překontrolovali své bankovní účty. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/chipotle-spills-beans-about-month-long-cyberattack-credit-card-

systems-1618764 

 

 

25. 4. 2017 

Reality Squared Games – obětí hackerského útoku s masivním únikem dat 

On-line herní společnost Reality Squared Games (R2Games) se podruhé za dva roky stala obětí hackerského 

útoku, během kterého bylo kompromitováno více než jeden milion uživatelských účtů. Uniklá data 

obsahovala uživatelská jména, hesla, e-mailové adresy, IP adresy, a další záznamy spojené s účty na sociální 

síti Facebook. 

Odkazy: http://www.csoonline.com/article/3192246/security/r2games-compromised-again-over-one-

million-accounts-exposed.html 

 

 

25. 4. 2017 

Blowout Cards – obětí skimmingu 

Společnost Blowout Cards, která se zaměřuje na prodej sběratelských edic karet, vydala varování svým 

zákazníkům, že údaje z jejich platebních karet mohly být kompromitovány. K varování přistoupila po 

odhalení bezpečnostního incidentu, kdy neznámý útočník pronikl do správy webových stránek, a někteří 

zákazníci začali hlásit podezření na podvodné jednání s platebními kartami, které v jejich e-shopu použili. 

Odkazy: http://www.databreachtoday.com/blowout-cards-issues-card-skimming-breach-alert-a-9864 

 

 

  

http://uk.reuters.com/article/us-singapore-interpol-cyber-idUKKBN17Q1BT
http://www.ibtimes.co.uk/chipotle-spills-beans-about-month-long-cyberattack-credit-card-systems-1618764
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25. 4. 2017 

Dva německé think-tanky – cílem hackerského útoku 

Bezpečnostní společnost Trend Micro zveřejnila popis aktivit ruské APT skupiny „Fancy Bear“, která údajně 

stála za hackerským útokem na dva německé think-tanky. Tyto instituce měly mít vazby na politické strany 

CDU a SPD. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/fancy-bear-hackers-ramp-attacks-against-german-think-tanks-key-

european-elections-approach-1618648 

 

 

25. 4. 2017 

Emmanuel Macron – cílem hackerského útoku 

Bezpečnostní společnost Trend Micro zveřejnila popis dalších aktivit ruské APT skupiny „Fancy Bear“, která 

tentokráte cílila na francouzského prezidentského kandidáta Emmanuela Macrona. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/french-elections-russian-hacking-group-fancy-bear-targeted-macron-

through-phishing-attacks-1618449 

 

 

25. 4. 2017 

Uživatelé aplikací OS Android – cílem malwarové kampaně 

Bezpečnostní společnost Check Point aktualizovala hlášení o škodách, způsobených malwarem 

„FalseGuide“, který odhalila v dalších pěti infikovaných aplikacích por OS Android. Výzkumníci 

předpokládají, že si malware stáho skrze aplikace více než 2 miliony uživatelů. 

Odkazy: http://www.zdnet.com/article/falseguide-malware-victim-count-jumps-to-2-million/ 

 

 

26. 4. 2017 

Izrael – cílem masivního hackerského útoku 

Izraelská vláda zveřejnila informaci, že zmařila masivní hackerský útok proti 120 cílům. Podle izraelských 

zdrojů za útokem údajně stojí íránská APT skupina „OilRig“ aka „Helix Kitten“ aka „NewsBeef“. 

Odkazy: http://securityaffairs.co/wordpress/58464/hacking/oilrig-apt-target-israel.html 

 

 

26. 4. 2017 

Ciphr – cílem hackerského útoku s únikem dat 

Zákaznické informace z databází společnosti Ciphr, která se zabývá šifrovanými telefony, byly odcizeny 

zveřejněny on-line. 

Odkazy: https://motherboard.vice.com/en_us/article/bme5w3/customer-data-from-encrypted-phone-

company-ciphr-has-been-dumped-online  

http://www.ibtimes.co.uk/fancy-bear-hackers-ramp-attacks-against-german-think-tanks-key-european-elections-approach-1618648
http://www.ibtimes.co.uk/fancy-bear-hackers-ramp-attacks-against-german-think-tanks-key-european-elections-approach-1618648
http://www.ibtimes.co.uk/french-elections-russian-hacking-group-fancy-bear-targeted-macron-through-phishing-attacks-1618449
http://www.ibtimes.co.uk/french-elections-russian-hacking-group-fancy-bear-targeted-macron-through-phishing-attacks-1618449
http://www.zdnet.com/article/falseguide-malware-victim-count-jumps-to-2-million/
http://securityaffairs.co/wordpress/58464/hacking/oilrig-apt-target-israel.html
https://motherboard.vice.com/en_us/article/bme5w3/customer-data-from-encrypted-phone-company-ciphr-has-been-dumped-online
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27. 4. 2017 

Uživatelé OSX – cílem malwarové kampaně 

Bezpečnostní společnost Check Point zveřejnila detaily nového malwaru „OSX/Dok“, který postihuje 

všechny verze operačního systému OSX a je podepsán platným vývojářským certifikátem (vystavený 

společností Apple). Jedná se o první rozsáhlý malwarový útok, který je koordinován skrze phishingové 

e-maily. 

Odkazy: https://blog.checkpoint.com/2017/04/27/osx-malware-catching-wants-read-https-traffic/ 

 

 

28. 4. 2017 

Netflix – obětí hackerského útoku a vydírání 

Hacker s přezdívkou „TheDarkOverlord“ předčasně zveřejnil nadcházející epizodu seriálu „Orange is the 

New Black“ po té, co společnost Netflix nezaplatila požadovaný obnos. Hacker odcizil zmiňovaný snímek ze 

systémů jedné z postprodukčních společností. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/thedarkoverlord-leaks-upcoming-episode-of-orange-is-the-new-

black-after-netflix-doesnt-pay-extortion-demand/ 

 

 

28. 4. 2017 

Google a Facebook – obětmi scamového útoku 

Společnosti Google a Facebook potvrdili informace, že se staly mezi lety 2013 a 2015 obětmi scamového 

útoku, který je údajně stál 100 milionů dolarů. Za útokem tehdy údajně stál 48 letý Evaldas Rimasauskas. 

Odkazy: http://www.bbc.co.uk/news/technology-39744007 

 

 

28. 4. 2017 

Britské banky a finanční instituce – cílem malwarové kampaně 

Bezpečnostní výzkumníci ze společnosti IBM varovali před bankovním trojanem „TrickBot“, pomocí kterého 

eskalují hackeři své útoky na britské banky a finanční instituce. Jen v průběhu dubna spustili útočníci pět 

malwarových kampaní. 

Odkazy: http://www.ibtimes.co.uk/trickbot-malware-now-targeting-20-new-uk-banks-fresh-cybercrime-

spree-ibm-warns-1619186 

 

 

  

https://blog.checkpoint.com/2017/04/27/osx-malware-catching-wants-read-https-traffic/
https://www.databreaches.net/thedarkoverlord-leaks-upcoming-episode-of-orange-is-the-new-black-after-netflix-doesnt-pay-extortion-demand/
https://www.databreaches.net/thedarkoverlord-leaks-upcoming-episode-of-orange-is-the-new-black-after-netflix-doesnt-pay-extortion-demand/
http://www.bbc.co.uk/news/technology-39744007
http://www.ibtimes.co.uk/trickbot-malware-now-targeting-20-new-uk-banks-fresh-cybercrime-spree-ibm-warns-1619186
http://www.ibtimes.co.uk/trickbot-malware-now-targeting-20-new-uk-banks-fresh-cybercrime-spree-ibm-warns-1619186
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28. 4. 2017 

Grozio Chirurgija – obětí hackerského útoku a vydírání 

Kyberzločinci odcizili osobní záznamy a fotografie pacientů ze systémů kliniky plastické chirurgie v Litvě a 

nabídli je k prodeji na dark netu. 

Odkazy: https://www.occrp.org/en/daily/6387-lithuania-cybercriminals-blackmail-plastic-surgery-clinic-

with-stolen-photos 

 

 

29. 4. 2017 

Hill Country Memorial Hospital – cílem malwarové kampaně  

Zástupci americké nemocnice Hill Country Memorial upozornili své pacienty na možnou kompromitaci jejich 

osobních údajů po té, co neznámý útočník získal přístup do e-mailové schránky jednoho ze zaměstnanců 

nemocnice. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/hill-country-memorial-hospital-notifies-patients-after-employee-

email-accessed-without-authorization/ 

 

 

30. 4. 2017 

IBM – infikované USB disky  

Společnost IBM zjistila, že některé jejich USB disky, které jsou distribuovány s řadou systémů IBM 

Stormwize, obsahovaly ve svých inicializačních nástrojích soubor infikovaný škodlivým kódem. Společnost 

vyzvala uživatele, aby tyto disky bezpečně zničila. 

Odkazy: https://www.theregister.co.uk/2017/04/30/ibm_storwize_arrays_usb_shipped_with_malware_on

_usb_drives/ 

 

 

2017 

Řada dalších subjektů – obětí ransomwaru  

Následující seznam obsahuje medializované případy společností a institucí, které se staly v měsíci dubnu 

obětí vyděračského malwaru – ransomwaru: 

Greenway Health (US) - https://www.databreaches.net/greenway-health-reports-ransomware-attack/ 

Pekin Community High School (US) - https://www.databreaches.net/il-pekin-high-school-hit-by-

ransomware-and-37000-demand/ 

Atlantic Digestive Specialists (US) - https://www.databreaches.net/atlantic-digestive-specialists-notify-

patients-of-ransomware-incident/ 

ABCD Pediatrics (US) - https://www.databreaches.net/while-investigating-ransomware-incident-abcd-

pediatrics-uncovers-evidence-of-other-intrusion-more-than-55000-patients-notified/ 

City of Newark (US) - https://www.scmagazine.com/city-of-newark-reportedly-hit-in-ransomware-

attack/article/652644/ 

  

https://www.occrp.org/en/daily/6387-lithuania-cybercriminals-blackmail-plastic-surgery-clinic-with-stolen-photos
https://www.occrp.org/en/daily/6387-lithuania-cybercriminals-blackmail-plastic-surgery-clinic-with-stolen-photos
https://www.databreaches.net/hill-country-memorial-hospital-notifies-patients-after-employee-email-accessed-without-authorization/
https://www.databreaches.net/hill-country-memorial-hospital-notifies-patients-after-employee-email-accessed-without-authorization/
https://www.theregister.co.uk/2017/04/30/ibm_storwize_arrays_usb_shipped_with_malware_on_usb_drives/
https://www.theregister.co.uk/2017/04/30/ibm_storwize_arrays_usb_shipped_with_malware_on_usb_drives/
https://www.databreaches.net/greenway-health-reports-ransomware-attack/
https://www.databreaches.net/il-pekin-high-school-hit-by-ransomware-and-37000-demand/
https://www.databreaches.net/il-pekin-high-school-hit-by-ransomware-and-37000-demand/
https://www.databreaches.net/atlantic-digestive-specialists-notify-patients-of-ransomware-incident/
https://www.databreaches.net/atlantic-digestive-specialists-notify-patients-of-ransomware-incident/
https://www.databreaches.net/while-investigating-ransomware-incident-abcd-pediatrics-uncovers-evidence-of-other-intrusion-more-than-55000-patients-notified/
https://www.databreaches.net/while-investigating-ransomware-incident-abcd-pediatrics-uncovers-evidence-of-other-intrusion-more-than-55000-patients-notified/
https://www.scmagazine.com/city-of-newark-reportedly-hit-in-ransomware-attack/article/652644/
https://www.scmagazine.com/city-of-newark-reportedly-hit-in-ransomware-attack/article/652644/
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2017 

Řada dalších subjektů – cílem phishingových útoků 

Protože je i v roce 2017 cílem phishingových útoků, které se snaží získat informace o mzdách a daňových 

přiznáních (W-2 data), celá řada amerických firem a institucí, vytvořili redaktoři webu databreaches.net 

jejich seznam. Ten plánují průběžně aktualizovat. 

Odkazy: https://www.databreaches.net/victim-of-w-2-scams-2017-list/  

https://www.databreaches.net/victim-of-w-2-scams-2017-list/
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek 

250 twitterových účtů podporovatelů ISIS  (-) 

Hacktivista „WauchulaGhost“ ze skupiny „Anonymous“  

http://news.softpedia.com/news/hacktivist-defaces-250-isis-twitter-accounts-with-adult-content-

515153.shtml 

 

Školní webové stránky v britském Sussexu  (northmundham.w-sussex.sch.uk) 

Hackerská skupina „Ayyildiz Tim“  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4439638/Primary-school-s-website-hacked-Islamist-groug.html 

 

Oficiální webové stránky Mumbai Customs Zone 1  (mumbaicustomszone1.gov.in) 

Hacker „Faisal 1337” ze skupiny „Pak Cyber Attackers”  

https://thehackpost.com/mumbai-customs-government-india-hacked.html 

 

Stránka společnosti McAfee na síti LinkedIn  (-) 

Neznámí útočníci  

http://www.csoonline.com/article/3190163/security/mcafee-linkedin-page-hijacked.html 

 

Webové stránky Lobels Biscuits  (lobelsbiscuits.co.zw) 

Hacktivista „Black Joker“  

http://techunzipped.com/2017/04/hacker-nails-unsecure-lobels-biscuits-website/ 

 

Webové stránky ománského Ministerstva školství  (-) 

Hacktivista „Dr. Darkness“  

https://hacked.press/2017/04/21/omans-ministry-education-website-hacked/ 

 

Makedonské vládní webové stránky  (-) 

Jemenský hacker „Rxr“  

https://diff3.com/yemen-hackers-defaced-macedonia-government-server/ 

 

Webové stránky 10 indických vzdělávacích institucí  (-) 

Pákistánská hackerská skupina „Pakistani Haxors CREW (PHC)“  

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/its-just-a-trailer-says-pakistani-hacker-

group-that-defaced-10-indian-websites/articleshow/58391885.cms 

 

Oficiální webové stránky Pákistánské lidové strany  (ppp.org.pk) 

Indičtí hackeři „Ind_C0d3r“ a „Mr Sh3ll“  

https://tribune.com.pk/story/1393704/ppp-website-defaced-indian-hackers/ 

 

Webové stránky Bahria Journal of Professional Psychology  (bjpp.bimcs.edu.pk) 

Indická hackerská skupina „Kerala Cyber Warriors“  

https://www.nationalheraldindia.com/news/2017/04/27/india-pak-cyber-war-is-no-longer-funny-hackers-

indian-websites  

http://news.softpedia.com/news/hacktivist-defaces-250-isis-twitter-accounts-with-adult-content-515153.shtml
http://news.softpedia.com/news/hacktivist-defaces-250-isis-twitter-accounts-with-adult-content-515153.shtml
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4439638/Primary-school-s-website-hacked-Islamist-groug.html
https://thehackpost.com/mumbai-customs-government-india-hacked.html
http://www.csoonline.com/article/3190163/security/mcafee-linkedin-page-hijacked.html
http://techunzipped.com/2017/04/hacker-nails-unsecure-lobels-biscuits-website/
https://hacked.press/2017/04/21/omans-ministry-education-website-hacked/
https://diff3.com/yemen-hackers-defaced-macedonia-government-server/
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/its-just-a-trailer-says-pakistani-hacker-group-that-defaced-10-indian-websites/articleshow/58391885.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/its-just-a-trailer-says-pakistani-hacker-group-that-defaced-10-indian-websites/articleshow/58391885.cms
https://tribune.com.pk/story/1393704/ppp-website-defaced-indian-hackers/
https://www.nationalheraldindia.com/news/2017/04/27/india-pak-cyber-war-is-no-longer-funny-hackers-indian-websites
https://www.nationalheraldindia.com/news/2017/04/27/india-pak-cyber-war-is-no-longer-funny-hackers-indian-websites


 
 
 

www.GovCERT.CZ 21 / 22 incidenty - duben 2017 
 

Webové stránky indonéské telekomunikační společnosti Telkomsel  (telkomsel.com) 

Hacktivisté „IndoXploit“, „Sanjungan Jiwa“ a „J1oVal“  

http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/28/telkomsel-website-hacked.html 

 

Webové stránky mobilního operátora IndoSat (arena.indosatooredoo.com) 

Hacktivisté „IndoXploit“, „Sanjungan Jiwa“ a „J1oVal“  

http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/29/and-now-indosat-website-hacked.html 

 

Facebookové stránky Myanmarského rádio a televize  (-) 

Hacktivistická skupina „The Union of Hacktivists“  

http://www.elevenmyanmar.com/local/9118 

 

Webové stránky Unity 3D Forum (forum.unity3d.com) 

Hackerská skupina „OurMine“  

https://www.hackread.com/ourmine-hacking-group-hacks-unity-3d-forums/ 

 

  

http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/28/telkomsel-website-hacked.html
http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/29/and-now-indosat-website-hacked.html
http://www.elevenmyanmar.com/local/9118
https://www.hackread.com/ourmine-hacking-group-hacks-unity-3d-forums/
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Americas Cardroom poker server  (americascardroom.eu) 

Neznámí útočníci  

https://www.americascardroom.eu/poker-blog/2017/04/important-notice-acr-temporarily-down-due-to-

ddos-attack/ 

 

Online Casino Reviewer a další hazardní weby  (-) 

Neznámí útočníci  

https://www.onlinecasinoreviewer.com/ddos-attacks-gambling-portals/ 

 

Společnost SEO Hero NEWS  (seoheronews.com) 

Neznámí útočníci  

https://seoheronews.com/ddos-wix-competition 

 

Řada německých společností  (-) 

Hackerská skupina „XMR Squad“  

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/xmr-squad-is-charging-german-companies-250-for-

ddos-tests-/ 

 

Australský ISP - společnost Melbourne IT  (melbourneit.com.au) 

Neznámí útočníci  

https://www.infosecurity-magazine.com/news/australian-isp-fights-ddos-attack/ 

 

 

APB Reloaded  (apbreloaded.gamersfirst.com) 

Neznámí útočníci  

http://massivelyop.com/2017/04/18/apb-reloaded-fends-off-ddos-attack/ 

 

Řada společností, převážně z Německa  (-) 

Hacker s přezdívkou „ZZb00t“  

https://www.link11.com/en/press/detail/warning-dangerous-ddos-attacks-by-zzb00t-targeting-multiple-

new-victims/ 

 

https://www.americascardroom.eu/poker-blog/2017/04/important-notice-acr-temporarily-down-due-to-ddos-attack/
https://www.americascardroom.eu/poker-blog/2017/04/important-notice-acr-temporarily-down-due-to-ddos-attack/
https://www.onlinecasinoreviewer.com/ddos-attacks-gambling-portals/
https://seoheronews.com/ddos-wix-competition
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/xmr-squad-is-charging-german-companies-250-for-ddos-tests-/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/xmr-squad-is-charging-german-companies-250-for-ddos-tests-/
https://www.infosecurity-magazine.com/news/australian-isp-fights-ddos-attack/
http://massivelyop.com/2017/04/18/apb-reloaded-fends-off-ddos-attack/
https://www.link11.com/en/press/detail/warning-dangerous-ddos-attacks-by-zzb00t-targeting-multiple-new-victims/
https://www.link11.com/en/press/detail/warning-dangerous-ddos-attacks-by-zzb00t-targeting-multiple-new-victims/

