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Slavní hackeři

Kevin Poulsen

Současný vedoucí časopisu Wired, který je 

spíše známý přes své úplně jiné aktivity. V 

roce 1983, ve svých pouhých 17letech, provedl 

své první vlámání do cizích sítí, které měli 

za výsledek, problémy se systémem US.. 

Pokračoval v ilegálních aktivitách až do doby, 

než byl zatčen FBI v roce 1991. V roce 1994 

byl odsouzen k pobytu ve vězení.

Kevin Mitnick

Nepochybně nejznámější a nejvíce 

nadaný  hacker historie vůbec. 

Vybudoval si svoji pověst v roce 1981 

kdy v pouhých 17letech vlámáním se do 

telefonní ústředny, která mu umožnila 

přesměrovat jakýkoliv telefonní hovor 

kamkoliv chtěl. 



Slavní Hackeři

John Draper

Lépe známý jako „Cap’n Crunch“. Byl to vůbec 

jeden z prvních hackerů v historii. Tato 

přezdívka vzešla z cereálií se stejným 

názvem uvnitř kterých jednou objevil 

hračku – píšťalku. 

Adrian Lamo

Lamo se zcela jistě stal největší noční můrou síťových 

administrátorů. Od Microsoftu přes Sun, MacDonald’s, 

Cingular, AOL, New York Times až po Yahoo. Provedl snad 

všechny možné a známe typy průniků do  korporátních sítí. 

Obešel veškeré bezpečnostní procesy a ochrany s 

jednoduchostí a grácií. 



Phreaking, První krůčky

John Draper

Jak již bylo řečeno. Draper získal 

svoji slávu a stal se jedním z 

prvních hackerů tím, že využil 

dětské hračky. To se stalo 

mnohem dříve, než existoval 

hacking ve smyslu hackování

sítí nebo počítačových systémů.

Magická píšťalka

Ke konci 60. let 20. století, po 

objevení píšťalky uvnitř 

krabice s cereáliemi Cap'n 

Crunch začal provádět první 

pokusy s exploitováním

telefonních sítí. Uvědomil si 

totiž, že píšťalka je schopná 

vydávat tón o 2600 Hz. 



Blue Box, Phreaking pro každého

Steve Wozniak a Steve Jobs

(zakladatelé Apple) dotáhli

Draperovu techniku do konce

a vytvořili přístroj zvaný

BlueBox. Zařízení bylo

schopno vytvářet zvuky na

frekvencích nutných ke

zmatení telefonních

systémů.



Únosy linek: Mitnick na scéně

Stejně jako jeho předchůdci, 

začal Mitnick s hackingem tím, 

že modifikoval telefonní linky v 

jeho okolí. V roce 1981, 17letý 

Kevin a jeho kamarád se vlámali 

do ústředny COSMOS (Computer

System for Mainframe 

OperationS), která patřila 

společnosti Pacific Bell v Los 

Angeles. 

Jakmile byly uvnitř systému, 

přesměrovali všechny linky a 

zachycené hovory směrované přes 

tuto ústřednu.



Kevin Mitnick a Pentagon

TSR-80, Zilog 1.77MHz

V roce 1983 Kevin Mitnick dosáhl svého 

největšího úspěchu.

Získal přístup do vládní vojenské sítě 

Arpanet (předchůdce dnešního Internetu). 

Tato síť byla sdílená pouze vládou, 

armádou, velkými korporacemi a 

univerzitami.



Objev zmatečné a náhodné komunikace

• Kamarádova zrada 

dostala Mitnicka

do vězení

• Krádež zdrojových kódu 

operačního systému

• Zmatení útočníkem ke 

skrytí stop



Vytvoření prvního síťového červa



Hacking, FBI, útěk a Porsche

Herní soutěž odstartovaná Los Ageleským

rádiem KIIS-FM. Soutěž vyzvala 

posluchače, že ten kdo zavolá jako 102 v 

pořadí vyhraje auto Porsche 944 S2. Kevin

nelenil: převzal kontrolu nad všemi 

přepínači telefonních linek a efektivně 

vyblokoval všechny příchozí hovory, tak 

aby měl jistotu, že on bude právě 102. 

volající a vyhraje cenu.



Velká bankovní loupež

V roce 1994 se Levin

vlámal do interní 

sítě americké banky 

CitiBank.

Jakmile byl uvnitř, 

převedl 10.7 milionů 

dolarů na účty ve 

Spojených státech, 

Finsku, Německu, 

Izraeli a 

Nizozemsku. Převody 

provedl s pomocí tří 

kolegů, kteří mu 

měli pomoci vrátit 

virtuálně ukradené 

peníze zpět.



Hra na kočku a myš – nové techniky 

přicházejí

VS.

Tsutomu Shimomura



Útok na NASA

• 16letý hacker Jonathan

James, známý jako c0mrade

• Zcizení zdrojových kódů ke

stanici ISS

• „Kód sám o sobě je špatný…

nestojí za 1.7milionu 

dolarů.“



Zvědavost, UFO a Gary McKinnon

Stopy jeho činu byly 

objeveny v počítačích 

patřících armádě, 

námořnictvu, Ministerstvu 

obrany, letectvu a 

Pentagonu. Celkem získal 

přístup k 97 serverům. 

Pokaždé hledal informace o 

létajících talířích.



Útočí se i na média, 

modifikují se databáze

Všechny myslitelné 

odvětví již padli za 

oběť hackerům.

Včetně médií a 

novin. Nejvíc známý 

příklad je útok na 

noviny New York 

Times, který byl 

proveden jedním z 

nejznámějších 

hackerů - Adrianem

Lamem.



Celý svět proti DRM, DVD Joe na koni

QTFairUse program byl 

schopen získat RAW data ze 

souboru koupeném na iTunes

extrahovat je a obejít tak 

ochranou metodu DRM.



Krádež zdrojových kódů Windows



Poslední velký útok

Krádež  v hodnotě 

$245.000.000 proti 

firmě Dassault



Hacking
dnes

Fenomén evoluce
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