
Hackers mais famosos

John Draper (Captain Crunch) (Phreaker)

- considerado o inventor do phreaking;
- no início dos anos 80, ele usava um simples apito de plástico para produzir o 
tom de 2.600 Hz, capaz de enganar o sistema telefônico americano;
- causou prejuízo de milhões às operadoras de telefonia como a AT&T, 
obrigando-os a reestruturar suas tecnologias det elefonia.
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Mark Abene (EUA)

- inspirou toda uma geração a desvendar os sistemas públicos de comunicação 
e telefonia;
- sua popularidade chegou ao nível de ser considerado uma das 100 pessoas 
mais "espertas" pela New York Times;
-atualmente trabalha como consultor em segurança de sistema. 
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Robert Morris (EUA)

- espalhou "acidentalmente" um worm que infectou milhões de computadores e 
fez boa parte da Internet parar em 1988;
- é filho de um cientista chefe do National Computer Security Center, parte da 
Agência Nacional de Segurança - NSA
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François Cousteix

- francês de 23 anos, hackeou nada menos do que o homem mais poderoso do 
mundo: o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama;
- o Tribunal de Clemont-Ferrand, na França, condenou-o a cinco meses de 
liberdade vigiada por ter invadido a conta de Obama no serviço de microblogs 
Twitter, em 2009;
- defendeu-se no julgamento alegando que não destruiu nenhuma informação e 
que o delito foi uma "ação preventiva para alertar os internautas" sobre a 
escolha de suas senhas de acesso;
- não convenceu o tribunal, que aplicou uma sentença mais rigorosa do que a 
pedida pelo Ministério Fiscal, de apenas dois meses.
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Andrew Auernheimer

- conhecido na comunidade hacker pelos apelidos de "Escher" e "Weev", foi o 
primeiro a desbloquear um iPad, recém-lançado;
- roubou e-mails e informações pessoais de cem mil usuários, entre eles alguns 
ilustres, como o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg;
- foi preso após dar um nome falso a policiais em uma ocorrência de 
estacionamento proibido;
- enquanto o caso era investigado, Goatse Security, o grupo de hackers do qual 
faz parte, repassou a um site as informações obtidas no desbloqueio do iPad, 
arranhando um pouco a imagem da Apple e da operadora de telecomunicações 
AT&T no que diz respeito à segurança;
- foi preso por posse de drogas,e não por ter acessado dados de outros 
usuários.
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Hacker Russo

- um desempregado de 41 anos, cujo nome nunca veio à público, é mantido em 
sigilo pela polícia - que em janeiro usou seus conhecimentos para uma 
brincadeira ousada: exibir um filme pornográfico em vez de anúncios em um 
telão publicitário no centro da capital russa;
- de um computador na cidade de Novorossiysk, no Mar Negro, ele invadiu o 
sistema do telão, mudando o vídeo a ser exibido;
- por 20 minutos as cenas de sexo foram exibidas, provocando um grande
engarrafamento no trânsito em Moscou, já que motoristas paravam os carros 
para ver ou filmar as cenas;
- preso semanas depois, o hacker confessou a brincadeira, dizendo que queria 
“entreter pessoas”.
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Adrian "The Homeless Hacker" Lamo

- famoso após invadir os sistemas do 
The New York Times, Google, Yahoo! 
e Microsoft;
- preso em 2003;
- conhecido como "o hacker sem-teto" por usar cafés e bibliotecas como base;
- após uma investigação de 15 meses, Lamo foi preso na Califórnia e fez um 
acordo para cumprir seis meses de prisão domiciliar;
- denunciou Chelsea Manning, a militar que vazou dados confidenciais do 
governo americano ao WikiLeaks;
- atualmente Lamo é conhecido como o “Dedo-duro” na comunidade hacker.
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Johan Helsingius (Julf)

- filandês responsável por um dos mais famosos servidores de e-mail anônimo;
- foi preso após se recusar a fornecer dados de um acesso que publicou 
documentos secretos da Church of Scientology na Internet;
- tinha um computador 486 com HD de 200Mb, e nunca precisou usar seu 
próprio servidor.
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Ehud “UDI” Tenebaum (Analyser)

- o israelense foi preso em 1998, após ter participado de um bem-organizado 
ataque contra os computadores do Pentágono;
- seus companheiros de conspiração eram dois jovens de Israel e mais dois da 
Califórnia.
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Jeanson "Resilient" Ancheta

- a primeira pessoa a ser acusada de controlar "botnets";
- enviava grandes quantidades de spam pela internet;
- em 2004, ele usou o vírus "rxbot" para controlar 500 mil computadores e ainda 
vendia seus serviços para quem quisesse derrubar grandes sites;
- Ancheta foi preso em 2005, quando um agente do FBI fingiu ser um 
interessado nos seus serviços;
- o hacker devolveu cerca de 60 mil dólares ganhos nas invasões e ficou 60 
meses na prisão.
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ASTRA

- nunca foi identificado, pelo menos publicamente;
- desconfia-se que seja um matemático de 58 anos, preso em 2008;
- Grécia afirma que ele hackeou os sistemas da empresa de aviação Dassault 
por quase cinco anos;
- roubou informações confidenciais de aviões militares e vendeu os dados para 
250 pessoas em diferentes países, incluindo o Brasil;
- ASTRA teria causado um prejuízo de 360 milhões de dólares à Dassault.
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Owen "AKILL" Walker (Banker)

- em 2008 admitiu ser o culpado por seis acusações de cibercrime;
- liderou uma rede de hackers que invadiu 1,3 milhão de computadores e 
roubou 20 milhões de dólares de contas correntes;
- os roubos teriam começado quando Walker tinha 17 anos;
- no total, ele arrecadou 32 mil dólares, já que apenas escrevia os códigos para 
que outros membros da quadrilha roubassem o dinheiro;
- atualmente é especialista em segurança de empresas de tecnologia.
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Kevin "Dark Dante" Poulsen (Phreaker)

- no começo dos anos 1990 Poulsen (Phreaker) invadia linhas telefônicas;
- ficou famoso quando conseguiu entrar no sistema de uma rádio e ser o 102º 
ouvinte a ligar para um programa de Los Angeles, que iria dar um Porsche para 
a 102ª pessoa que participasse de um concurso; 
- ficou cinco anos encarcerado;
- primeiro americano banido da internet, quando saiu da cadeia, foi proibido 
de usar a internet por três anos. 
- atualmente é colunista da revista Wired.
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Albert "CumbaJohnny" Gonzalez (Carder)

- fundou o Shadowcrew.com (4 mil pessoas);
- podia-se comprar ou vender números de contas correntes e passaportes, 
carteiras de motorista, números de seguro social, cartões de crédito, certidões 
de nascimento e carteiras de plano de saúde;
- cerca de 170 milhões de cartões de crédito e débito foram vendidos no site, 
entre 2005 e 2007;
- Gonzales ostentaava se hospedandp em hotéis de luxo e dava festas que 
custavam milhares de dólares;
- foi acusado de ter 15 cartões bancários falsos em Nova Jérsei, mas fez evitou 
ser preso ao dar o nome de outros 19 membros da ShadowCrew;
- depois invadiu o sistema de uma rede de lojas e roubou 45 milhões de cartões 
de crédito durante 18 meses;
- foi preso em 2008 e ficará na cadeia até 2025.
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Kevin "The Condor" Mitnick (Social Engeneer)

- Mitnick dizia que não era um hacker, mas um "engenheiro social";
- começou aos 15 anos, quando invadiu os sistemas da Nokia, IBM e Motorola;
- preso em 1995, ficou em uma solitária, porque o juiz de seu caso considerou 
que ele poderia começar uma guerra nuclear usando as teclas do telefone da 
prisão;
- mesmo depois de ficar um ano preso, voltou e continuou a invadir 
computadores;
- em 1999, quando era o hacker mais procurado dos Estados Unidos, foi 
condenado a quatro anos de prisão e depois que saiu probido de usar 
computadores;
- atualmente é consultor de segurança e autor de dois livros sobre o tema.
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Jonathan "c0mrade" James

- aos 15 anos invadiu o sistema da Nasa e do departamento de Defesa dos 
Estados Unidos, roubando softwares que valiam 1,7 milhão de dólares;
- interceptou o código da Estação Espacial Internacional, levando a Nasa a 
desligar os computadores da espaçonave por três semanas, causando um 
prejuízo de 41 mil dólares à agência americana;
após ser acusado de participar da invasão da rede de lojas da Flórida ao lado 
de Albert Gonzalez, James se matou em 2008, por ter medo de pagar por um 
crime que não cometeu;
"Eu não acredito no sistema da justiça", escreveu no bilhete de despedida.
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Gary "Solo" McKinnon Cracker)

- invadiu 100 servidores da Nasa e do exército americano, entre 2001 e 2002.;
- excluiu informações, softwares e arquivos importantes do governo americano, 
causando prejuízos de 700 mil dólares;
- dizia que invadiu o sistema da Nasa apenas para encontrar documentos 
confidenciais que provassem a existência de extraterrestres;
- em entrevista à Wired, ele disse que encontrou imagens de OVNIs nos 
arquivos da agência americana.
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Michael "Mafiaboy" Calce (Cracker)

- em 1999, Calce realizou ataques de negação de serviço contra a Amazon, 
CNN, eBay, Yahoo! e a Dell;
- o presidente americano Bill Clinton criou uma equipe de cibersegurança para 
caçar o Mafiaboy;
- em 2001, Calce foi condenado a oito anos de prisão domiciliar, ele tinha 
apenas 15 anos à época do crime.
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Matthew "Kuji" Bevan e Richard "Datastream Cowboy" Pryce (Crackers)

- a dupla britânica invadiu os sistemas do Pentágono em 1994, copiando 
exercícios militares e mensagens confidenciais, além de acessar uma usina 
nuclear na Coreia do Sul;
- Price (foto) tinha 16 anos e Bevan, 21;
- foram presos no ano seguinte.
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Raphael Gray, o malandro

- tinha 19 anos quando invadiu sites de comércio eletrônico para obter dados 
bancários e pessoais de milhares de pessoas;
- seu maior feito foi pegar as informações de ninguém menos que o cofundador 
da Microsoft, Bill Gates, e enviar uma caixa de Viagra para a casa dele;
- pegou três anos de reabilitação e serviço comunitário em sua pequena cidade 
no País de Gales.
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Exército Eletrônico Sírio

- surgiu em 2011, para apoiar o regime do presidente Bashar al-Assad em sites 
e redes sociais;
- apesar de não ser sofisticado, o grupo atacou uma série de grandes 
organizações e centenas de sites nos últimos meses, utilizando spam, 
malwares, phishing e ataques de negação de serviço.
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Lizard Squad

- Grupo célebre entre os gamers, o Lizard Squad derrubou as redes do 
PlayStation e do Xbox no natal de 2014; 
- também estaria por trás de ataques em redes do League of Legends e 
Destiny;
- o ataque de negação usado nesses ataques é vendido no site do grupo como 
um serviço;
- também é conhecido por assumir a responsabilidade por ataques inexistentes 
no Tinder, Facebook e Instagram;
- duas pessoas foram presas por supostamente serem parte do grupo: Vinnie 
Omari, um britânico de 22 anos, e "Ryan", de 17 anos.
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Anonymous

- surgiu no 4chan, em 2003, o grupo era realizava trolagens até 2008, quando 
realizou um ataque ao site da Igreja da Cientologia;
- desde então, eles passaram a se intitular como "hacktivistas", e se envolvem 
em grandes eventos políticos e internacionais, como o ataque ao Charlie 
Hebdo, vazando documentos ou derrubando sites;
- durante anos foram “parceiros” da WikiLeaks.
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Eduard Snowden

- ex-analista de inteligência americana que tornou públicos detalhes de várias 
programas altamente confidenciais de vigilância eletrônica dos governos de 
Estados Unidos e Reino Unido;
- era um colaborador terceirizado da NSA e foi também funcionário da Agência 
Central de Inteligência CIA;
- a revelação deu-se através dos jornais The Guardian e The Washington Post, 
dando detalhes da vigilância de comunicações e tráfego de informações 
executada pelo programa de vigilância PRISM dos Estados Unidos;
- o Governo dos Estados Unidos acusou-o de roubo de propriedade do 
governo, comunicação não autorizada de informações de defesa nacional e 
comunicação.
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Julian Paul Assange

- hacker em sua adolescência e juventude na Austrália;
- ganhou seu primeiro computador aos 16 anos e logo descobriu habilidade 
para invadir sistemas;
- só na Austrália, enfrentou 30 acusações de pirataria, mas pagou multa pelos 
danos causados, mas se livrou da prisão;
- fundador do WikiLeaks (2006), é um dos nove membros do conselho 
consultivo do WikiLeaks, um wiki de denúncias e vazamento de informações;
- é também o principal porta-voz do website;
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O MAIOR HACKER DE 
TODOS OS TEMPOS

?
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Bill Gates

- William Henry Gates III KBE, GCIH, (Seattle, 28 de outubro de 1955) mais 
conhecido como Bill Gates, é um magnata, filantropo e autor norte-americano, 
que ficou conhecido por fundar junto com Paul Allen a Microsoft e cria o 
Microsoft Windows (o maior e mais caro vírus do mundo), a maior e mais 
conhecida empresa de software do mundo em termos de valorde mercado.
- Gates ocupa atualmente o cargo de presidente não-executivo da Microsoft e é
considerado um dos pioneiros na revolução do computador pessoal.
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