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ČR 

25. 08. 2014 

Uživatelé internetu v České republice – obětí falešných exekučních smluv 

České e-mailové schránky zaplnila další varianta podvodných exekučních zpráv. Tyto zprávy obsahují 

falešnou výzvu k zaplacení exekuce. Příloha zprávy obsahuje škodlivý kód, který do infikovaného počítače 

následně stáhne bankovního trojského koně.  

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/dalsi-vlna-spamu-s-falesnou-exekuci-je-tady-neotevirejte-prilohy/ 

 

 

 

26. 08. 2014 

Hostingová společnost WEDOS – obětí DDoS útoku 

Podle vyjádření byla síť Wedosu zasažena silným DDoS útokem, který dosahoval síly až 20 Gb/s. Nastalý 

výpadek trval něco mezi 3-5 minutami. 

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/wedos-nema-dobry-den-po-odpolednim-vypadku-je-pod-ddos-

utokem/ 
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Svět 

01. 08. 2014 

Sázkařská společnost Paddy Power – narušení bezpečnosti 

Tato sázkařská společnost na svých webových stránkách oznámila, že v říjnu 2010 došlo k narušení 

bezpečnosti, při kterém byly ohroženy údaje 649 055 zákazníků. Podle vyjádření společnosti, se útočníkům 

nepodařilo získat žádné citlivé informace týkající se zákazníků společnosti.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Paddy-Power-Historical-Data-Breach-Affected-649-000-

Customers-453180.shtml 

 

 

 

04. 08. 2014 

Společnost Omega Net Inc – napadena neznámým útočníkem 

Neznámému útočníkovi se podařilo nahrát škodlivý kód na webový portál určený pro zákazníky společnosti. 

Mezi postiženými je deset společností z New Hampshire. Útočníkovi se podle nepotvrzených informací 

podařilo odcizit osobní data typu: uživatelské jméno, název a číslo kreditní karty, expirační doba, 

e-mailovou adresu klienta, telefonní číslo, fakturační a dodací adresa.  

Odkazy: https://www.idradar.com/news-stories/Omega-Net-ecommerce-hack-impacts-unknown-number-

of-businesses 

 

 

 

04. 08. 2014 

Izraelský pracovní portál (zerem.co.il) – napaden íránskými útočníky 

Podle informací zveřejněných íránskými útočníky, hlásící se k hacktivistické skupině „Anonymous“, se 

skupině podařilo odcizit osobní údaje 70 000 registrovaných uživatelů tohoto pracovního portálu. Útok byl 

proveden v průběhu hacktivistické operace #OpSaveGaza. 

Odkazy: http://hackread.com/opsavegaza-anonymous-iran-hacks-israel/ 

 

 

 

04. 08. 2014 

Počítače amerického senátu – neoprávněný přístup 

Vnitřní vyšetřování odhalilo, že pět zaměstnanců CIA neoprávněně přistupovalo k počítačům patřícím 

senátnímu výboru pro dohled nad zpravodajskými službami. V jejich e-mailové komunikaci se snažili najít 

důkazy o zneužívání tajných dokumentů CIA.  

Odkazy: http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=3152 

 

http://news.softpedia.com/news/Paddy-Power-Historical-Data-Breach-Affected-649-000-Customers-453180.shtml
http://news.softpedia.com/news/Paddy-Power-Historical-Data-Breach-Affected-649-000-Customers-453180.shtml
https://www.idradar.com/news-stories/Omega-Net-ecommerce-hack-impacts-unknown-number-of-businesses
https://www.idradar.com/news-stories/Omega-Net-ecommerce-hack-impacts-unknown-number-of-businesses
http://hackread.com/opsavegaza-anonymous-iran-hacks-israel/
http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=3152
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06. 08. 2014 

Přibližně 1,2 miliardy unikátních přihlašovacích účtů – odcizili útočníci ze skupiny „CyberVor“ 

Podle analytiků z bezpečnostní společnosti „Hold Security“ se útočníků ze skupiny CyberVor podařilo odcizit 

přibližně 1,2 miliardy přihlašovacích údajů k různým druhům služeb. Existují zde ale náznaky, že by se mohlo 

jednat o hoax.  

Odkazy: http://www.lupa.cz/clanky/hackeri-z-cybervor-ukradli-1-2-miliardy-prihlasovacich-udaju/ 

http://www.lupa.cz/clanky/1-2-miliardy-ukradenych-hesel-tohle-vypada-na-podvod-kolosalnich-

rozmeru/ 

 

 

 

 

06. 08. 2014 

Společnost Gamma International – odcizeno 40GB interních dokumentů a dat 

Společnost Gamma International se zabývá prodejem spywaru FinFisher vládám po celém světě. Balík dat 

obsahoval převážně důvěrné interní dokumenty a části zdrojových kódů.  

Odkazy: https://netzpolitik.org/2014/gamma-finfisher-hacked-40-gb-of-internal-documents-and-source-

code-of-government-malware-published/ 

 

 

 

06. 08. 2014 

Společnost USIS – obětí neznámých útočníků 

Společnost USIS provádí kontrolu podkladů pro Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA. Z vyjádření 

pracovníků společnosti měl útok neznámého hackera rysy, podle kterého by se mohlo jednat o cílenou 

špionáž.  

Odkazy: http://www.washingtonpost.com/world/national-security/dhs-contractor-suffers-major-

computer-breach-officials-say/2014/08/06/8ed131b4-1d89-11e4-ae54-0cfe1f974f8a_story.html 

 

 

 

07. 08. 2014 

Další státy z celého světa – obětí špionážního malware Turla  

Podle zveřejněných informací jsou mezi napadenými státy např. Belgie, Ukrajina, Čína, Jordánsko, Řecko, 

Kazachstán, Arménie, Polsko, Německo a další. 

Odkazy: http://www.symantec.com/connect/blogs/turla-spying-tool-targets-governments-and-diplomats 

 

 

http://www.lupa.cz/clanky/hackeri-z-cybervor-ukradli-1-2-miliardy-prihlasovacich-udaju/
http://www.lupa.cz/clanky/1-2-miliardy-ukradenych-hesel-tohle-vypada-na-podvod-kolosalnich-rozmeru/
http://www.lupa.cz/clanky/1-2-miliardy-ukradenych-hesel-tohle-vypada-na-podvod-kolosalnich-rozmeru/
https://netzpolitik.org/2014/gamma-finfisher-hacked-40-gb-of-internal-documents-and-source-code-of-government-malware-published/
https://netzpolitik.org/2014/gamma-finfisher-hacked-40-gb-of-internal-documents-and-source-code-of-government-malware-published/
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/dhs-contractor-suffers-major-computer-breach-officials-say/2014/08/06/8ed131b4-1d89-11e4-ae54-0cfe1f974f8a_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/dhs-contractor-suffers-major-computer-breach-officials-say/2014/08/06/8ed131b4-1d89-11e4-ae54-0cfe1f974f8a_story.html
http://www.symantec.com/connect/blogs/turla-spying-tool-targets-governments-and-diplomats
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08. 08. 2014 

Chicago yacht klub – napaden neznámými útočníky  

Zástupci jachtařského klubu oznámili, že neznámí útočníci nainstalovali na servery společnosti malware, 

který zcizil informace týkající se kreditních a debetních karet členů klubu s vysokým profilem. 

Odkazy: http://www.chicagobusiness.com/article/20140808/BLOGS03/140809804/security-breach-at-the-

chicago-yacht-club 

 

 

 

11. 08. 2014 

Sdružení ACTE Global – napadena neznámými útočníky 

Útočníkům se podařilo odcizit data (jména, poštovní a e-mailové adresy, informace o kreditní kartě a další) 

všech členů tohoto sdružení. 

Odkazy: http://buyingbusinesstravel.com/news/1222943-acte-members%E2%80%99-data-stolen-hackers 

 

 

 

11. 08. 2014 

Policejní stanice v americkém městě Ferguson – obětí kybernetických útoků  

K útokům na policejní systémy toho města se přihlásila hacktivistická skupina „Anonymous“, která tímto 

incidentem zahájila další ze svých kampaní označovanou jako „#OpFerguson“. Během této operace byly 

prováděny i opakované DDoS útoky na webové stránky města.  

Odkazy: http://hackread.com/anonymous-cyber-attack-opferguson/ 

 

 

 

15. 08. 2014 

Mobilní telefon Hillary Clintonové – odposloucháván německou zpravodajskou službou  

Podle německých zpravodajských médií se podařilo, německé zpravodajské službě BND odposlechnout, 

nejméně jeden telefonní rozhovor během doby, kdy působila jako Ministryně zahraničí USA. Německé 

vládní zdroje řekly, že rozhovor byl nahrán náhodně a záznam byl okamžitě zničen. 

Odkazy: http://www.dw.de/hillary-clintons-phone-hacked-by-german-intelligence/a-17857728 

 

 

 

  

http://www.chicagobusiness.com/article/20140808/BLOGS03/140809804/security-breach-at-the-chicago-yacht-club
http://www.chicagobusiness.com/article/20140808/BLOGS03/140809804/security-breach-at-the-chicago-yacht-club
http://buyingbusinesstravel.com/news/1222943-acte-members%E2%80%99-data-stolen-hackers
http://hackread.com/anonymous-cyber-attack-opferguson/
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16. 08. 2014 

Mobilní telefon australské ministryně zahraničí Julie Bishop – byl kompromitován 

Ke kompromitaci mělo dojít v průběhu její zahraniční cesty, kdy navštívila USA, Ukrajinu a Holandsko, kvůli 

nehodě malajského letu MH17, který se zřítil na Ukrajině. 

Odkazy: http://www.heraldsun.com.au/news/foreign-minister-julie-bishops-phone-was-hacked-at-the-

height-of-the-mh17-crisis/story-fni0fiyv-

1227026241325?nk=d8cb4f3fea29870a89eb0aa8e987b166 

 

 

 

19. 08. 2014 

Společnost Community Health Services – obětí rozsáhlého útoku 

Doposud neznámí útočníci v období od dubna do června 2014 odcizili data asi 4,5 milionu zákazníků. 

Záznamy obsahovaly jména adresy, telefonní čísla a čísla sociálního pojištění. Útok probíhal od dubna do 

června 2014. 

Odkazy: http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=3647 

 

 

 

20. 08. 2014 

Americká Nuclear Regulatory Commission – byla třikrát napadena  

Všechny tři incidenty se udály v období roků 2010 až 2013. V jednom případě se nepodařilo útočníka 

odhalit, ve zbývajících dvou se jednalo o útok z cizího státu. 

Odkazy: http://www.nextgov.com/cybersecurity/2014/08/exclusive-nuke-regulator-hacked-suspected-

foreign-powers/91643/ 

 

 

 

20. 08. 2014 

Španělsky mluvící země – obětí špionážního malware Machete 

Společnost Kaspersky Lab uvedla, že tento malware cílí od roku 2012 převážně na ambasády, armádní a 

vládní instituce. Dle získaných dat bylo lokalizováno několik obětí, které se převážně nacházejí na 

Americkém kontinentu (USA, Peru, Kuba, Columbie, Ekvádor, Venezuela, Brazílie), jsou zde ale uvedeny i 

státy nacházející se v Evropě (Španělsko, Francie, Belgie, Švédsko, Německo, Rusko). 

Odkazy: http://securelist.com/blog/research/66108/el-machete/ 

 

 

 

  

http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=3647
http://www.nextgov.com/cybersecurity/2014/08/exclusive-nuke-regulator-hacked-suspected-foreign-powers/91643/
http://www.nextgov.com/cybersecurity/2014/08/exclusive-nuke-regulator-hacked-suspected-foreign-powers/91643/
http://securelist.com/blog/research/66108/el-machete/
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22. 08. 2014 

Systémy vyšetřovatelů zmizení malajského boeingu – napadeny hackery 

Vládní organizace „CyberSecurity Malaysia“ oznámila, že v březnu 2014 neznámí útočníci podnikli cílený 

phishingový útok na organizace zapojené do vyšetřování ztraceného Boeingu 777 Malajských aerolinií 

(MH370). Pachatelům se podařilo dostat do systémů Odboru civilního letectví, Národní bezpečnostní rady a 

Malajských aerolinií, kde zcizili značné množství dat a utajovaných dokumentů. 

Odkazy: http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=3677 

 

 

 

25. 08. 2014 

Automobilní průmysl v Evropě – zasažen spamovou kampaní 

Mezi nejvíce zasažené země touto kampaní patří Německo, Nizozemsko a Itálie. Podvodné zprávy se 

zaměřují převážně na oddělení služeb zákazníků. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Carbon-Grabber-Malware-Hits-Automobile-Businesses-in-

Europe-456264.shtml 

 

 

 

25. 08. 2014 

Jižní Korea - velký únik osobních údajů  

Jihokorejská policie zatkla 16 osob, které podezřívá z obchodování s 220 miliony osobních záznamů, které 

tvoří asi 72% obyvatel země. Podle zveřejněných informací se zdá, že odcizené údaje pocházely z registrací 

na webových stránkách a jiných online služeb.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/220-Million-Records-Stolen-in-South-Korea-in-Massive-Data-

Breach-456322.shtml 

 

 

 

26. 08. 2014 

Společnost Geekface LLC – napadena útočníky 

Neznámému útočníku se podařilo získat přístup k serveru společnosti, na kterém byly uloženy osobní údaje 

(jména, poštovní adresy, data narození, čísla sociálního pojištění, uživatelská jména a hesla) uživatelů 

služby. 

Odkazy: http://www.databreaches.net/geekface-hacked-designers-and-users-information-accessed/ 

 

 

 

  

http://www.kyberbezpecnost.cz/?p=3677
http://news.softpedia.com/news/220-Million-Records-Stolen-in-South-Korea-in-Massive-Data-Breach-456322.shtml
http://news.softpedia.com/news/220-Million-Records-Stolen-in-South-Korea-in-Massive-Data-Breach-456322.shtml
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28. 08. 2014 

Australská federální policie – únik citlivých informací 

Citlivé dokumenty, které obsahovaly podrobnosti o vyšetřování trestných činů a prováděných odposlechů 

byly několik let dostupné online. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Australian-Federal-Police-Accidentally-Discloses-Highly-

Sensitive-Details-456784.shtml 

 

 

 

28. 08. 2014 

Americké banky JPMorgan a další – obětí neznámých ruských útočníků 

Podle některých náznaků by za útokem mohla stát státem podporovaná skupina ruských hackerů. Údajně 

se této skupině podařilo odcizit několik gigabajtů citlivých dat ze systémů bank. 

Odkazy: http://www.bloomberg.com/news/2014-08-27/fbi-said-to-be-probing-whether-russia-tied-to-

jpmorgan-hacking.html 

 

 

 

28. 08. 2014 

Norské společnosti ropného a energetického průmyslu – obětí kybernetického útoku 

Norský národní CERT tým oznámil, že přibližně 50 společností působící v norském ropném a energetickém 

průmyslu se stalo obětí útoku neznámých počítačových útočníků a dalších 250 společností bylo varováno 

v souvislosti s touto hrozbou. 

Odkazy: http://www.thelocal.no/20140827/norwegian-oil-companies-hacked 

 

 

 

28. 08. 2014 

Několik populárních webů – zneužito pro šíření malwaru 

Podle zveřejněných informací bezpečnostní společností Fox IT, bylo několik vysoce navštěvovaných webů 

(Java.com, Deviantart.com, TMZ.com, Photobucket.com, IBTimes.com, eBay.ie, Kapaza.be, TVgids.nl) 

v době od 19. 08. do 22. 08. zneužito k šíření malwaru. 

Odkazy: http://blog.fox-it.com/2014/08/27/malvertising-not-all-java-from-java-com-is-legitimate/ 

 

 

 

  

http://www.bloomberg.com/news/2014-08-27/fbi-said-to-be-probing-whether-russia-tied-to-jpmorgan-hacking.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-08-27/fbi-said-to-be-probing-whether-russia-tied-to-jpmorgan-hacking.html
http://www.thelocal.no/20140827/norwegian-oil-companies-hacked
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29. 08. 2014 

Společnost ClamCase – obětí neznámých útočníků 

Společnost ClamCase, která vyrábí klávesnice a ochranná pouzdra pro iPad, informovala své zákazníky, že se 

neznámým útočníkům podařilo nabourat systémy společnosti a získat přístup k jejich osobním údajům a 

záznamům o platbách.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Hackers-Steal-Customer-Payment-Data-From-ClamCase-

456961.shtml 
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek  

35 webových stránek státu Connecticut (cen.ct.gov, charteroakhealthplan.com, ct.gov, ctalert.gov, 

dds.si.ct.gov, dot.si.ct.gov, healthreform.ct.gov, veterans.ct.gov, cdhi.ct.gov, cen.ct.gov, 

charteroakhealthplan.com, ct.gov, ctalert.gov, ctbrownfields.gov, ctfamilyday.org, ctfosteradopt.com, 

ctgrown.gov, ctnutritioneducators.org, cultureandtourism.org, dds.ct.gov, dep.ct.gov, depdata.ct.gov, 

directtextbook.com, dsf.state.ct.us, huskyhealth.com, kids.ct.gov, ltgovernor.ct.gov, opa.ct.gov, 

portal.ct.gov, recovery.ct.gov, smartconsumer.ct.gov, sots.ct.gov, transition.ct.gov, veterans.ct.gov) 

Hacktivistická skupina „AnonGhost“. 

http://hackread.com/connecticut-state-hacked-anonghost-opsavegaza/ 

 

Ázerbájdžánské webové stránky (arsenalcenter.az, pfl.az, foto.cib.az, down.cib.az) 

Neznámí arménští útočníci. 

http://hackread.com/armenia-azerbaijan-cyberwar-ddos/ 

 

Webové stránky společnosti US Plextor 

Islamistická hacktivistická skupina „CoMoDo“. 

http://news.softpedia.com/news/US-Plextor-Website-Hacked-by-CoMoDo-Islamic-Hackers-453960.shtml 

 

Webové stránky Saratoga County New York (saratogacountyny.gov) 

Neznámí maročtí útočníci. 

http://hackread.com/moroccan-hackers-hack-saratoga-county/ 

 

Webové stránky amerického státu Ohio (bta.ohio.gov) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://hackread.com/ohio-state-website-hacked-anonymous/ 

 

Webové stránky bangladéšského Airport Army Police (aap.gov.bd) 

Hacktivistická skupina „Nigerian Cyber Hunters“. 

http://hackread.com/bangladesh-airport-armed-police-website-hacked/ 

 

Twitter účet Dmitrije Medveděva 

Neznámí útočníci. 

http://news.softpedia.com/news/Russian-Prime-Minister-s-Twitter-Account-Hacked-Tweets-Resignation-

455093.shtml 

 

Webové stránky amerického státu Delaware (treasury.delaware.gov) 

Hacktivista „SaLeM“. 

http://hackread.com/delaware-treasurys-website-hacked-israeli-gaza/ 

 

Americké město DuBois ve státě Pensylvánie (duboispa.gov) 

Hacktivista „MaeSTro-GhoL“. 

http://hackread.com/city-of-dubois-website-hacked-palestine/ 

 

http://cen.ct.gov/
file:///C:/Users/sevm/AppData/Roaming/Microsoft/Word/cdhi.ct.gov
http://www.ct.gov/
http://hackread.com/connecticut-state-hacked-anonghost-opsavegaza/
http://hackread.com/armenia-azerbaijan-cyberwar-ddos/
http://news.softpedia.com/news/US-Plextor-Website-Hacked-by-CoMoDo-Islamic-Hackers-453960.shtml
http://hackread.com/moroccan-hackers-hack-saratoga-county/
http://hackread.com/ohio-state-website-hacked-anonymous/
http://hackread.com/bangladesh-airport-armed-police-website-hacked/
http://news.softpedia.com/news/Russian-Prime-Minister-s-Twitter-Account-Hacked-Tweets-Resignation-455093.shtml
http://news.softpedia.com/news/Russian-Prime-Minister-s-Twitter-Account-Hacked-Tweets-Resignation-455093.shtml
http://hackread.com/delaware-treasurys-website-hacked-israeli-gaza/
http://hackread.com/city-of-dubois-website-hacked-palestine/
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New Yorská doména města Binghamton (firstwardboa.binghamton-ny.gov) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://hackread.com/anonymous-supporter-hacks-binghamton-website/ 

 

Webové stránky Stanfordské Univerzity (stanford.edu, web.stanford.edu) 

Hacktivista „SaHoo“. 

http://news.softpedia.com/news/Stanford-University-Webpage-Defaced-455720.shtml 

 

Webové stránky saudské vládní televize (ekhbariyatv.sa) 

Hacktivisté „Mr.Rocky“ a „Mr. Slyman“. 

http://hackread.com/saudi-state-tv-website-hacked/ 

 

Subdoména Massachusettské MIT (binlu.scripts.mit.edu) 

Hacktivista „SaHoo“. 

http://www.cyberkendra.com/2014/08/stanford-university-and-mit-site-hacked.html#.VARms_l_sqo 

 

Webové stránky indického politika L. k. Advani (blog.lkadvani.in) 

Hacktivista „Muhammad Bilal“. 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-Indian-Politician-L-K-Advani-Defaced-455775.shtml# 

 

Izraelské vládní webové stránky (index.gov.il, immigration.gov.il, iiop.gov.il, first.gov.il, emus.gov.il, 

cbs.gov.il, idf.gov.il, defence.gov.il, israbank.gov.il, int.gov.il, jbo.org.il, leumi.co.il, bankjerusalem.co.il, 

yashirleumi.co.il, marcatile.co.il, boi.gov.il) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://news.softpedia.com/news/Key-Israeli-Websites-Hacked-By-Anonymous-456302.shtml 

 

Přes 360 tureckých webových stránek 

Arménská hacktivistická skupina „Monte Melkonian Cyber Army“. 

http://hackread.com/armenian-hackers-hacks-turkish-websites/ 

 

Webové stránky fóra Hackforums (hackforums.net) 

Egyptským hacktivistou „Eg-R1z“. 

http://thehackernews.com/2014/08/popular-hackforums-website-defaced-by_27.html 

 

Webové stránky izraelské ambasády v Uzbekistánu (israelbiz.uz) 

Syrský hacktivista „Dr.SHA6H“. 

http://hackread.com/israeli-embassy-uzbekistan-hacked/ 

 

  

http://hackread.com/anonymous-supporter-hacks-binghamton-website/
http://news.softpedia.com/news/Stanford-University-Webpage-Defaced-455720.shtml
http://hackread.com/saudi-state-tv-website-hacked/
http://www.cyberkendra.com/2014/08/stanford-university-and-mit-site-hacked.html#.VARms_l_sqo
http://news.softpedia.com/news/Website-of-Indian-Politician-L-K-Advani-Defaced-455775.shtml
http://news.softpedia.com/news/Key-Israeli-Websites-Hacked-By-Anonymous-456302.shtml
http://hackread.com/armenian-hackers-hacks-turkish-websites/
http://thehackernews.com/2014/08/popular-hackforums-website-defaced-by_27.html
http://hackread.com/israeli-embassy-uzbekistan-hacked/
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Webové stránky čínské vlády (gov.cn), Sinopec Limited (sinopec.com), Mobile Comunication Corporation 

(chinamobileltd.com), Sina Corp (login.sina.com.cn), National Tobacco Corporation (tobacco.gov.cn), 

Hong Kong Post (hongkongpost.com), čínské Ministerstvo spravedlnosti (moj.gov.cn), Ministerstvo 

veřejné bezpečnosti (mps.gov.cn), Ministerstvo národní obrany (mod.gov.cn), Ministerstvo ochrany 

životního prostředí (mep.gov.cn), Southern Power Grid (csg.cn), Zhongxing Automobile Co Ltd 

(zxauto.com.cn) 

Hacktivistická skupina „Paw Security“. 

http://news.softpedia.com/news/Paw-Security-Hackers-Attack-Chinese-Websites-453979.shtml 

 

Izraelské vládní webové stránky (justice.gov.il, army.co.il, pmo.gov.il, gov.il) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://www.hackersnewsbulletin.com/2014/08/anonymous-live-mossad-israeli-govt-websites.html 

 

Izraelské vládní webové stránky (iaa.gov.il, gov.il, court.gov.il, ecom.gov.il, bankisrael.gov.il) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://www.hotforsecurity.com/blog/anonymous-leaks-data-from-israeli-jobs-web-site-during-opsavegaza-

9812.html 

 

Webové stránky polského prezidenta (prezident.pl) a varšavské burzy (qpw.pl) 

Proruská hacktivistická skupina „Cyber-Berkut“. 

http://technology.xin.msn.com/technology-news/ukrainian-hackers-claim-attack-on-polish-websites-6 

 

Izraelské vládní webové stránky (ecom.gov.il, gov.il, israbank.gov.il, idf.gov.il) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://hackread.com/anonymous-takes-israeli-govt-sites/ 

 

Pákistánské armádní a vládní webové stránky (nie.gov.pk, pemra.gov.pk, e.fbr.gov.pk, ispr.gov.pk, 

pmd.gov.pk, punjab.gov.pk, fs2e.eobi.gov.pk, joinpakarmy.gov.pk, pakistan.gov.pk, finance.gov.pk,…) 

Hacktivistická skupina „Anonymous“. 

http://hackread.com/anonymous-takes-down-pakistan-army-govt-websites/ 

 

Služby společnosti Sony Online Entertainment a PSN 

Hacktivista „Lizard Squad“. 

http://news.softpedia.com/news/DDoS-Attack-Disrupts-Sony-Online-Entertainment-and-PSN-Services-

456171.shtml 

 

Služby Xbox LIVE a Blizzard Entertainment 

Hacktivista „Lizard Squad“. 

http://news.softpedia.com/news/220-Million-Records-Stolen-in-South-Korea-in-Massive-Data-Breach-

456322.shtml 

 

http://news.softpedia.com/news/Paw-Security-Hackers-Attack-Chinese-Websites-453979.shtml
http://www.hackersnewsbulletin.com/2014/08/anonymous-live-mossad-israeli-govt-websites.html
http://www.hotforsecurity.com/blog/anonymous-leaks-data-from-israeli-jobs-web-site-during-opsavegaza-9812.html
http://www.hotforsecurity.com/blog/anonymous-leaks-data-from-israeli-jobs-web-site-during-opsavegaza-9812.html
http://technology.xin.msn.com/technology-news/ukrainian-hackers-claim-attack-on-polish-websites-6
http://hackread.com/anonymous-takes-israeli-govt-sites/
http://hackread.com/anonymous-takes-down-pakistan-army-govt-websites/
http://news.softpedia.com/news/DDoS-Attack-Disrupts-Sony-Online-Entertainment-and-PSN-Services-456171.shtml
http://news.softpedia.com/news/DDoS-Attack-Disrupts-Sony-Online-Entertainment-and-PSN-Services-456171.shtml
http://news.softpedia.com/news/220-Million-Records-Stolen-in-South-Korea-in-Massive-Data-Breach-456322.shtml
http://news.softpedia.com/news/220-Million-Records-Stolen-in-South-Korea-in-Massive-Data-Breach-456322.shtml

