
 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní incidenty 

květen 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, 9. června 2014  



 
 
 

www.GovCERT.CZ 2 / 13 incidenty - květen 2014 
 

Obsah 

ČR ............................................................................................................................... 4 

Směrovače domácích a firemních sítí – cílem útoků ........................................................ 4 

Čeští uživatelé internetu – oběti phishingové kampaně .................................................... 4 

Kybernetičtí zločinci – nabírají bílé koně na pracovních portálech ...................................... 4 

Klienti českých bank – obětí mobilního malware ............................................................. 4 

Svět ............................................................................................................................ 5 

Irská telekomunikační společnost Eircom – neoprávněný přístup do systému ..................... 5 

Britská národní strana – nabourány webové stránky a twitter účet ................................... 5 

University of North Carolina Wilmington – nabourání aplikačního serveru .......................... 5 

Webové stránky Moshtix – napadeny hackery ................................................................ 5 

Swiss Bank – napadeny účty zákazníků ......................................................................... 6 

Miami High School – napadena databáze školy ............................................................... 6 

Affinity – nabourán systém zpracovávající informace o kreditních a debetních kartách ........ 6 

Čtyři Twiter účty Wall Street Journal – uneseny (hijacked) .............................................. 6 

Francouzský telekomunikační operátor Orange – narušení bezpečnosti .............................. 7 

Thajské vládní webové stránky – napadeny hackery ....................................................... 7 

Vysoká škola v Šanghaji – napadena hackery ................................................................ 7 

Zákazníci telekomunikačního operátora Orange – obětí phishingové kampaně .................... 7 

Společnost WooThemes – narušení bezpečnosti ............................................................. 8 

Společnost Bitly – napadena hackery ............................................................................ 8 

Společnost Gingerbread Shed Corporation – napadena hackery ........................................ 8 

Belgické ministerstvo zahraničí – napadeno hackery ....................................................... 8 

Belgické ministerstvo hospodářství – napadeno hackery .................................................. 9 

Elektronická dopravní tabule v San Francisku – napadeny hackery ................................... 9 

Webové stránky turecké Agentury pro spolupráci koordinaci – napadeny hackery ............... 9 

eBay – napadena hackery............................................................................................ 9 

Avast fórum – napadeno hackery ................................................................................. 9 

Hudební streamovací služba Spotify – napadena hackery .............................................. 10 

Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek ............................... 11 

Webové stránky Kali Linux (lists.kali.org) .................................................................... 11 

Jemenské ministerstvo pro lidská práva a domény OSN ................................................ 11 

Indické ministerstvo pro železnici ............................................................................... 11 

Indická telekomunikační společnost BSNL(ir.bsnl.co.in) ................................................. 11 

Indické webové stránky Tata motors (connect.tatamotors.com) ..................................... 11 

Turecké webové stránky města Soma (soma.bel.tr) ...................................................... 11 

Pákistánská policie města Rawalpindi (rawalpindipolice.gov.pk) ...................................... 11 



 
 
 

www.GovCERT.CZ 3 / 13 incidenty - květen 2014 
 

Turecký úřad guvernéra (organizace) .......................................................................... 11 

Webové stránky hollywoodských hvězd (selenagomez.com, taylorswift.com, mileycyrus.com, 

britneyspears.com, mypinkfriday.com, chelseahandler.com, aaronlewismusic.com, 

therealcocojones.com, jordanknight.com, nickcarter.net, sum41.com, ritawilson.com, 

rockmafia.com, robthomasmusic.com, patgreen.com, kaceymusgraves.com, 

chrisyoungcountry.com, christinagrimmieofficial.com, groundctrl.com) ........................... 11 

Ázerbájdžánské velvyslanectví v Itálii, Bulharsku a Kataru (azembassy.qa, azembassy.bg, 

azembassy.it) .......................................................................................................... 11 

Turecké město kultury a cestovního ruchu Kutahya (360kutahya.gov.tr) ......................... 12 

Pioneer Electronic Corporation pro Spojené Arabské Emiráty (pioneer-

mea.com/indonesia.php ) .......................................................................................... 12 

Šest vládních webových stránek Jordánského království (acc.gov.jo, mop.gov.jo, nra.gov.jo, 

dic.gov.jo, kinghussein.gov.jo, ltrc.gov.jo) .................................................................. 12 

Indické webové stránky mauzolea  Taj Mahal a pevnosti Agra (tajmahal.gov.in , 

agrafort.gov.in) ........................................................................................................ 12 

ARY News Channel(arynews.tv) .................................................................................. 12 

Arizona department of Homeland Security (indianaffairs.state.az.us, azdohs.gov, 

homelandsecurity.az.gov, azcia.gov) .......................................................................... 12 

Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem .............................................. 13 

Doménová hostingová služba Point DNS ...................................................................... 13 

Webové stránky americké armády  (armypubs.army.mil, army.mil, public.navy.mil, 

navy.mil, usmc.mil, US.Army.mil, NKO.navy.mil, uscg.mil, af.mil, marines.mil, 

militaryonesource.mil, dtic.mil, dfas.mil, dla.mil, move.mil, jcs.mil, stratcom.mil, dc3.mil) 13 

 

  



 
 
 

www.GovCERT.CZ 4 / 13 incidenty - květen 2014 
 

ČR 

08. 05. 2014 

Směrovače domácích a firemních sítí – cílem útoků  

Neznámí útočníci se v posledních dnech zaměřili na špatně zabezpečené nebo neaktualizované 

směrovače (routery), které jsou náchylné vůči různým typům zranitelností a jsou tak snadným 

cílem. Útočník následně přinutí uživatele k instalaci malware, který se tváří jako aktualizace 

programu Adobe Flash player. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/335670-podvodnici-zkouseji-novy-trik-obrana-neni-

snadna.html 

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/335949-nebezpecny-pocitacovy-virus-se-siri-ceskem-

varuje-narodni-bezpecnostni-tym.html 

 

 

13. 05. 2014 

Čeští uživatelé internetu – oběti phishingové kampaně  

Český internet zaplavila další vlna phishingových e-mailů. Podvodníci se ve zprávě vydávají za 

vymahače nesplacených pohledávek a požadují po oběti zaplacení uvedené dlužné částky. 

Zaplacením uvedené částky se oběť má vyhnout budoucím soudním sporům. Součástí zprávy 

je i příloha, která by měla obsahovat údajnou smlouvu. Ve skutečnosti se jedná o spustitelný 

soubor, který infikuje uživatelův počítač virem. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/336110-dluzite-tisice-korun-hrozi-vam-soud-dalsi-vlna-

podvodu-je-tady.html 

 

 

 

16. 05. 2014 

Kybernetičtí zločinci – nabírají bílé koně na pracovních portálech 

Na pracovních portálech nabízí roli prostředníka tzv. bílého koně, který má za úkol obdržet, 

vybrat a následně zastat ukradené peníze na zahraniční konta.  

Odkazy: http://ekonomika.idnes.cz/kyberneticti-podvodnici-vyuzivaji-bile-kone-fne-

/ekonomika.aspx?c=A140516_174051_ekonomika_fih 

 

 

19. 05. 2014 

Klienti českých bank – obětí mobilního malware 

Na svých stránkách o této hrozbě informovaly Česká spořitelna a Air Bank. Virus nabízí 

uživateli instalaci bezpečnostní aplikace, případně její aktivaci do mobilního telefonu. Mezi 

takto zneužité uživatele patří i někteří z klientů GE Money Bank. 

Odkazy: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/336701-kyberzlocinci-zkouseji-novy-figl-k-cizim-

penezum-se-dostanou-pres-mobil.html 

 

  

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/335670-podvodnici-zkouseji-novy-trik-obrana-neni-snadna.html
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/335670-podvodnici-zkouseji-novy-trik-obrana-neni-snadna.html
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Svět 

01. 05. 2014 

Irská telekomunikační společnost Eircom – neoprávněný přístup do systému 

Neznámým útočníkům se podařilo získat přístup k e-mailové službě společnosti. V současné 

době není jisté, zda došlo k odcizení osobních údajů zákazníků. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Irish-Telecoms-Company-Eircom-Targeted-by-Hackers-440192.shtml 

 

 

 

02. 05. 2014 

Britská národní strana – nabourány webové stránky a twitter účet  

Neznámí útočníci jsou nejspíše spjatí s hacktivistickou skupinou Anonymous, umístili na tato 

komunikační média útočné zprávy.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Website-and-Twitter-Account-of-British-National-Party-Hacked-

440377.shtml 

 

 

 

02. 05. 2014 

University of North Carolina Wilmington – nabourání aplikačního serveru 

Podle vyjádření představitelů university měli útočníci během útoku přístup k databázi, ve které 

byly uloženy osobní informace všech zaměstnanců a další důvěrné informace. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/University-of-North-Carolina-Wilmington-Suffers-Data-Breach-

440448.shtml 

 

 

 

02. 05. 2014 

Webové stránky Moshtix – napadeny hackery 

Neznámým útočníkům se podařilo nabourat webové stránky největšího australského portálu 

pro rezervaci vstupenek. Na základě odcizených kontaktních údajů zákazníků, rozeslali 

podvodné e-maily. Uživatelům, kteří se tímto způsobem nakazili, byly následně naúčtovány 

příplatky, které se pohybovaly z řádu stovek dolarů. Tyto poplatky byly následně 

přesměrovány na účty zlodějů.   

Odkazy: http://www.gizmodo.com.au/2014/05/looks-like-moshtix-just-got-hacked-splendor-in-the-grass-ticket-

buyers-gouged/ 
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05. 05. 2014 

Swiss Bank – napadeny účty zákazníků 

Thajskými úřady byl zatčen maročan kvůli podezření, že odcizil miliony dolarů od zákazníků 

švýcarských bank, poté co se jim naboural do jejich účtů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Man-Suspected-of-Hacking-Swiss-Banks-Arrested-in-Thailand-

440641.shtml 

 

 

 

05. 05. 2014 

Miami High School – napadena databáze školy 

Student Jose Bautista byl zatčen a obviněn, poté co se naboural do školní databáze a změnil 

sobě a dalším čtyřem studentům známky. Incident se odehrál již na začátku roku. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/18-Year-Old-Miami-High-School-Student-Arrested-for-Changing-Grades-

440559.shtml 

 

 

 

05. 05. 2014 

Affinity – nabourán systém zpracovávající informace o kreditních a debetních kartách 

Společnost je vlastníkem kasin ve čtyřech státech USA. Představitelé společnosti oznámili, že 

došlo k narušení bezpečnosti systému pro zpracování informací kreditních a debetních karet. 

Neexistuje však důkaz, že by útočníci tyto údaje odcizili. Oznámení přišlo jen pár měsíců po 

oznámení jiného kybernetického útoku.  

Odkazy: http://www.lasvegassun.com/news/2014/may/05/affinity-gaming-reports-payment-system-was-hacked/ 

 

 

 

07. 05. 2014 

Čtyři Twiter účty Wall Street Journal – uneseny (hijacked) 

K útoku se přihlásila hacktivistická skupina Syrian Electronic Army. Na odcizených účtech 

následně zveřejnila zprávu určenou pro Ira Winker (prezident bezpečnostní firmy). 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Syrian-Electronic-Army-Hijacks-WSJ-Twitter-Accounts-440924.shtml 
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07. 05. 2014 

Francouzský telekomunikační operátor Orange – narušení bezpečnosti 

V tomto roce se již jednalo o druhý pokus útočníků proniknout do systému tohoto mobilního 

operátora. Při tomto pokusu se útočníkům podařilo odcizit osobní údaje 1,3 milionu zákazníků, 

odcizené údaje byly následně použity pro phishingovou kampaň. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Telecoms-Company-Orange-Hacked-Again-Details-of-1-3-Million-People-

Stolen-AFP-441021.shtml 

 

 

 

07. 05. 2014 

Thajské vládní webové stránky – napadeny hackery 

Přes 100 thajských vládních webových stránek bylo napadeno hackery, které byly následně 

zneužity k distribuci malware a phishingu. Odborníci zjistili, že z těchto webových stránek bylo 

zahájeno více než 500 útoků.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/100-Thai-Government-Sites-Hacked-Abused-for-Malware-Distribution-

and-Phishing-Attacks-441061.shtml 

 

 

 

08. 05. 2014 

Vysoká škola v Šanghaji – napadena hackery 

Dvěma studentům této vysoké školy se podařilo nabourat do školních webových stránek 

a změnit svoji známku z tělesné výchovy. Tímto způsobem se jim podařilo za finanční úplatu 

změnit známkování u dalších 200 studentů.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Shanghai-Students-Hack-College-Website-to-Change-Physical-Education-

Scores-441184.shtml 

 

 

 

09. 05. 2014 

Zákazníci telekomunikačního operátora Orange – obětí phishingové kampaně 

Phishingová kampaň má návaznost na nedávné porušení bezpečnosti systémů této 

telekomunikační společnosti, kdy byly odcizeny osobní údaje 1,3 milionů zákazníků. E-mail 

odkazuje na identickou verzi podvržených webových stránek této telekomunikační společnosti. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Number-of-Phishing-Attacks-Aimed-at-Orange-Customers-Increases-

Following-Data-Breach-441391.shtml 
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09. 05. 2014 

Společnost WooThemes – narušení bezpečnosti 

Společnost zabývající se vývojem šablon pro redakční systém WordPress byla napadena 

hackery. V současné době probíhá vyšetřování, jak se útočníkům podařilo dostat do systému 

společnosti. V souvislosti s tímto incidentem došlo přibližně k 300 případům podvodu 

s platebními kartami zákazníků společnosti. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Customers-of-WordPress-Themes-Developer-WooThemes-Report-

Credit-Card-Fraud-441470.shtml 

 

 

 

09. 05. 2014 

Společnost Bitly – napadena hackery 

Podle vyjádření společnosti získali útočníci přístup k databázi uživatelů, přes účet jednoho ze 

zaměstnanců. Je tedy pravděpodobné, že došlo k odcizení osobních údajů zákazníků této 

společnosti.  

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Bitly-Says-Hackers-Breached-Offsite-Database-Backup-441677.shtml 

 

 

 

13. 05. 2014 

Společnost Gingerbread Shed Corporation – napadena hackery 

Neznámým útočníkům se podařilo na tři měsíce získat přístup k systémům společnosti. Dle 

zveřejněných informací bylo ovlivněno přibližně 50 tisíc záznamů týkajících se osobních 

informací. Osobní informace byly typu jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, 

informace o platebních kartách atd.  

Odkazy: http://www.scmagazine.com/about-50k-transactions-other-data-compromised-in-three-month-

breach/article/346703/ 

 

 

 

13. 05. 2014 

Belgické ministerstvo zahraničí – napadeno hackery 

V informačním systému belgického ministerstva zahraničí byl nalezen špionážní malware, který 

kradl dokumenty a informace týkající se krize na Ukrajině. Z útoku jsou podezřelí proruští 

hackeři.   

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Russian-Hackers-Suspected-of-Stealing-Documents-Related-to-Ukraine-

From-Belgian-Ministry-441826.shtml 
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15. 05. 2014 

Belgické ministerstvo hospodářství – napadeno hackery 

Podle prohlášení belgického ministra hospodářství došlo k narušení bezpečnosti systémů 

ministerstva. Útok by mohl souviset s narušením bezpečnosti na ministerstvu zahraničí, které 

bylo zveřejněno o dva dny dříve. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Foreign-Intelligence-Agency-Suspected-of-Hacking-Belgium-s-Ministry-

of-Economy-442269.shtml 

 

 

17. 05. 2014 

Elektronická dopravní tabule v San Francisku – napadeny hackery 

Neznámému útočníkovi se podařilo nabourat elektronickou dopravní tabuli v San Francisku. 

Následně na tabuli zobrazil varování před útokem Godzilly (Godzilla Attack – Turn back). 

Odkazy: http://hackread.com/san-francisco-traffic-sign-board-hacked-godzilla-attack/ 

 

 

19. 05 2014 

Webové stránky turecké agentury Pro spolupráci a koordinaci – napadeny hackery 

K útoku se přihlásila hacktivistická skupina „RedHack“. Útočníkům se podařilo odcizit 

uživatelská jména a hesla v otevřené podobě a přes 270 jich zveřejnila. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Turkish-Cooperation-and-Coordination-Agency-Hacked-by-RedHack-

442797.shtml 

 

 

 

22. 05. 2014 

eBay – napadena hackery 

Útočníci měli přístup do systému společnosti od konce února. Podle vyjádření zástupců 

společnosti měli útočníci přístup i k uživatelské databázi, která obsahovala 145 milionů 

uživatelských záznamů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/eBay-Hack-Affects-145-Million-Users-443310.shtml 

 

 

 

27. 05. 2014 

Avast fórum – napadeno hackery 

Podle vyjádření společnosti se cílem hackerů stalo komunitní fórum, kde útočníci odcizili údaje 

registrovaných uživatelů. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/AVAST-Forum-Hacked-User-Passwords-Being-Reset-443988.shtml 
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27. 05. 2014 

Hudební streamovací služba Spotify – napadena hackery 

Podle vyjádření představitelů společnosti došlo k neoprávněnému přístupu do systému 

společnosti a k interním firemním údajům. V současné době je znám pouze jeden případ 

zneužití těchto informací. 

Odkazy: http://news.softpedia.com/news/Spotify-Warns-Android-Users-to-Upgrade-App-Folowing-Hack-

444049.shtml 
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Přehled hacknutých a změněných (defaced) webových stránek 

Webové stránky Kali Linux (lists.kali.org) 

Libyjská hacktivistická skupina „H4x0rz“ 

http://hackread.com/kali-linux-website-hacked-heartbleed/ 

 

Jemenské ministerstvo pro lidská práva a domény OSN 

Indonéská hacktivistická skupina „Gantengers Crew“ 

http://hackread.com/indonesia-hackers-hacks-yemen-domains/ 

 

Indické ministerstvo pro železnici 

Hacktivistická skupina „Team MadLeets“ 

http://www.tech.com.pk/2014/05/indian-railway-hacked.html 

 

Indická telekomunikační společnost BSNL(ir.bsnl.co.in) 

Pákistánský hacker „Kai-H4xOrR“ 

http://www.ehackingnews.com/2014/05/bsnl-website-hacked-by-pakistani-hacker.html 

 

Indické webové stránky Tata motors (connect.tatamotors.com) 

Pákistánský hacker „Haxors Crew“ 

http://news.softpedia.com/news/Website-of-Indian-Car-Maker-Tata-Motors-Hacked-441689.shtml 

 

Turecké webové stránky města Soma (soma.bel.tr) 

Hacktivistická skupina „RedHack“ 

http://news.softpedia.com/news/RedHack-Hacks-Website-of-Soma-Municipality-Following-Death-of-Hundreds-of-

Miners-442076.shtml 

 

Pákistánská policie města Rawalpindi (rawalpindipolice.gov.pk) 

Hacktivista „Anti Mortadin!@“ 

http://news.softpedia.com/news/Pakistani-Police-Website-Hacked-By-Supporters-of-the-Taliban-442482.shtml 

 

Turecký úřad guvernéra (organizace) 

Hacktivistická skupina „RedHack“ 

http://news.softpedia.com/news/RedHack-Hacks-Governor-s-Office-in-Tunceli-Urges-Govt-to-Punish-Child-Abuse-

444807.shtml 

 

Webové stránky hollywoodských hvězd (selenagomez.com, taylorswift.com, 

mileycyrus.com, britneyspears.com, mypinkfriday.com, chelseahandler.com, 

aaronlewismusic.com, therealcocojones.com, jordanknight.com, nickcarter.net, 

sum41.com, ritawilson.com, rockmafia.com, robthomasmusic.com, patgreen.com, 

kaceymusgraves.com, chrisyoungcountry.com, christinagrimmieofficial.com, 

groundctrl.com) 

Hacktivista „Ethical Spectrum“ 

http://freedomhacker.net/2014-03-top-hollywood-celebrity-websites-hacked-and-defaced/#.U5B0Ivl_u6o 

 

Ázerbájdžánské velvyslanectví v Itálii, Bulharsku a Kataru (azembassy.qa, 

azembassy.bg, azembassy.it) 

Hacktivista „H0rs3“ 

http://hackread.com/azerbaijan-embassy-websites-hacked/ 

http://hackread.com/kali-linux-website-hacked-heartbleed/
http://hackread.com/indonesia-hackers-hacks-yemen-domains/
http://www.tech.com.pk/2014/05/indian-railway-hacked.html
http://www.ehackingnews.com/2014/05/bsnl-website-hacked-by-pakistani-hacker.html
http://news.softpedia.com/news/Website-of-Indian-Car-Maker-Tata-Motors-Hacked-441689.shtml
http://news.softpedia.com/news/RedHack-Hacks-Website-of-Soma-Municipality-Following-Death-of-Hundreds-of-Miners-442076.shtml
http://news.softpedia.com/news/RedHack-Hacks-Website-of-Soma-Municipality-Following-Death-of-Hundreds-of-Miners-442076.shtml
http://news.softpedia.com/news/Pakistani-Police-Website-Hacked-By-Supporters-of-the-Taliban-442482.shtml
http://news.softpedia.com/news/RedHack-Hacks-Governor-s-Office-in-Tunceli-Urges-Govt-to-Punish-Child-Abuse-444807.shtml
http://news.softpedia.com/news/RedHack-Hacks-Governor-s-Office-in-Tunceli-Urges-Govt-to-Punish-Child-Abuse-444807.shtml
http://freedomhacker.net/2014-03-top-hollywood-celebrity-websites-hacked-and-defaced/#.U5B0Ivl_u6o
http://hackread.com/azerbaijan-embassy-websites-hacked/
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Turecké město kultury a cestovního ruchu Kutahya (360kutahya.gov.tr) 

Hacktivistická skupina „Argentina Hack Team“ 

http://hackread.com/turkey-government-website-hacked/ 

 

Pioneer Electronic Corporation pro Spojené Arabské Emiráty (pioneer-

mea.com/indonesia.php ) 

Indonéská hacktivistická skupina „Gantengers Crew“ 

http://hackread.com/indonesian-hackers-hacks-pioneer-electronic-uae-website/ 

 

Šest vládních webových stránek Jordánského království (acc.gov.jo, mop.gov.jo, 

nra.gov.jo, dic.gov.jo, kinghussein.gov.jo, ltrc.gov.jo) 

Syrská hactivistická skupina „Syrian Revolution Soldiers“ 

http://hackread.com/syrian-hackers-hacks-jordanian-king-website/ 

 

Indické webové stránky mauzolea  Taj Mahal a pevnosti Agra (tajmahal.gov.in , 

agrafort.gov.in) 

Pákistánský hacktivista „Hasnain haxor“ 

http://hackread.com/pakistani-hacker-hacks-tajmahal-agra-fort-websites/ 

 

ARY News Channel(arynews.tv) 

Pákistánský hacktivista „Hasnain haxor“ 

http://hackread.com/pakistan-ary-news-channel-hacked/ 

 

Arizona department of Homeland Security (indianaffairs.state.az.us, azdohs.gov, 

homelandsecurity.az.gov, azcia.gov) 

Turecký hacktivista „Swan“ 

http://hackread.com/arizona-department-of-homeland-security-website-hacked/ 

 

  

http://hackread.com/turkey-government-website-hacked/
http://www.pioneer-mea.com/indonesia.php
http://www.pioneer-mea.com/indonesia.php
http://hackread.com/indonesian-hackers-hacks-pioneer-electronic-uae-website/
http://hackread.com/syrian-hackers-hacks-jordanian-king-website/
http://hackread.com/pakistani-hacker-hacks-tajmahal-agra-fort-websites/
http://hackread.com/pakistan-ary-news-channel-hacked/
http://hackread.com/arizona-department-of-homeland-security-website-hacked/
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Přehled webových stránek ovlivněných DDoS útokem 

Doménová hostingová služba Point DNS 

Neznámí útočníci. 

http://www.infosecurity-magazine.com/view/38370/global-hoster-point-dns-suffers-major-ddos-attack/ 

 

Webové stránky americké armády  (armypubs.army.mil, army.mil, public.navy.mil, 

navy.mil, usmc.mil, US.Army.mil, NKO.navy.mil, uscg.mil, af.mil, marines.mil, 

militaryonesource.mil, dtic.mil, dfas.mil, dla.mil, move.mil, jcs.mil, stratcom.mil, 

dc3.mil) 

Hacktivistická skupina Anonymous 

http://hackread.com/anonymous-oppayback-us-military-domains/ 

 

http://www.infosecurity-magazine.com/view/38370/global-hoster-point-dns-suffers-major-ddos-attack/
http://hackread.com/anonymous-oppayback-us-military-domains/

