
Wprowadzenie do inżynierii społecznej 

W każdej bitwie nie ma lepszej wiedzy niż znajomość taktyki wroga. Ta część zapozna Cię ze światem 

inżynierii społecznej i przyjrzy się temu, na czym polega inżynieria społeczna. Inżynieria społeczna to 

zestaw technik, które są szeroko stosowane w cyberatakach do organizowania najbardziej udanych 

ataków. Inżynieria społeczna jednoznacznie atakuje słaby element łańcucha bezpieczeństwa 

cybernetycznego - użytkownika. W przeciwieństwie do systemów i sieci użytkownicy nie mogą być 

chronieni przed socjotechniką za pomocą drogich narzędzi, takich jak zapory ogniowe i programy 

antywirusowe. Zawsze są otwarci i zawsze przekazują informacje, które mogą zostać wykorzystane 

przez atakujących, aby trafić ich w najmniej oczekiwanym momencie. Ludzie mają również wyższy 

zwrot z inwestycji w porównaniu do systemów. W ciągu godziny ekspert inżynierii społecznej może 

zebrać tyle informacji, ile zajęłoby mu 100 godzin, próbując zaatakować bezpośrednio chroniony 

system. Atakujący zdają sobie sprawę z obecnego zaawansowania elementów bezpieczeństwa, które 

chronią systemy. Większość organizacji stosuje wiele warstw zabezpieczeń. Nawet jeśli jeden jest 

zagrożony, haker nie może łatwo ominąć innych. Dlatego trudniej jest próbować atakować same 

systemy. Jednocześnie hakerzy odkrywają, że łatwo jest zhackować dzisiejszych użytkowników, co 

zostało potwierdzone przez rosnącą liczbę mediowanych ataków socjotechnicznych. Ta część zawiera 

przegląd inżynierii społecznej. 

Przegląd inżynierii społecznej 

Jeden z największych cyberataków stulecia miał miejsce na Yahoo!, gdzie uważa się, że osoby atakujące 

mogły złamać jego systemy w 2014 roku i usunąć dane kont ponad 500 milionów użytkowników. FBI 

potwierdziło, że w ataku wykorzystano socjotechnikę, aby sprawić, by napastnicy przeszli kontrolę 

warstw po warstwie narzędzi bezpieczeństwa i systemów używanych do ochrony takich danych. Ten 

atak na Yahoo!, gigantyczną firmę technologiczną, potwierdza zatem, że inżynieria społeczna jest 

bardziej niebezpieczna niż się jej przypisuje. Nikt nie jest bezpieczny, jeśli jeden z najstarszych 

dostawców usług e-mail, który dużo inwestuje w narzędzia bezpieczeństwa cybernetycznego, może 

zostać łatwo złamany przy użyciu tej techniki.  Rosyjscy hakerzy prawdopodobnie wykorzystali prosty 

e-mail phishingowy dla pracownika Yahoo, aby zhakować 500 milionów kont użytkowników. 

Inżynierowie społeczni byli również w stanie zarabiać ogromne sumy pieniędzy za pomocą prostych 

ataków socjotechnicznych. W 2015 roku firma o nazwie Ubiquiti Networks, która produkuje sprzęt 

sieciowy, została dotknięta techniką inżynierii społecznej. Atakujący byli w stanie zebrać informacje o 

CEO i skutecznie przejąć jego osobowość. Wykorzystali tę personifikację, aby skierować dział finansowy 

do kierowania ogromnych kwot pieniędzy do zagranicznej firmy, która poinformowała go o zmianie 

preferencji dotyczących płatności. Pracownik działu finansowego bez wątpienia przekazał pieniądze, 

aby później odkryć, że zamówienia nie pochodziły od prawdziwego dyrektora generalnego i że 

napastnicy zdążyli już zarobić miliony ciężko zarobionych pieniędzy organizacji. Dalsze dochodzenia 

ujawniły, że systemy bezpieczeństwa były nadal stosowane i nie były narażone na szwank, a kradzież 

nastąpiła jedynie w wyniku oszustwa z zakresu inżynierii społecznej. Oszuści oszukali tę firmę, aby 

przekazała 40 milionów dolarów Robertowi Hackettowi. Oba te incydenty podkreślają fakt, że ludzkiej 

słabości nie można lekceważyć w łańcuchu bezpieczeństwa cybernetycznego. Szybko staje się 

powszechnie stosowaną metodą atakowania organizacji: 



 

Dzisiejsi cyberprzestępcy mają szczęście, ponieważ użytkownicy narażają się na ataki socjotechniki. 

Wzrost wykorzystania platform mediów społecznościowych był kluczowym czynnikiem 

przyczyniającym się do wzrostu liczby ataków z zakresu inżynierii społecznej. Wynika to z faktu, że 

dzisiejsi użytkownicy żyją w mediach społecznościowych i podają szczegółowe informacje na temat 

swojego codziennego życia, rodziny, miejsca pracy, osobistych preferencji itp., które mogą być 

wykorzystane do ataku inżynierii społecznej. Osoba atakująca musi tylko przejrzeć konta użytkownika 

w mediach społecznościowych, aby uzyskać wystarczającą ilość informacji, aby przeprowadzić udany 

atak inżynierii społecznej. Na Facebooku, Twitterze, Instagramie i Snapchacie jest więcej niż 

wystarczająca ilość informacji, aby inżynier społeczny mógł przyjąć osobowość większości 

użytkowników. Zaskakująco łatwo jest stworzyć fałszywe konto społecznościowe wyższego 

kierownictwa. Konto to zapewnia natychmiastowy szacunek i zgodność z wszelkimi zamówieniami 

wydawanymi do celu, a zatem może być wykorzystywane do robienia pieniędzy na młodszych 

pracownikach w organizacji. Inną metodą stosowaną w mediach społecznościowych jest tworzenie 

kont honeypot nieistniejących ludzi, które służą do atakowania prawdziwych ludzi. W lipcu 2017 r. 

Starszy pracownik działu IT w firmie METCO uniknął ataku o włos wkrótce po zatwierdzeniu 

zaproszenia znajomego z konta honeypot. Wydaje się, że atak był wysoce ukierunkowany na fotografa-

amatora-mężczyznę. Wynika to z faktu, że napastnicy stworzyli atrakcyjny profil młodej dziewczyny o 

imieniu Mia, która powiedziała, że jest fotografem w Londynie, i dzielił z nią wiele zainteresowań. Cel 

najwyraźniej szybko zaakceptował prośbę przyjaciela, wierząc, że mieli silny związek. Po kilku 

tygodniach rozmów Mia wysłała mężczyźnie ankietę fotograficzną. Ankieta, nieznana pracownikom IT, 

była plikiem zawierającym złośliwe oprogramowanie o nazwie Pupy RAT, które służy do kradzieży 

danych logowania po otwarciu. Na szczęście komputer firmy został zabezpieczony skutecznymi 

programami antywirusowymi hostów końcowych, które szybko wykrywały i dezynfekowały złośliwe 

oprogramowanie przed wyrządzeniem jakichkolwiek szkód. Dalsze dochodzenia ujawniły grupę 

hakerską stojącą za próbą ataku socjotechniki. Potwierdzono, że grupa próbowała wcześniej 

zaatakować firmę przy użyciu wiadomości e-mail typu phishing, ale żadna z nich się nie powiodła. 

Pracownicy zostali poinformowani o fałszywych wiadomościach e-mail i klikaniu podejrzanych łączy 

lub otwieraniu załączników wiadomości e-mail. Wygląda na to, że grupa hakerska była w stanie 

wymyślić atak inżynierii społecznej i zaatakować jednego pracownika za pośrednictwem Facebooka. 

Ten incydent potwierdza, że użytkownicy, niezależnie od działów, w których pracują, są podatni na 

ataki socjotechniki. Tutejszy cel był specjalistą w dziedzinie informatyki, a jednak postawa młodej, 

atrakcyjnej kobiety, która podzielała jego zainteresowania, był w stanie zachować czujność. Otworzył 

plik w sieci organizacji, który mógł ukraść dane logowania, a nawet rozprzestrzenić się w sieci i 

zainfekować inne komputery. Gdyby zastosowano silniejsze szkodliwe oprogramowanie, atak 

prawdopodobnie zostałby przeprowadzony. Wszyscy użytkownicy mają do czynienia z tymi samymi 

słabościami w zakresie inżynierii społecznej. Wystarczy, aby atakujący znalazł słabe punkty w jednej 

osobowości. Może to być ślepe posłuszeństwo wobec wszelkich autorytetów, samotności, potrzeb 

finansowych lub potrzeb inwestycyjnych między innymi. Okenyi i Thomas przeprowadzili badanie 

dotyczące anatomii hakowania ludzi, które można przełożyć na inżynierię społeczną. Powiedzieli, że 

ludzie są zawsze otwarci na manipulacje ze strony inżynierów społecznych; wystarczy odpowiednie 



pokrętła, które należy obrócić. Odkryli, że ludzie byli posłuszni władzy nad nimi i dlatego byli gotowi 

wykonywać polecenia przekazane przez ich przełożonych. Jest to słabość, z której często korzystają 

inżynierowie społeczności, próbując przekazywać złośliwe polecenia przy użyciu fałszywych profili 

wyższej kadry zarządzającej w organizacji. Obaj autorzy doszli również do wniosku, że ludzie są 

sympatyczni wobec obcych i ufają im. Ludzie są troskliwi i chętnie pomagają nieznajomym, co stawia 

ich w niefortunnym miejscu, gdy mogą być manipulowani przez zwykłych oszustów. Wykorzystano 

uprzejmość, zaufanie i współczucie, aby skłonić ludzi do ujawnienia szczegółów hakerom na ich 

urządzeniach osobistych zawierających bardzo wrażliwe dane. Ci hakerzy mogą następnie zainstalować 

złośliwe oprogramowanie lub skopiować poufne dane, zanim cel zda sobie z tego sprawę. 

Kobiety, zwłaszcza kobiety w ciąży lub niepełnosprawne, były wykorzystywane do pozyskiwania celów 

w celu ujawnienia szczegółów urządzenia tylko w celu posadzenia złośliwego oprogramowania lub 

skopiowania lub usunięcia danych. Autorzy odkryli, że ludzie są zawsze zainteresowani pewnymi 

nagrodami i są gotowi podjąć działania, które rzekomo przyniosą im nagrody. Powszechnie stosowaną 

taktyką phishingową jest informowanie użytkowników, że mają szansę wygrać ogromne nagrody, jeśli 

klikną określone linki. Wiele osób chce nagród i dlatego kliknie linki rzekomo prowadzące ich do stron 

z nagrodami, aby stwierdzić, że linki prowadzą do złośliwych stron internetowych. Ludzie mają także 

poczucie winy, pragnienie zadowolenia i poczucie moralnego obowiązku. Są to kwestie psychologiczne, 

które zostaną omówione w kolejnych częściach. Dobrze jest zrozumieć, że inżynieria społeczna nie jest 

ogólnie złą praktyką; ma zarówno dobre, jak i złośliwe aplikacje. Jest skuteczna w obie strony, ponieważ 

cele mają te same cechy, które zostały wcześniej szczegółowo opisane, a zatem są zawsze otwarte na 

atak. Inżynieria społeczna odgrywa kluczową rolę w społeczeństwie; umożliwia ludziom uzyskanie 

przysług. Bez względu na to, czy są dobre czy złe, ludzie podejmują decyzje korzystne dla osoby, która 

o nie prosi. Tylko złoczyńcy wykorzystują teraz socjotechnikę do popełniania wielkich przestępstw. 

Ramy taktyki wykorzystywanej do manipulowania ludźmi podczas przestępstw są takie same, jak 

stosowane dla pozytywnych rezultatów. Wykorzystywane słabości są względnie takie same i wszyscy 

ludzie je dzielą. Jednym z najstarszych oszustw socjotechnicznych jest oszustwo w Nigerii. Być może 

był to pierwszy szeroko zakrojony atak socjotechniczny za pośrednictwem technologii e-mail. Odkąd 

pojawił się w pierwszych dniach e-maili, wiele osób zakochało się w nim. Atakujący udawali zamożnego 

nigeryjskiego księcia, który miał lukratywny interes, który wymagał jedynie celu, by zaoferować pomoc 

i uzyskać duże cięcia. Oszustwa zostały wykonane, gdy cele zostały poproszone o rozwiązanie pewnych 

problemów poprzez zapłacenie pewnej ilości gotówki w celu uwolnienia dużej wypłaty. Problemy 

pojawiały się, dopóki cel w końcu nie zorientował się, że nie ma pieniędzy na uwolnienie. W tym ataku 

wykorzystano kilka cech ludzkich omówione w następujący sposób: 

* Pierwszym jest chciwość, w której celom uwierzono, że rzeczywiście dostaną duże cięcie z ogromnej 

fortuny. Każdy chce pieniędzy, a jeśli przychodzi tak łatwo, wiele osób będzie gotowych zrobić to, o co 

proszą. Nie jest to dziwna cecha, która występowała tylko u ofiary; jest to charakterystyczny dla 

wszystkich. 

* Kolejną wykorzystaną cechą było zaangażowanie. Ludzie naturalnie chcą widzieć rzeczy do końca. To 

jest powód, dla którego atakujący odkryli, że mogą oszukiwać ludzi z pieniędzy, zapewniając ich, że im 

wcześniej dokonają płatności, tym szybciej wypłata zostanie zwolniona. Znów jest to charakterystyczny 

prezent dla każdego. 

* Ostatnią cechą jest zaufanie i była to podstawowa część ataku. Nieznajomi byli manipulowani, aby 

zaufać innemu nieznajomemu na innym kontynencie i wierzyć, że wszystko, co im powiedziano, było 

prawdą. Zaufanie jest potężne, a nieznajomi szybko dali rzekomemu nigeryjskiemu księciu korzyść z 

wątpliwości, kiedy wystąpił błąd w przetwarzaniu wypłaty. Wykorzystując jednocześnie trzy ludzkie 

słabości, atak był bardzo silny i niektórzy ludzie skończyli tracąc nawet 50 000 $. 



Poprzednia instancja opisuje dobrze zorganizowany atak inżynierii społecznej, który wykorzystuje 

cechy ludzkie do szkodliwych celów. Należy zauważyć, że te same cechy są wykorzystywane do 

pozytywnych wyników. Zaufanie jest wykorzystywane codziennie w umowach lub podczas zawierania 

transakcji i tylko w niefortunnych scenariuszach jest wykorzystywane w sposób złośliwy. Zobowiązanie 

jest stosowane w prawie wszystkich przedsiębiorstwach, aby zapewnić ich pomyślną realizację. Ludzie 

otrzymują pewną nagrodę wewnętrzną za wykonywanie zadań i dlatego są zobowiązani do 

przeglądania wszystkiego, co zaczynają. Chciwość niekoniecznie jest też złą cechą. Subtelnie chciwy 

jest tylko człowiek. Pieniądze są poszukiwane i to subtelna chciwość pozwala ludziom szukać ich na 

wszystkie możliwe sposoby. Dlatego tylko w niefortunnych scenariuszach te cechy są wykorzystywane 

do szkodliwych celów.  

Zastosowania inżynierii społecznej 

Inżynieria społeczna jest wykorzystywana w wielu konfiguracjach i zawodach przez ludzi i instytucje, 

omówione tutaj w następujący sposób: 

* Prawnicy i psychologowie: te grupy ludzi muszą wprowadzać ludzi w określony stan umysłu, aby 

manipulować ich umysłami. Używają tej samej taktyki, jakiej używałby każdy inny inżynier społeczny. 

Po prostu używają ich w nie-złośliwych zamiarach. Dzięki tej taktyce są w stanie przeprowadzić udane 

przesłuchania i wywiady oraz skłonić ludzi do ujawnienia informacji, których w innym przypadku 

odmówiliby. 

* Rządy: Rządy muszą korzystać z inżynierii społecznej, aby mieć kontrolę nad ludźmi, którymi rządzą. 

Jednym z kluczowych sposobów inżynierii społecznej jest wykorzystanie autorytetu. Rządy kontrolują 

większość autorytetów w kraju, a mózgi ludzkie są uwarunkowane przynależnością do autorytetu. 

Innym sposobem jest użycie niedoboru. Jeśli tego nie będzie, rządy stworzą niedobór, aby mogli 

zachować w świadomości ludzi, że to oni (rządy) są tymi wciąż odpowiedzialnymi. Niedobór może 

dotyczyć wielu rzeczy, takich jak informacje, pieniądze, a nawet jedzenie. W krajach takich jak Korea 

Północna niedobór żywności i informacji jest nadużywany przez reżim władzy, aby ludzie byli posłuszni. 

* Sprzedawcy: opanowali sztukę przekonywania ludzi do kupowania rzeczy, w tym tych, których nie 

potrzebują. Sprzedawcy są dobrymi inżynierami społecznymi, ponieważ potrafią wykorzystywać 

umiejętności wielu osób w celu wywołania popytu na ich produkty od potencjalnych klientów. Dzisiaj 

sprzedawcy wykorzystują technologię, aby pomóc im w gromadzeniu informacji i wpływać na ludzi, 

aby kupowali określone produkty. Inżynieria społeczna odgrywa w tym wszystkim kluczową rolę. 

* Rekruterzy: działy zasobów ludzkich (HR) w większości organizacji zajmują się doświadczonymi 

inżynierami społecznymi. Rekruterzy opanowali sztukę czytania w myślach ludzi, aby dowiedzieć się, 

co ich tak naprawdę napędza, i ich przydatność na reklamowanych stanowiskach. Inżynieria społeczna 

jest wykorzystywana, aby zachęcić kandydatów do otwarcia i ujawnienia informacji, które mogłyby 

pomóc HR w ustaleniu, czy ich zatrudnić. 

* Szpiedzy: Szpiedzy są intensywnie uczeni specjalnych technik inżynierii społecznej, których używają, 

aby oszukiwać ludzi, aby wierzyli, że są ludźmi, którymi zostali wysłani. Uczą się także, jak stosować 

taktykę inżynierii społecznej do zbierania danych wywiadowczych od niczego niepodejrzewających 

ludzi. Szpiedzy mogą łatwo uzyskać zeznania od hardcorowych przestępców dzięki inżynierii 

społecznej. Nawet w przypadku naruszenia bezpieczeństwa mogą odzyskać swoją tajną tożsamość za 

pomocą inżynierii społecznej. Inżynieria społeczna oznacza dla nich przetrwanie i dlatego są w tym 

wyjątkowo dobrzy. 



* Oszuści: Oszustwa są w większości możliwe dzięki inżynierii społecznej. Oszuści muszą wiedzieć, jak 

przyciągnąć ludzi do kupowania oszustów bez pytania. Oszuści identyfikują swoje znaki z daleka i 

badają je z czasem. Zbierają krytyczne wskazówki na temat swoich znaków, dopóki nie mają 

wystarczającej ilości informacji, aby je trafić. Oszuści udoskonalili sztukę tworzenia scenariuszy, którym 

nie można się oprzeć. Wszystko to jest możliwe dzięki inżynierii społecznej. 

* Złodzieje tożsamości: Kradzież tożsamości jest przestępstwem większym niż kradzież czyjegoś 

nazwiska, konta bankowego, adresu i danych finansowych. Złodziej tożsamości czasami musi stać się 

osobą, z której ukradł tożsamość, aby popełnić większe przestępstwo, które przynosi większe zyski. W 

tym miejscu wkracza inżynieria społeczna. Złodziej tożsamości użyje różnych taktyk, aby dogadać się z 

ludźmi w życiu ofiary. Złodziej tożsamości wykorzysta status profilu ofiary, aby zrobić mu przysługę. 

Jeśli skradziona tożsamość dotyczy wyższego członka personelu w organizacji, złodziej tożsamości 

może wykorzystać uprawnienia do zmuszenia pracowników finansowych do dokonania niektórych 

niezweryfikowanych płatności. Kradzież tożsamości jest wysoce wspierana przez socjotechnikę. 

Wszyscy ci ludzie używają inżynierii społecznej zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. My 

koncentrujemy się jednak na inżynierii społecznej do szkodliwych celów. Jest to poważny problem dla 

wielu ludzi, organizacji i rządów. Sprawiło, że wielu straciło wiarę w ochrona ich systemów. 

Ramy inżynierii społecznej 

Cykl inżynierii społecznej pokazano na poniższym rysunku: 

 

W każdym udanym ataku inżynierii społecznej przestrzegane są określone ramy. Struktura składa się z 

siedmiu dyskretnych kroków, które prowadzą inżyniera społecznego na drodze do uzyskania większej 

wiedzy na temat celu, wyboru strategii ataku, a następnie skrupulatnego jej wykonania. Ramy są 

następujące: 

Zbieranie informacji 

Jest to uważane za najbardziej krępujący krok w całym ćwiczeniu inżynierii społecznej i może trwać od 

kilku godzin do kilku lat. Jest nie tylko długi, ale wymagający i wymaga od atakującego ciągłej 

obserwacji celu. Dzisiejszy inżynier społeczny musi być dobrze poinformowany o poszukiwanych 



danych i narzędziach programowych, które mogą w tym pomóc. Szybkie przyjęcie platform mediów 

społecznościowych przez duży procent ludzi sprawiło, że proces ten jest nieco prostszy. Jednak dane 

te są czasami niewystarczające lub zbyt sfabrykowane, aby mogły być pomocne, dlatego może być 

wymagane więcej źródeł danych. Atakujący może zatem zostać zmuszony do gromadzenia danych przy 

użyciu specjalistycznych narzędzi programowych lub umiejętności miękkich, aby uzyskać te dane 

bezpośrednio od celu bez wywoływania alarmu. Informacje rzadko są zbierane jednocześnie. Jest to 

trudne i dlatego inżynier społeczny często zbiera małe dane i łączy je, aby ukończyć zagadkę o celu. Na 

przykład, zbierając informacje o CEO, osoba atakująca może rozpocząć od rozmowy z ludźmi, z którymi 

CEO się spotyka lub z którymi rozmawia. Strażnicy, sekretarki, podwładni, a nawet goście mogą zostać 

przesłuchani, aby znaleźć małe informacje, które mogą nie być tak dyskretnie przydatne, ale bardzo 

potężne, gdy zostaną zebrane razem. Nawet najbardziej nieistotna z osób, z którymi współdziała cel, 

może mieć klucz do odblokowania znacznie większej układanki. Dlatego każde źródło informacji jest 

traktowane jako wartościowe. Istnieją dwie główne metody gromadzenia danych, które mogą zostać 

wykorzystane przez atakującego - metody nietechniczne i techniczne. 

Nietechniczne 

Metody te nie uwzględniają użycia jakichkolwiek środków technologicznych do gromadzenia danych. 

Mogą być bardziej męczące, ale najprawdopodobniej znajdą bardziej dokładne dane na temat celu. 

Metody nietechniczne omówiono w następujący sposób: 

* Nurkowanie w kontenerach: polega na przejściu papierowych odpadów celu, aby znaleźć cenne 

informacje, które mogły zostać usunięte. Nawet przy niszczarkach papieru ludzie są na tyle leniwi, że 

beztrosko wyrzucają cenne dane, które atakujący mogą znaleźć podczas nurkowania na śmietniku. 

* Fizyczne dostosowywanie celu: daje atakującemu informacje na temat procedur celu, 

harmonogramów, polubień, nielubień i tak dalej. Gra końcowa polega na zbliżeniu się do celu z kilkoma 

pytaniami, a następnie przedstawieniu ofert, których nie mogą odmówić. Dzięki temu inżynier 

społeczny może potencjalnie uzyskać mnóstwo informacji i dostęp do ograniczonych miejsc. Po 

ustaleniu racjonalizacji celu można nadużyć, aby uzyskać znacznie więcej. Metody nietechniczne są 

jednak stopniowo wycofywane i obecnie większość gromadzenia informacji odbywa się metodami 

technicznymi: 

 

Techniczny 

Metody te obejmują wykorzystanie produktów technologicznych do uzyskiwania informacji o kliencie. 

Jedną z tych metod jest śledzenie celu na ich kontach w mediach społecznościowych. Większość celów 

będzie mieć aktywne profile na LinkedIn, Facebooku, Twitterze, Instagramie lub Snapchacie. 

Użytkownicy tych platform są tak nieostrożni ze swoimi danymi, że inżynierowie społecznościowi w 

wielu przypadkach nie muszą szukać daleko. Nawet po powtarzających się ostrzeżeniach dla osób o 

zmianie ustawień prywatności bardziej prawdopodobne jest, że konto celu będzie widoczne publicznie, 



a tym samym dla każdego. Użytkownicy poświęcali całe swoje życie nieznajomym i wszystko, co może 

polubić, prawdopodobnie zostanie opublikowane. Informacje, które niegdyś były prywatne, są teraz 

umieszczane bez ograniczeń w domenach publicznych. To sprawia, że inżynier socjalny jeszcze łatwiej 

gromadzi dostępne dane na temat celu. Jednak w niektórych przypadkach atakujący może nie mieć 

tyle szczęścia, ponieważ podane dane są zbyt małe lub konto jest ustawione jako prywatne. Wymaga 

to zatem od inżyniera społecznościowego utworzenia fałszywego konta, które pasuje do preferencji i 

upodobań celu. Dzięki temu klient może poprosić cel, aby został przyjaciółmi lub podążał za nimi. 

Innym powszechnym podejściem było użycie fałszywego konta utworzonego na nazwisko osoby znanej 

celowi. Bliscy przyjaciele, krewni i szefowie w pracy byli wykorzystywani w wielu atakach 

socjotechnicznych z dużym powodzeniem. Drugą powszechnie stosowaną techniczną metodą 

inżynierii społecznej jest wyszukiwanie w wyszukiwarkach. Wyszukiwarki indeksują wiele witryn, a 

niektóre z nich przechowują informacje o użytkownikach zebrane z wielu źródeł i zebrane razem w 

centralnym miejscu. Istnieją specjalne zapytania Google, które można wykorzystać do wyszukiwania 

informacji o osobach znajdujących się na stronach internetowych. Zostaną one szczegółowo omówione 

w następnej części na temat gromadzenia danych. Przykładem może być następujące zapytanie: „David 

Wilson” intitle: „curriculum vitae” „telefon” „adres” „e-mail” „Jest to bardzo potężne zapytanie, 

którego można użyć do znalezienia jakichkolwiek informacji o osobie dzwoniącej. Google szuka Davida 

Wilsona w poszukiwaniu stron internetowych o nazwie David Wilson i takich tytułów, jak życiorys, 

telefon i adres. Wiele tablic ofert pracy przechowujących dane osób poszukujących pracy przechowuje 

informacje o osobach poszukujących pracy w domenie publicznej, łatwo będzie znaleźć osobę o 

imieniu David Wilson, z której można odzyskać dane osobowe. To zapytanie może nawet przywołać CV 

Davida Wilsona, jeśli istnieje strona, która przechowuje informacje na jego temat. Strona znana jako 

Pipl (https ://pipl. com) jest jednym z największych archiwów informacji o dużej liczbie osób. Dla każdej 

osoby, którą ma w swojej bazie danych, strona zachowuje adres e-mail tej osoby, konta w mediach 

społecznościowych, numer telefonu i adres fizyczny. Witryna twierdzi, że zawiera szczegółowe 

informacje na temat ponad trzech miliardów ludzi. Szybko zbliża się do połowy ludzkiej populacji na 

ziemi. Ta strona jest kopalnią złota dla inżynierów społecznych, ponieważ mogą oni bez trudu znaleźć 

dość osobiste informacje o swoich celach. Istnieje wiele innych witryn, takich jak ujawnianie 

prywatnych informacji o osobach wszystkim, którzy proszą o takie informacje. Witryny te mają szerokie 

źródło tych rejestrów, które obejmują platformy społecznościowe, dane sprzedawane przez strony 

trzecie, dane uwalniane przez hakerów, dane skradzione z innych stron internetowych oraz dane na 

stronach agencji rządowych. Aktualizują swoje dane tak często, jak to możliwe. Niestety takie witryny 

nie są nielegalne, dlatego trudno jest zmusić je do usunięcia Twoich danych. Innym technicznym 

źródłem informacji, z którego nadal korzystają inżynierowie społeczności, jest korzystanie z telefonów. 

Jest to zwykle skierowane do osób starszych, ponieważ łatwo jest ich oszukać. Dzwoniący zawsze 

twierdzą, że pochodzą od renomowanych firm lub agencji rządowych. Używają kuszących ofert lub 

poważnych zagrożeń, aby zdobyć cele i wysłać im gotówkę. Istnieją doniesienia o niektórych 

dzwoniących, którzy podają się za policję i grożą aresztowaniem celów, jeśli nie wyślą pewnej kwoty w 

określonym terminie. Inne osoby również są atakowane, a najcenniejszym zasobem, jaki mają 

inżynierowie społeczności, jest informacja o celu. Sama znajomość konta bankowego celu może być 

wystarczającą zachętą, aby przekonać klienta, że to bank dzwoni. Mogą użyć numeru konta 

bankowego, aby cel ujawnił jeszcze więcej danych, w tym numery ubezpieczenia społecznego. Kiedy 

cele uświadamiają sobie, że może to nie telefon z banku, zwykle jest już za późno. Inżynierowie 

społeczności będą mieli wystarczającą ilość informacji, aby zaplanować atak. Gromadzenie danych jest 

w rzeczywistości żmudne, długotrwałe i wymagające. Jest to jednak warte. Ilość informacji zebranych 

od celów jest niezbędna w planowaniu ataku. Najlepsza metoda gromadzenia danych to taka, która 

nie wyklucza motywacji inżyniera społecznego. Dlatego gromadzenie danych odbywa się dyskretnie. 



Małe fragmenty informacji są wyciągane krok po kroku i łączone razem. Z czasem inżynier społeczny 

będzie miał więcej niż wystarczającą ilość informacji, aby profilować cel. Inżynier społeczny dowie się 

więcej o życiu celu niż jego rodzina lub małżonek. To są informacje, które określą powodzenie ataku. 

Istnieje wiele innych metod gromadzenia danych i narzędzi, które są wykorzystywane w tym procesie. 

Te, które zostały omówione, również nie zostały szczegółowo omówione. Zostaną one jednak 

omówione w następującym temacie dotyczącym gromadzenia danych. Zidentyfikujemy wszystkie 

metody i narzędzia, opiszemy je i podamy przykłady zastosowania każdego z nich. Pod koniec rozdziału 

będziesz biegły w zbieraniu danych o celach dokładnie tak, jak robi to inżynier społeczny. 

Wywołanie 

Nawet ze swoimi słabościami ludzie na ogół zostaną na początku wycofani z powodu zwierzenia się 

komukolwiek. Potrzeba umiejętności, aby oderwać ludzi od ich stref bezpieczeństwa, aby mogli zacząć 

wyrzucać prywatne informacje. Wywoływanie to coś więcej niż budowanie relacji z nieznajomymi; jest 

to technika stosowana w pokojach przesłuchań, stosowana przez terapeutów i lekarzy w celu 

uzyskiwania informacji od osób, które w przeciwnym razie odmawiałyby takich informacji. Wywołanie 

jest zatem drugim krokiem w ramach socjotechniki, który następuje podczas ataków inżynierii 

społecznej. Atakujący używają technik wywoływania po zebraniu wystarczającej ilości informacji o celu, 

aby zainicjować rozmowę. Wywołanie można zdefiniować jako czynność wyciągnięcia czegoś za 

pomocą logiki. Odbywa się to poprzez stymulację, aby skłonić kogoś do działania w pewnej klasie 

zachowań. Definicja oznacza zatem, że wzbudzanie to zdolność wyciągania ludzi ze stref 

bezpieczeństwa, pobudzając ich do działania w określony sposób. Inżynier społeczny opanuje sztukę 

wzbudzania do tego stopnia, że może doprowadzić cel do tego stopnia, że chce po prostu odpowiedzieć 

zgodnie z prawdą na każde postawione pytanie. Szpiedzy i przesłuchujący są szkoleni, jak korzystać z 

tej umiejętności, aby wyciągać informacje podczas normalnych rozmów. To pokazuje, że jest to już 

umiejętność ceniona przez rządy. Celowi trudno jest wykryć próbę wywołania. Wydaje się tak niewinny 

i występuje w normalnych warunkach. Oto niektóre z czynników, które sprawiają, że pozyskiwanie jest 

tak skuteczne: 

* Większość ludzi będzie starać się być grzecznym podczas rozmowy z nieznajomym  

* Specjaliści, gdy zostaną przesłuchani, będą chcieli wyglądać na kompetentnych  

* Większość ludzi nie okłamuje kogoś, kto wygląda na naprawdę zaniepokojonego 

* Bardziej prawdopodobne jest, że ktoś odpowie na dobrze postawione pytania na swój temat. 

W odpowiedzi inżynier społeczny będzie próbował związać cel z określoną ścieżką, aby otwarcie 

udostępniać poufne informacje bez zastanowienia. Przedstawiono go jako prostą interakcję pytanie-

odpowiedź, podczas gdy w prawdziwym sensie cel jest doprowadzony do ujawnienia tajnych 

informacji. Inżynier społeczny postara się zachować zgodność celu z odpowiedzią na niektóre pytania, 

które mogą być przede wszystkim niewygodne. Cel będzie na nie odpowiadał, dopóki inżynier 

społeczny poprawnie zagra swoje karty. Jeśli chodzi o prawidłowe zagrywanie kartami, inżynier 

społeczny jest bardzo surowy. Są to: 

* Bycie naturalnym: Jednym z najlepszych sposobów na kontynuowanie rozmowy bez podnoszenia 

brwi jest zapewnienie komfortu celu, brzmiąc autentycznie i naturalnie. Łatwo jest wystraszyć cel, jeśli 

rozmowa wydaje się nienaturalna lub skryptowana. Dlatego inżynier społeczny zaangażuje cel w 

rozmowę, z którą on / ona (inżynier społeczny) jest zaznajomiony. Inżynier społeczny będzie również 

pracował nad swoją postawą, mową ciała i zapewnieniem wiedzy. Wszystko musi wyglądać zupełnie 

normalnie, aby inżynier społeczny wyglądał na pewnego siebie i naturalnego. Inżynierowie społeczni 



często odgrywają role ze swoimi przyjaciółmi, aby zebrać się w sobie przed podjęciem rzeczywistej 

próby podniecenia. 

* Wiedza: wiedza jest idealną tarczą dla inżyniera społecznego podczas interakcji z celem. Dlatego bez 

względu na to, jakie pytania będą zadawane celowi, musi on wiedzieć o ich oczekiwanej odpowiedzi. 

Pozwoli to inżynierowi społecznemu na potwierdzenie lub różnicę w stosunku do celu przy użyciu 

pewnej wiedzy, co pozwoli kontynuować rozmowę. Oczywiście od inżyniera społecznego nie oczekuje 

się dużej wiedzy na temat udzielanych odpowiedzi; może to podnieść czerwoną flagę. Potrzebna jest 

jedynie podstawowa wiedza, aby móc zadawać pytania uzupełniające i odpowiadać na odpowiedzi 

podane przez cel. 

* Unikanie chciwości: Inżynierowie społeczni muszą upewnić się, że nie wydają się być chciwi wobec 

swoich celów. Jeśli dla celu stanie się oczywiste, że inżynier społeczny szuka określonej informacji, cel 

najprawdopodobniej wyłączy inżyniera społecznościowego. Dlatego powszechną praktyką jest, aby 

inżynier społeczny ćwiczył dawanie i branie. Inżynier społeczny wymyśla fałszywe informacje i oferuje 

je celowi. Widząc tę otwartość, cel odwzajemnia się, udzielając pewnych informacji, ale w tym 

przypadku okazuje się, że są to informacje faktyczne. 

Te trzy są podstawowymi kartami, które każdy inżynier społeczny musi mieć w rękawach podczas 

interakcji z celem. Poza tym bardzo ważne jest, aby inżynier społeczny używał właściwych mimik we 

właściwym czasie. Istnieje kilka wyrażeń, które są trudne do sfałszowania i dlatego wymagają od 

inżyniera socjalnego przeprowadzenia rozległych prób, aby je poprawnie. Wyraz twarzy wpływa na 

sposób, w jaki ludzie odpowiadają na pytania. Dlatego inżynier społeczny musi stosować wyrażenia, 

które wykazują zainteresowanie i poprawiają nastrój celu, jeśli to konieczne. Wyraz twarzy wiele mówi 

i może potencjalnie wpłynąć na wynik próby wywołania. W każdym razie inżynier społeczny musi być 

w stanie naprawdę pojawić się w rozmowie. Wywoływanie jest kluczowym krokiem w inżynierii 

społecznej. Istnieje kilka sprawdzonych umiejętności wywoływania.   

Preteksty 

Jest to zwykle trzeci krok w ataku inżynierii społecznej. W tym momencie atakujący staje się 

kimkolwiek, kto może wpłynąć na cel przy podejmowaniu pewnych decyzji. Atakujący wybiera pewną 

osobowość, która pasuje do postaci, którą chce zostać podczas próby inżynierii społecznej. Wraz z 

pojawieniem się Internetu łatwo jest stać się kimkolwiek. Jest tak wiele zasobów informacyjnych, że 

inżynier społeczny może użyć do dostosowania charakteru każdego. to umiejętność niezbędna do 

pretekstowania dla każdego inżyniera społecznego w celu przeprowadzenia ataku. Pretekst jest czymś 

więcej niż tylko odgrywaniem roli osoby; można to uznać za osobę. Cel nie powinien mieć wątpliwości, 

że inżynier społeczny nie jest tym, za kogo się podaje. Charakter inżyniera społecznego, jego sposób 

mówienia, mowa ciała i każda inna zauważalna cecha musi pasować do charakteru osoby, którą udaje. 

Jest to niezbędna umiejętność, która pozwoli inżynierowi społecznemu przeprowadzić atak bez 

podejrzeń. Jest bardzo wiele dynamiki, jeśli chodzi o preteksty. Zapewniają, że inżynier społeczny jest 

w stanie wymyślić scenariusz i skłonić cel do podjęcia pewnych działań lub ujawnienia poufnych 

informacji. W ostatnich atakach coraz częściej zauważono, że inżynierowie społeczni wykorzystują ludzi 

na niektórych szanowanych stanowiskach lub profilach starszych pracowników w niektórych 

organizacjach. Inżynierowie społeczni są gotowi poświęcić odpowiednią ilość czasu na zbadanie ról, 

które będą pełnić z ich nowymi osobowościami. Trenują, aż dojdą do punktu, w którym będą idealnymi 

klonami ludzi, których chcą podszyć się. Mogą następnie wykorzystać te personifikacje, aby przekonać 

swoich celów do robienia tego, co chcą, aby mogli z łatwością. Preteksty są bardzo skuteczne i są 

powszechnie stosowane w innych dziedzinach. Lekarze, prawnicy, a nawet terapeuci stosują jakieś 

techniki pretekstowe, ilekroć wchodzą w interakcje z ludźmi w życiu zawodowym. Są w stanie 



wprowadzić ludzi w strefę komfortu, gdzie ujawniają informacje, które powstrzymywali. Inżynierowie 

społeczni starają się osiągnąć taką samą ilość perswazji i zaufania w swoich próbach pretekstu. W 

poprzedniej dyskusji na temat zbierania informacji zauważono, że zbieranie informacji jest kluczową 

determinantą sukcesu całego ataku socjotechniki. Jest to jeden z etapów, na którym liczy się zebrana 

informacja. Inżynierowie społeczni muszą ostrożnie używać pretekstów, które są absolutnie pewne, że 

cel padnie. Jeśli w niefortunnym przypadku inżynier społeczny użyje pretekstu, z którym cel nie może 

się odnieść, cały atak zostanie sabotowany. Na przykład, jeśli cel korzysta z banku B, a inżynier 

społeczny dzwoni, mówiąc, że jest urzędnikiem z banku A, cel będzie wiedział, że jest to ustawione i 

atak się nie powiedzie. Co więcej, cel będzie tak przerażony, że nawet kolejna próba nie spowoduje, że 

podda się oszustwu. Inżynier społeczny niewiele może zrobić, gdy cel zda sobie sprawę, że atakuje go 

on lub ona. Jedyną wskazaną rzeczą jest ratowanie się  i porzucenie całego ataku. Dlatego niezwykle 

ważne jest, aby próba pretekstu zakończyła się powodzeniem. Istnieje kilka ogólnych zasad, które są 

przestrzegane podczas pretekstu, w tym: 

* Więcej badań: Istnieją większe szanse na próbę pretekstu, jeśli inżynier społeczny przeprowadził 

odpowiednie badania. Cel może zacząć zadawać pytania i niezwykle ważne jest, aby inżynier społeczny 

dysponował pewnymi informacjami, które można wykorzystać, aby odpowiedzieć na nie zgodnie z 

wiedzą oczekiwaną od jego osobowości. 

* Używaj osobistych zainteresowań: preteksty umieszczają osobę w skórze innej osoby, co jest bardzo 

trudnym zadaniem. Są rzeczy, których nie można łatwo podrobić. Dlatego inżynierowie społeczni mogą 

nieco odwrócić uwagę od osobowości ludzi, którymi udają, i wykorzystać swoje rzeczywiste interesy. 

Nic nie może być tak katastrofalne, jak wstydliwe odkrycie, że inżynier społeczny nie ma wiedzy na 

temat zainteresowań, które przekazuje celowi. Lepiej jest skorygować założenie dotyczące pewnych 

osobistych zainteresowań, niż grać tylko po to, aby osiągnąć cel, w którym cel zaczyna mieć 

wątpliwości. To jest dobre dla pewności siebie i dla budowania zaufania, że inżynier społeczny 

wykorzystuje interesy, z którymi jest zaznajomiony podczas budowania relacji z celem. 

* Ćwicz wyrażenia lub dialekty: łatwo jest ustalić, że dana osoba nie jest tym, za kogo się podaje, po 

prostu słuchając dialektu lub wyrażenia. Istnieje kilka żargonów obecnych w niektórych branżach 

zawodowych, które pomagają przyjąć założenie, że inżynier społeczny jest rzeczywiście osobą, za którą 

się podaje. Zwykła rozmowa może nie być tak pewna dla celu na temat osobowości przyjętej przez 

inżyniera społecznego. Jeśli na przykład inżynier społeczny przyjmuje osobowość prawnika, powinien 

istnieć pewien poziom żargonu prawnego, na przykład wzmianka o niektórych ustawach, rachunkach 

lub karach za niektóre przestępstwa. To szybko zbuduje przekonanie klienta, że inżynier społeczny jest 

prawdziwym prawnikiem. Dlatego dialekty są bardzo ważne w pretekstach, a inżynierowie społeczni 

zwykle zwracają na nie dużą uwagę. 

* Używaj prostszych pretekstów: im bardziej skomplikowany staje się pretekst, tym mniejsza szansa na 

sukces. Jest tak, ponieważ potrzeba więcej badań i wysiłków, aby go utrzymać i może się to nie powieść. 

Z drugiej strony prostszy pretekst będzie szybszy i łatwiejszy do perfekcji, a to oznacza, że będą większe 

szanse na trafienie celu. Dlatego tylko legendarni inżynierowie społeczni mają możliwość wyboru 

złożonych pretekstów, ponieważ mają większą wiedzę i doświadczenie w obsłudze takich pretekstów. 

Oznacza to również, że istnieje wiele ataków socjotechniki niskiego poziomu, które można łatwo 

przeprowadzić. Ze strony ofiary bardziej prawdopodobne jest, że ktoś podejdzie do niej pod 

pretekstem starego przyjaciela, krewnego lub starego kolegi z klasy. Są łatwe do sfałszowania. 

* Logiczne wnioski: ataki socjotechniki są dobrze skoordynowane. Od momentu wzbudzenia do etapu 

pretekstu należy przestrzegać ogólnego wzorca. Kroki muszą być logiczne. Na etapie pretekstu 

informacje podawane na początku muszą być zgodne z tym, czego chce inżynier społeczny. Pretekstu 



adwokata nie można na przykład użyć, aby uzyskać cel ujawnienia poświadczeń logowania do pracy. 

Pretekst powinien logicznie doprowadzić cel do pewnego wniosku. Pretekstu do wsparcia IT można 

łatwo użyć do przekonania celu do podania danych logowania. Można by powiedzieć celowi, że 

niektóre systemy napotkały pewne problemy, a firma przechodzi na systemy tworzenia kopii 

zapasowych, dlatego w celu ułatwienia migracji wymagane są stare poświadczenia. Ten scenariusz ma 

logiczny wniosek. Bardziej prawdopodobne jest, że zadziała, niż jeśli pretekst prawnika zostanie 

wykorzystany do uzyskania tych samych informacji. Nie będzie połączenia i celowi będzie trudno 

połączyć kropki i podać wymagane informacje. 

Istnieje wiele innych zasad, z których korzystają inżynierowie społecznościowi. Zostaną one 

szczegółowo omówione w kolejnych częściach. Preteksty są bardzo trudne i na tym etapie wiele prób 

socjotechniki może się nie powieść. Z punktu widzenia obrony należy nauczyć użytkowników, jak 

przesłuchiwać podejrzanych inżynierów społecznych, aby w tym momencie zapobiec atakom. Pretekst 

jest czymś więcej niż zakładaniem sfałszowanej tożsamości; bardziej żyje się tą tożsamością. Jest to 

trudne, ale jeśli się powiedzie, atak socjotechniki zostanie nakreślony we właściwym kierunku. W tym 

kroku użyto kilku narzędzi, które zostaną omówione w tej części. 

Sztuczki umysłowe 

Cały atak socjotechniki opiera się na sztuczkach umysłowych, więc jest to krok, który jest 

wykorzystywany w wielu innych częściach struktury ataku socjotechniki. Ta część ataku socjotechniki 

polega na użyciu specjalnie spreparowanych sztuczek w celu zmiany wzorców myślowych ofiar. 

Sztuczki umysłowe są do pewnego stopnia wykorzystywane w wielu innych obszarach życia, takich jak 

sprzedaż, aby ceny produktów wydawały się mniej kosztowne, a także w pokojach przesłuchań, aby 

podejrzani przyjmowali zarzut. Sztuczki umysłowe są raczej sprawą psychologiczną i służą do 

odblokowywania umysłów celów, wystawiając je na kontrolę inżyniera społecznego. Doskonały 

inżynier społeczny jest dobrym czytelnikiem umysłu, a osiąga się to poprzez opanowanie wielu sztuczek 

umysłu. Sztuczki umysłowe zaczynają się od relacji. Jest to pierwotny wysiłek wykorzystywany do 

zdobycia zaufania celów. Stąd inżynier społeczny stosuje kilka sztuczek mających na celu zmianę 

normalnego myślenia mózgu celu. Można to przyrównać tylko do techniki hakowania zwanej 

przepełnieniem bufora. To tutaj program jest dostarczany z większą ilością danych, niż może zawierać 

w swoich buforach. W związku z tym program zaczyna zachowywać się nieregularnie z powodu 

przepełnienia informacji. Ludzki mózg może być podobnie przytłoczony, otwierając go na manipulację 

ze strony inżynierów społecznych. Istnieją trzy tryby myślenia, które można wykorzystać u człowieka. 

Są to: 

* Myślenie wizualne: Myśliciele wizualni to ludzie, którzy przetwarzają informacje wizualnie. Są dobrzy 

w wyobrażaniu sobie rzeczy, a ich decyzje zwykle opierają się na ogólnym obrazie, który tworzą w ich 

mózgach. Myśliciele wizualni są zatem ukierunkowani na rzeczy, które są atrakcyjne wizualnie, a nie na 

te, które są dla nich korzystne. Mężczyźni są głównie myślicielami wizualnymi i dlatego ich produkty są 

atrakcyjne wizualnie w reklamach. Aby dotrzeć do umysłów myślicieli wizualnych, inżynierowie 

społeczni również skupiają się na przekazywaniu im informacji wizualnych. 

* Myślenie słuchowe: Myśliciele słuchowi są bardzo dobrzy w rozumowaniu na podstawie dźwięku 

rzeczy. Łatwo ich przekonują głosy, ponieważ są stronnicze w tym, jak przetwarzają informacje z 

różnych dźwięków. Łatwo ich dotykają dźwięki i łatwo tworzą z nich wspomnienia. Warto zauważyć, że 

nie musi się z nimi rozmawiać fizycznie. Można wprowadzić ich w stan myślenia, w którym mogą 

odczytać określony głos podczas czytania dowolnego tekstu. Stąd więcej  zajmuje się starannym 

doborem słów i bardzo mało uwagi poświęci doborowi słów o niskim wysiłku. 



* Myślenie kinestetyczne: Myśliciele kinestetyczne są myślicielami emocjonalnymi i łączą się z 

emocjami pochodzącymi z rozmowy. Robią się ciepli, jeśli rozmowa jest ciepła, sympatyczna, jeśli 

rozmowa dotyczy smutnych doświadczeń i wielu innych emocji. Ich emocje są do zdobycia za każdym 

razem, gdy prowadzą rozmowę, co stawia ich w bardzo niekorzystnej sytuacji, ponieważ ruchy są 

zwykle bardzo silne. Emocje mogą być wykorzystane do gwałtownej zmiany decyzji bez żadnych pytań. 

Kobiety w dużej mierze należą do tej kategorii, w której ich emocje można łatwo kołysać. 

Są to trzy podstawowe tryby myślenia obecne u ludzi. Należy zauważyć, że ludzie zasadniczo nie są 

przywiązani do określonego sposobu myślenia. Mogą mieć wszystkie trzy sposoby myślenia, ale jeden 

będzie bardziej dominujący nad innymi. Jest to sposób myślenia, którego będzie szukał inżynier 

społeczny. Po jego odkryciu reszta będzie dziecinnie prosta. Bardzo łatwo będzie wymyślić scenariusze, 

które spowodują, że cel straci normalne rozumowanie i będzie działał zgodnie z życzeniem inżyniera 

społecznego. Największą przeszkodą jest zawsze dostrzeganie dominującej metody myślenia. Wymaga 

to rozmowy, w której inżynier społeczny może wypróbować różne konteksty opowieści i sprawdzić, czy 

wywołują dominujący sens w celu. 

Wizualnego myśliciela można określić za pomocą wizualnych pytań i komentarzy. Jeśli cel wydaje się 

odpowiadać w naturze, powołując się na więcej aspektów wizualnych, można stwierdzić, że jest on 

myślicielem wizualnym. Z drugiej strony myśliciela kinestetycznego można określić za pomocą 

poruszających opowieści. On lub ona może być również zdeterminowana chęcią dotykania i 

odczuwania rzeczy. Dlatego jeśli cel chce dotknąć i poczuć materiał lub zegarek, najprawdopodobniej 

jest myślicielem kinestetycznym. Podobnie, jeśli małe historie pełne emocji wydają się poruszać cel, 

można powiedzieć, że cel jest myślicielem kinestetycznym. Myśliciela z dominacją słuchu można 

ustalić, obserwując jego reakcje podczas słuchania lub czytania czegoś. Ci, którzy ledwo się wzdrygają, 

są myślicielami niesłyszącymi. Z drugiej strony ci, którzy wydają się łączyć ze słowami mówionymi lub 

pisanymi, są myślicielami słuchowymi. Temat sztuczek umysłowych jest bardzo długi i zostanie 

dogłębniej omówiony wkrótce. Należy pamiętać, że sztuczki umysłu nie są nauką. Polegają na 

aktywnych dostosowaniach inżyniera społecznego. Omawiane na przykład sposoby myślenia nie są 

łatwe do ustalenia. Jedyne, co może zrobić inżynier społeczny, to obserwować jak najwięcej. 

Zastosowanie pytań do odkrycia sposobu myślenia może być irytujące i odrażające. Dlatego najlepszą 

bronią jest obserwacja. Jest wiele innych rzeczy związanych z myśleniem, które zostaną omówione. Jak 

wspomniano, sztuczki umysłu mają tendencję do przekrojowego wykonywania wszystkich kroków w 

ramach socjotechniki. Nie są zarezerwowane na określone wydarzenie; są wprowadzani do gry w 

momencie rozpoczęcia ataku inżynierii społecznej. Zbieranie informacji, pozyskiwanie i preteksty są 

wykorzystywane do budowania bardziej otwartego etapu, w którym można je zastosować. Są one 

niezbędne w ataku inżynierii społecznej, ponieważ mogą sprawić, że będzie on krótszy i bardziej 

skuteczny. Po podbiciu umysłu celu atak jest równie dobry, jak gotowy.  

Perswazja 

Podobnie jak sztuczki umysłu, perswazja jest tematem przekrojowym w całym procesie inżynierii 

społecznej i dlatego nie można go ograniczyć do określonego kroku. Aby przekonać cel, inżynier 

społeczny musi najpierw odwołać się do jego zainteresowań. Perswazja pozwala celom reagować, 

myśleć i robić dokładnie tak, jak chce inżynier społeczny. Perswazja prowadzi do niekwestionowanego 

wpływu w umysłach celów. Aby atak się powiódł, inżynierowie społeczni doskonalą swoje umiejętności 

perswazyjne. Zapewniają, że wpływ, jaki mają na cele, jest niewykrywalny, ale dalekosiężny. Perswazję 

najlepiej zrozumieć dzięki pięciu podstawom zastosowanym przez inżynierów społecznych do 

zaszczepienia jej w umyśle celu. Zawierają: 



* Jasne cele: Jest to zdefiniowane tak, aby cel mógł bezradnie znaleźć się pod kontrolą inżyniera 

społecznego; on lub ona musi wyglądać, jakby miał jasne cele podczas starć. Wszystko sprowadza się 

do powiedzenia, że jeśli skoncentrujesz się na czymś, prawdopodobnie staniesz się tym. Inżynier 

społeczny ma już ustalone jasne cele i wszystkie mają logiczną strukturę. Cele powinny ułatwić 

osiągnięcie celu następujące po nich. Dlatego przy każdym zaangażowaniu inżyniera społecznego w 

cel, na przykład wpadając na niego w kawiarni, będzie już określony cel, a osiągnięcie tego celu ułatwi 

osiągnięcie innego celu. Żaden cel nie jest samotny; jeśli tak, można go zignorować, ponieważ nie 

wpłynie to na powodzenie ataku. 

* Relacje : Relacja została zbudowana, aby zapewnić, że cel ufa inżynierowi społecznemu. Aby 

zbudować relację, która pozwoli socjologowi przekonać cel, inżynier społeczny musi rozumieć umysł 

celu. Istnieją różne tryby  myślenia, które zostały omówione w poprzedniej sekcji. Są bardzo ważne w 

budowaniu tej relacji.  

* Dostrajanie się: inżynierowie społeczni są zawsze świadomi siebie i swojego otoczenia. Dzięki temu 

inżynier społeczny może mieć widok zewnętrzny i odnotowywać, kiedy atak porusza się lub nie porusza 

się zgodnie z oczekiwaniami. Jest to niezbędne dla każdego inżyniera społecznego, który chce być 

bardzo przekonujący, aby być mistrzem zarówno oglądania, jak i słuchania. Inżynier społeczny jest 

również człowiekiem i naturalnie będzie przekazywał cel lub komunikację. Jednak inżynier społeczny 

powinien być w stanie zamaskować prawdziwe mimikę twarzy, gesty, mikroekspresje, a nawet ich 

tempo oddychania i zastąpić je fałszywymi zgodnie z postępem ataku. Dlatego inżynier społeczny 

powinien nauczyć się obserwować te sygnały jako podmiot zewnętrzny i oceniać swój apel do celu. 

Powinien on być świadomy niewerbalnych wskazówek podawanych przez ciało i dostosowywać je do 

warunków ataku. Ta świadomość umożliwi mu nieustanne apelowanie do celu. 

* Elastyczność: Perswazja nie jest gwarantowaną metodą dotarcia do celu. Nie jest to reakcja 

chemiczna, w której pewne reagenty prowadzą do określonego wyniku lub roztworu. Czasami, nawet 

przy najlepszych trikach, cel może nie wydawać się przekonany . Może to wezwać inżyniera 

społecznego do wycofania się ze skryptu ataku i wymyślenia innych sztuczek, które mogą ostatecznie 

pozyskać cel. Dlatego też planowanie z wyprzedzeniem nie zawsze gwarantuje, że atak zadziała, a w 

wielu przypadkach inżynier społeczny będzie musiał dostosować swoje metody. 

* Wzajemność: jest to jedna z powszechnie stosowanych taktyk przekonywania celów. Wzajemność w 

tym kontekście odnosi się do cechy celu, który chce spłacić przysługę inżyniera społecznego. Ludzie są 

przyzwyczajeni do tego, że wzajemność odbywa się prawie nieświadomie. Jest to sztuczka używana do 

nieświadomego kontrolowania umysłów ludzi, aby robić rzeczy na czyjąś korzyść. Na przykład firma 

farmaceutyczna, która przychodzi i daje pracownikom szpitala bezpłatne rzeczy, takie jak ubrania, 

długopisy, książki i czapki, nie robi tego na próżno. Wie, że jeśli chodzi o wybór leku dla pacjentów, 

pracownicy będą chcieli odwzajemnić przysługi i ostatecznie wybrać leki firmy w stosunku do innych. 

Wzajemne działanie działa tak samo jak inżynieria społeczna. Wynika z czterostopniowego cyklu, który 

omówiono w następujący sposób: 

* Na początku inżynier społeczny rozdaje coś cennego 

* Cel, który go otrzymuje, ma poczucie długu 

* Po pewnym czasie inżynier społeczny złoży proste zapytanie 

* Cel będzie bardziej niż chętny do spełnienia tego żądania 

Dzięki temu inżynier społeczny zyskuje kontrolę nad mózgiem celu. Jest to bardzo cenna taktyka dla 

każdego inżyniera społecznego. Utrzymuje atak w ruchu i zapewnia, że cel jest ustawiony w pozycji, w 



której on lub ona może jedynie wspierać postęp ataku. Jak wspomniano, nie zawsze może się to 

powieść zgodnie z oczekiwaniami, dlatego we wszystkich próbach perswazji powinny istnieć plany 

tworzenia kopii zapasowych. Mapa drogowa inżynierii społecznej jest pokazana na poniższym rysunku: 

 

Narzędzia stosowane w inżynierii społecznej 

Inżynierię społecznąa najlepiej jest przeprowadzać za pomocą narzędzi, aby zbliżyć inżyniera 

społecznego do sukcesu. Należy zauważyć, że samo posiadanie lub dostęp do narzędzi nie wystarczy; 

należy zrozumieć wewnętrzne szczegóły tego, jak skutecznie z nich korzystać. Że wiedza to różnica 

między sukcesem a porażką. Istnieją dwie główne kategorie narzędzi stosowanych w inżynierii 

społecznej - fizyczne i oparte na oprogramowaniu. Narzędzia socjotechniczne stanowią zwykle mile 

widziane uzupełnienie, ponieważ uzupełniają ręczne działania inżyniera społecznego. 

Narzędzia fizyczne 

Narzędzia fizyczne odnoszą się do wszystkich narzędzi wykorzystywanych do ułatwienia ataku 

socjotechnicznego, który nie wymaga użycia komputerów. Organizacje i osoby inwestują w środki 

bezpieczeństwa fizycznego, aby ograniczyć fizyczny dostęp do kilku upoważnionych osób. To jest 

powód, dla którego domy mają drzwi, a nawet lepiej, są otoczone płotem i bramą. W razie potrzeby 

inżynierowie społeczni będą musieli przebić się przez wszystkie fizyczne systemy bezpieczeństwa, które 

wprowadziły ich cele. Istnieje wiele fizycznych narzędzi, które są następujące: 

* Narzędzie do otwierania zamków: służy do uzyskiwania dostępu do miejsc, których dostęp jest 

blokowany przez zamki. Otwieranie zamków działa na bardzo wielu zamkach i dlatego wciąż jest dużym 

zagrożeniem. Organizacje reagują na otwieranie zamków za pomocą bardziej skomputeryzowanych 

fizycznych kontroli dostępu, takich jak magnetyczne karty identyfikacyjne. Zaskakujące jest, w jaki 

sposób organizacje będą chronić sprzęt za tysiąc dolarów za pomocą zamka o wartości 30 USD. 



* Pchnięcie nożem: To narzędzie służy do uzyskiwania dostępu do drzwi z zamkami. Wiele domów i 

serwerowni będzie miało tego rodzaju drzwi, a najlepszym narzędziem do włamania się do nich jest 

pchnięcie nożem. Wsuwa się na miejsce i zwalnia zatrzask. Robi to bez uszkadzania drzwi. 

* Klucz uderzeniowy: Blisko spokrewnionym narzędziem jest klucz uderzeniowy, który jest specjalnym 

kluczem, który ma zęby zaprojektowane tak, aby uderzały w kołki zamka, powodując ich przesunięcie 

do prawidłowego ustawienia i umożliwienie obrotu wtyczki. Podobnie nie uszkadza zamka. 

Wszystkie narzędzia używane do uzyskania fizycznego dostępu są zwykle używane, aby umożliwić 

inżynierowi społecznemu dostęp do niektórych przedmiotów lub informacji, które albo finalizują atak, 

albo pomagają w jego przeprowadzeniu. Na przykład inżynier społeczny, który doprowadził cel do 

momentu ujawnienia tajnego pokoju w domu, który zawiera skrzynię pełną klejnotów, użyje tych 

narzędzi do sfinalizowania ataku i kradzieży klejnotów. 

Narzędzia programowe 

Narzędzia inżynierii społecznej oparte na oprogramowaniu to takie, które wymagają użycia 

komputerów. Należy zauważyć, że są to narzędzia, które można wykorzystać do wielu innych celów, 

nie tylko inżynierii społecznej. W rzeczywistości inżynierowie społeczni pożyczają niektóre z tych 

narzędzi, które są omawiane w następujący sposób, przez ludzi takich jak szpiedzy: 

GPS tracker: Jednym z nich jest GPS tracker. Czy istnieje lepszy sposób na przypadkowe zderzenie z 

celami niż śledzenie wszystkich ich ruchów i wiedza, gdzie dokładnie je znaleźć? Dobrym przykładem 

jest SpyHawk o wartości 200 USD, który magnetycznie utknął w samochodzie celu i wykorzystuje GPS 

do odesłania dokładnych współrzędnych pojazdu. Obecnie większość narzędzi inżynierii społecznej 

opartych na oprogramowaniu jest dostępna online. Mogą zbierać informacje o celu ze źródeł 

internetowych. 

Maltego: Jest to strona internetowa, która kataloguje między innymi informacje o domenach, adresach 

IP, organizacjach i ludziach. To spełnienie marzeń każdego inżyniera społecznego. Maltego jest w stanie 

zebrać najdrobniejsze informacje dotyczące osoby, w tym recenzje napisane w mniej znanych sklepach 

e-commerce. Może znaleźć informacje o osobie, członkach rodziny, krewnych, bliskich przyjaciołach i 

tak wielu innych szczegółach, że łatwo będzie znaleźć słabość do trafienia w cel. Z perspektywy 

inżyniera socjalnego głównym celem jest zaoferowanie celowi oferty, której nie może odrzucić. 

Naturalna chciwość zajmie się resztą i wkrótce cel będzie błagał o ofertę: 

* Social Engineer Toolkit (SET): Jak sama nazwa wskazuje, SET zawiera zestaw narzędzi, z których 

socjotechnik może korzystać w wielu atakach. Zasadniczo zestaw służy do tworzenia złośliwych plików, 

które można przesyłać pocztą e-mail do celów docelowych. Głównym celem jest zainfekowanie 

urządzenia docelowego złośliwym oprogramowaniem, którego można użyć do zebrania większej ilości 

informacji lub do wyrządzenia szkodliwego uszkodzenia na urządzeniu. SET jest podstawowym 

narzędziem wykorzystywanym w atakach łowiectwa podwodnego. Gdy wiadomość e-mail celu jest 

znana, SET pozostaje do wyczarowania zaklęcia: pliku, który zaatakuje cel po pobraniu i otwarciu. 

Zestaw służy również do klonowania stron internetowych i hostowania ich. Może sklonować 

Facebooka i wysłać celowi link umożliwiający uwierzytelnienie Facebooka, a gdy cel wprowadzi 

poświadczenia, błąd zostanie wyrzucony z powrotem. Ta technika jest używana do masowego 

gromadzenia informacji, szczególnie w przypadku poświadczeń używanych w systemach e-mail i 

bankowości internetowej. 

Inne narzędzia oparte na oprogramowaniu to między innymi spoofery i narzędzia do profilowania 

haseł.  Zrzut ekranu SET z Kali Linux wygląda następująco: 



 

Przykłady inżynierii społecznej z Hollywood 

Naprawdę trudno nie zakochać się w podstępach inżyniera społecznego; może być krępujące, o ile 

dzieje się to z kimś innym. Filmy to świetne zasoby, które pomogą Ci lepiej zrozumieć inżynierię 

społeczną. Oto moje trzy najlepsze filmy z Hollywood, które mogą pomóc ci zobrazować i dowiedzieć 

się, jak działa inżynieria społeczna: 

Naciągacze (2003) 

Naciągacz Roy i Frank zaczynają oszustwo, dzwoniąc do ofiar i próbując sprzedać swoim klientom 

systemy filtracji wody za setki dolarów, które były dostępne za jedyne 50 USD w rzeczywistych 

sklepach. Dwaj nacigacze używają wielu klasycznych ruchów inżynierii społecznej, takich jak 

przekazanie telefonu Frankowi Royowi, który udaje szefa Franka, nadanie operacji większej 

wiarygodności i zabawa umysłem ofiary, aby wszystko było bardziej realistyczne i zyskało zaufanie 

ofiary. W historii jest wiele innych technik inżynierii społecznej. Jest to dobry sposób na wizualizację 

niektórych technik, o których przeczytasz w tej książce. 

Złap mnie, jeśli potrafisz (2002) 

Opiera się to na historii życia Franka Abagnale, który jest jednym z najbardziej niesławnych inżynierów  

społecznych. Swoją podróż rozpoczął jako nastolatek. Abagnale uciekł z domu i udał, że jest pilotem 

Pan Am i oszukuje tysiące kilometrów darmowych lotów po świecie, dzięki czemu ludzie wierzą, że był 

prawdziwym pilotem. To nie wszystko. Abagnale udawał również, że jest lekarzem i nauczycielem, 

zanim został złapany przez FBI (lata później). Film jest dobrym przykładem tego, jak inżynieria 

społeczna jest sztuką hakowania ludzi i jak podatni jesteśmy na niebezpieczeństwo. 

Ocean's Eleven (2001) 

Danny Ocean (George Clooney) i jego 11 wspólników planowali jednocześnie obrabować trzy kasyna 

w Las Vegas. Pan Ocean i jego wspólnicy korzystali z inżynierii społecznej, sprytów technicznych i 

strategicznie rozmieszczonych pracowników, aby przeniknąć do kompleksowego, 

najnowocześniejszego systemu bezpieczeństwa Bellagio i uciekać za 160 milionów dolarów. Pod tym 

względem nawet najlepsza ochrona nie mogła uodpornić organizacji na penetrację przez 

skoordynowanych przeciwników. 

Porady 

Rozważ następujące wskazówki: 

* Nie ma łaty na ludzką głupotę lub, innymi słowy, zawsze istnieje sposób na manipulowanie ludźmi. 

W rezultacie Ty lub Twoi pracownicy jesteś najtrudniejszym i największym zasobem, który musisz 

chronić. 



* Często przeprowadzaj sesję uświadamiającą użytkownika. W szkoleniach z zakresu inżynierii 

społecznej zawsze jest miejsce na poprawę. 

* Nie udostępniaj nikomu niczego poufnego. Pamiętaj, że gdy tajemnica zostanie poznana przez dwie 

osoby, nie jest już tajemnicą. 

* Jeśli nie masz pewności, postępuj ostrożnie. 

* Zapewnij bezpieczeństwo fizyczne. 

* Klasyfikuj informacje przed atakami zrzucania śmieci. Nawet duże korporacje stosowały tego rodzaju 

ataki w przeszłości. 

* Należy pamiętać, że w oparciu o ISACA w 2016 r. inżynieria społeczna była, w 52%, największym 

zagrożeniem dla organizacji cybernetycznych.  

Podsumowanie 

Przegląd inżynierii społecznej przedstawiony tutaj wykazał, że istnieje wiele aspektów tego rodzaju 

ataku. Obejmują one od sztuczek umysłu i taktyk perswazji po internetowe narzędzia inżynierii 

społecznej oparte na oprogramowaniu. Przegląd ujawnił ważną świadomość, że ludzkie słabości można 

wykorzystać. Ludzki mózg może zostać zhackowany tak samo jak komputery. Umożliwia to inżynierom 

społecznym manipulowanie ludźmi w celu podjęcia działań, których normalnie by nie podjęli. 

Wprowadzenie wprowadziło pewien poziom świadomości na temat możliwości inżynierów 

społecznych, od czytania w myślach po śledzenie ruchu za pomocą lokalizatorów GPS. W przyszłych 

częściach omówimy je bardziej szczegółowo. Pod koniec ostatniej części zapalony czytelnik nabywa 

umiejętności inżynierii społecznej, które najprawdopodobniej zostaną wykorzystane w nauce myślenia 

inżynierów społecznych, abyś mógł się przed nimi chronić.  



Psychologia inżynierii społecznej - używane sztuczki umysłu 

Cały atak socjotechniki jest psychologiczny i jest skuteczny ze względu na sztuczki umysłu rozgrywane 

przez atakujących na celu. Te sztuczki umysłu mają na celu zmianę wzorców myślenia ofiar, tak aby 

były one bardziej zgodne z wymaganiami inżyniera społecznego bez względu na to, jak niezwykłe mogą 

się wydawać. Patrząc na przemysł rozrywkowy, zwłaszcza programy telewizyjne i filmy, sztuczki 

umysłowe są przedstawiane jako mistyczne moce. Tych, którzy je posiadają, pokazuje się, jak przy 

bardzo małym wysiłku, atakują ludzi i zmuszając ich do przekazania swojej własności i pieniędzy 

,między innymi. Jednym z takich filmów jest serial The Catch z 2016 roku. Wprowadza widzów w życie 

oszustów najlepiej znanych jako Christopher Hall. Jest prezentowany jako profesjonalista w inżynierii 

społecznej. W serii jest w stanie okraść swoją narzeczoną z jej oszczędności życiowych i arabskiej 

księżniczki z 15 milionów dolarów, zanim ponownie rozważy i przewróci nowy liść. To łatwość, z jaką 

ten aktor wykonuje swoje sztuczki, najbardziej przykuwa uwagę. Jest w stanie przyjmować wiele 

osobowości i wykonywać sztuczki umysłowe na celach, dzięki czemu dają im pieniądze lub swoje rzeczy 

bez zadawania pytań. Pytanie brzmi: czy można osiągnąć takie umiejętności w prawdziwym życiu? Ta 

część  zagłębia się w to i do końca będziesz tak samo oszukany jak postacie z Hollywood. Oczywiście, 

głównym celem tutaj jest zapewnienie wglądu w umysł inżyniera społecznego, aby pomóc ci obronić 

się przed atakami inżynierii społecznej. Część zawiera następujące tematy: 

* Tryby myślenia 

* Mikroekspresje 

* Programowanie neurolingwistyczne 

*Przesłuchanie 

* Budowanie relacji 

* Przepełnienie bufora ludzkiego 

Wprowadzenie 

W zakresie egzekwowania prawa istnieją eksperci przesłuchujący, którzy przechodzą specjalne 

szkolenie, aby dowiedzieć się, jak wyciągnąć prawdę z podejrzanych. Uczą się psychologii ludzkiego 

mózgu i jak odblokować mózgi podejrzanych i wyciągnąć prawdę. Sztuczki umysłowe nie są więc 

fantazją, którą można zrobić tylko w filmach; one są prawdziwe. To wskazówki, które ludzie dają, jeśli 

dobrze przestudiowane, mogą uczynić kogoś czytającym w myślach. Tu dowiesz się, w jaki sposób 

atakujący obserwują te wskazówki i jak zadają pytania na podstawie zachowania celu, aby skłonić ich 

do rozmowy. Oprócz tego nauczysz się, jak budują relacje z celem, jak zdobywają zaufanie i jak budują 

zaufanie do celu. Są to sztuczki używane nawet przez sprzedawców, aby przekonać ludzi do kupowania 

od nich rzeczy, których naturalnie nie kupiliby. Wreszcie,część dotyczy ostatecznej sztuczki umysłu: 

hakowania ludzkiego mózgu. Ze wstępu w poprzedniej części, wiadomo, że ludzki mózg można 

zhackować w taki sam sposób, jak komputer. Konieczne jest jedynie przepełnienie bufora, a ludzki 

mózg bezbronnie przekaże wszelkie poszukiwane informacje. Dowiesz się, w jaki sposób atakujący 

powodują przepełnienie bufora. Ważne jest, aby pamiętać, że jak każda umiejętność, te sztuczki 

wymagają lat, aby je doskonalić i wymagają dużej praktyki, aby ktoś był biegły. Dlatego, jako uczeń, 

może to być jednaz najbardziej wymagających części pod względem uwagi i praktyki. Przed 

zagłębieniem się w podstawową sztuczkę umysłu najlepiej jest zrozumieć podstawy mózgu. Jak 

wprowadzono wcześniej, istnieją trzy różne tryby myślenia. Można je wykorzystać w różny sposób, a 

inżynier społeczny poświęca czas na ustalenie pierwotnego sposobu myślenia o celu przed atakiem. 



Tryby myślenia 

Aby dostać się do mózgu celu, atakujący musi w pełni zrozumieć sposób myślenia celu. Jest to 

najbardziej logiczne, aby uniknąć marnowania wysiłku i czasu na próbę zgadywania przy pomocy 

sztuczek umysłowych, które mogą się nie udać i udaremnić cały atak. Nie trzeba być psychologiem, aby 

zrozumieć, jak ludzie myślą; wszystko, co trzeba, to uważne słuchanie i staranne zadawanie pytań, aby 

to wiedzieć. FBI to rozumie iw jednym ze swoich biuletynów wyjaśniło, że jeśli można potwierdzić 

niewerbalne zachowanie klienta w preferowany przez niego sposób, a także dopasować głośność i ton 

mowy klienta, klient się otworzy. Biuletyn mówił, że jeśli ktoś zrozumie sposób myślenia klienta, a 

następnie dopasuje go zarówno ustnie, jak i niewerbalnie, klient nie będzie niechętny ujawnieniu 

intymnych szczegółów. Wyzwanie polega zatem na zidentyfikowaniu głównego sposobu myślenia celu. 

Jest to zadanie herkulesowe, ponieważ nawet cel o tym nie wie. Dlatego inżynier społeczny musi 

zastosować pewne techniki, aby zidentyfikować tryb. Jedyną drogą do określenia własnego sposobu 

myślenia są zmysły. Mózg jest niczym więcej niż siecią neuronów odbierających i wysyłających impulsy 

czuciowe i odbierających je od reszty ciała. Dlatego sposoby myślenia są ściśle powiązane z 

dominującymi zmysłami osoby. 

Ludzie naturalnie będą faworyzować dany rodzaj wkładu sensorycznego. Będzie zatem stanowić 

główny sposób przechowywania wspomnień o rzeczach, ludziach, wydarzeniach i tak dalej. Niektórzy 

ludzie będą mieli zmysł węchu, inni dźwięku, inni dotyku i inni smaku. To właśnie te zmysły mogą 

wyraźnie wskazywać na podstawową metodę myślenia danej osoby. Ludzie mają pięć zmysłów i trzy 

tryby myślenia. Ludzi można podzielić na trzy typy myślicieli, w zależności od trybów, które wykazują. 

To są: 

* Myśliciele wizualni 

* Myśliciele słuchowi 

* Myśliciele kinestetyczni 

Myśliciele wizualni 

Większość ludzi, szczególnie mężczyźni, są zazwyczaj myślicielami wizualnymi, ponieważ najlepiej 

zapamiętują ludzi, rzeczy i wydarzenia wizualnie. Z łatwością zapamiętują sceny, kolory, tekstury i 

ogólny wygląd. Są w stanie obrazować przeszłe i przyszłe wydarzenia z jasnością. Ich decyzje 

podejmowane są również na podstawie otrzymywanych informacji wizualnych i wolą decydować o 

tym, co mogą zobaczyć. Podejmują decyzje na korzyść tego, co jest dla nich bardziej atrakcyjne 

wizualnie. Chociaż wielu mężczyzn należy do tej kategorii, nie wszyscy tak robią, dlatego też 

inżynierowie społeczni nie przyjmują tego ślepego założenia. Można znaleźć mężczyzn, którzy najmniej 

biorą pod uwagę wkład wizualny w podejmowaniu decyzji. Próby przekonania wizualnego myśliciela 

do podjęcia określonej decyzji bez wizualnego wkładu są raczej trudne, a nawet niemożliwe. 

Myśliciele słuchowi 

Z drugiej strony myśliciele słuchowi polegają na wejściach audio. Najlepiej pamiętają też rzeczy za 

pomocą dźwięku. Mogą łatwo przywoływać głosy, tony dźwiękowe, głośność, wysokość i wiele innych 

cech dźwięku. Myśliciele słuchowi mają również tendencję do nieświadomego preferowania 

słownictwa związanego z dźwiękiem. Mogą powiedzieć: Coś mi mówi… lub Pomysł ten brzmi świetnie… 

wśród wielu innych rzeczy. W kontaktach z takimi ludźmi inżynierowie społeczni często wybierają 

słowa. Dużo uwagi poświęca się wybieraniu słów, które zabrzmią w szczególny sposób dla myślicieli w 

tej kategorii myślenia. Jeśli usłyszą coś, co im się podoba, mogą łatwo podejmować korzystne decyzje. 



Próby przekonania myślicieli słuchowych bez świetnie brzmiących słów i pomysłów będą trudne, a 

nawet niemożliwe. 

Myśliciele kinestetyczni 

Myśliciele ci wyostrzyli zmysły uczuć. Mają wspomnienia oparte na uczuciach, które odczuwają, 

fizycznie lub emocjonalnie. Fizycznie na ich decyzje wpływają fizyczne warunki otoczenia, tekstury, 

intensywność, ciężary i wszystko, co może wywołać poczucie uczucia. Chcą nie tylko usłyszeć lub 

zobaczyć, że coś jest miękkie, raczej chcą go dotknąć i bezpośrednio poczuć miękkość. Mają też 

tendencję do zapamiętywania, jak ludzie lub rzeczy sprawiają, że czują się wewnętrznie. Upokorzenie, 

gniew, radość i zamieszanie wśród uczuć, które zapamiętają. Ich słownictwo może również zawierać 

słowa sugerujące uczucia, takie jak: Jak się czujesz ?, Skontaktujemy się i Pozwól, że pochwycę cały 

pomysł. Myśliciele kinestetyczni są ukierunkowani za pomocą rzeczy, które mogą łatwo wywołać 

emocje i uczucia. Dlatego, gdy są atakowani, atakujący chce, aby coś poczuli i sprawili, że uwierzą, że 

jest to silne przekonanie płynące prosto z ich serc. Atakujący muszą podsycać uczucia u tego rodzaju 

myślicieli. Bez wywoływania ich uczuć i emocji trudno jest skutecznie sprzedawać pomysły myślicielom 

kinestetycznym. 

Określenie dominującego zmysłu i sposobu myślenia. 

Trzy omówione sposoby myślenia są trudne do rozpoznania, ponieważ ludzie mają zwykle dwa lub 

wszystkie z nich, ale jeden zwykle triumfuje nad innymi. Główną zastosowaną techniką jest uważne i 

uważne słuchanie. Dlatego atakujący inicjuje rozmowę i zwraca uwagę na wybór słowa celu oraz użycie 

niewerbalnego języka ciała. Na przykład, jeśli ktoś pozdrawia cel, a cel nie podnosi wzroku, można to 

interpretować jako chamstwo lub wskazówkę, że cel nie jest wizualnym myślicielem. Jednak zadawanie 

wymagających pytań musi być wykonane we właściwy sposób. Pytania muszą zawierać dominujące 

słowa preferowane przez pewną kategorię myśliciela, aby wywołać pożądane wzorce myślowe. Należy 

również zachować ostrożność, pytając i słuchając odpowiedzi. Na przykład odpowiedź, nie powinna 

być automatycznie, skontaktuję się z tobą, co oznacza, że osoba ta jest myślicielem kinestetycznym. To 

wyrażenie jest powszechnie używane i mogą go używać ludzie o różnych sposobach myślenia. Powinno 

to być traktowane jedynie jako wskazówka, aby pomóc atakującemu odpowiedzieć na pytania w celu 

umocnienia założenia, że ktoś jest myślicielem kinestetycznym. Należy również zachować ostrożność, 

ponieważ zbyt wiele pytań może okazać się irytujących, a tym samym zniechęcających respondenta. 

Znaczenie zrozumienia sposobu myślenia celu 

Znaczenie zrozumienia sposobu myślenia celu polega na wprowadzeniu go w strefę komfortu. Gdy cel 

znajduje się w strefie komfortu, można go łatwo otworzyć. Ludzie zazwyczaj przyciągają ludzi, którzy 

czują się swobodnie w pobliżu. Weźmy na przykład następujący scenariusz inżyniera społecznego, który 

zauważył cel w restauracji. Inżynier społeczny siedzi przy stole w bezpośrednim widoku klienta, gdzieś 

z pewnością przyciągnie uwagę celu. Aby rozpoznać sposób myślenia celu, inżynier społeczny używa 

złotego pióra. Aby stwierdzić, czy cel jest wizualnym myślicielem, inżynier społeczny macha nim 

dookoła lub rzuca nim w powietrze, sygnalizując kelnerowi. W tym momencie, jeśli cel jest wizualnym 

myślicielem, widok złotego pióra zmusiłby go do podążenia za nim, gdy jest przesuwany lub machany, 

a inżynier społeczny obserwowałby to wszystko. Jeśli to nie zadziała, inżynier społeczny klika złote pióro 

podczas otwierania i zamykania. Jeśli celem jest myśliciel słuchowy, jego uwaga prawdopodobnie 

skieruje się na dźwięk pióra i prawdopodobnie spojrzy w górę, aby zobaczyć, czy rzeczywiście jest 

piórem. Jeśli to wszystko nie przyniesie rezultatów, inżynier społeczny może po prostu podejść do stołu 

klienta i delikatnie położyć długopis na ramieniu lub ramieniu celu i powiedzieć: Przepraszam, czy masz 

czas? Mam wrażenie, że się spóźniam. Poniższy obraz pokazuje tryb myślenia celu: 



 

Jeśli ostatnie podejście zadziała, a cel nagle zyskuje zainteresowanie piórem, inżynier społeczny może 

przystąpić do ustalenia, czy cel jest myślicielem kinestetycznym. Można to zrobić za pomocą stwierdzeń 

takich jak: „Czujesz, co mam na myśli” lub „Czuję, że nadrabiasz zaległości”. Oczywiście, wybór słów 

byłby lepszy w zależności od okoliczności i rodzaju celu. Ale pod koniec interakcji inżynier społeczny 

potwierdzi, czy cel jest myślicielem kinestetycznym. Jeśli nie, inżynier społeczny podąży za innymi 

wskazówkami, aby określić sposób myślenia o celu i skoryguje zastosowane podejście. Rezultatem 

byłoby ułożenie celu wokół inżyniera społecznościowego dzięki wyrażeniom i wyborom słów, które 

najlepiej pasują do słów klienta. Jest to ważne, aby rozpoznać sposób myślenia. Warto zauważyć, że 

ustalenie sposobu myślenia nie jest nauką i nie ma żadnych pewności. To nic innego jak jedno z narzędzi 

w zestawie narzędzi inżyniera społecznościowego. Istnieją inne aspekty, które są bardziej niezawodne 

w ataku inżynierii społecznej. Niektóre z tych aspektów są tak potężne, że są szeroko stosowane przez 

odnoszących sukcesy psychologów i przesłuchujących. Jednym z nich są mikroekspresje. 

Mikroekspresje 

W miarę rozwoju człowieka, zapoznająe się z czytaniem wyrazu twarzy. Może powiedzieć, kiedy druga 

osoba jest szczęśliwa, smutna, zniesmaczona i tak dalej, po prostu patrząc na ich twarze. Jednak te 

wyrażenia można również sfałszować, a ludzie dorastają, wiedząc, jak subtelnie je sfałszować. Te 

wyrażenia, które są noszone na ludzkiej twarzy przez długi czas, nazywane są makroekspresjami. 

Ponieważ nie są takie mimowolne, można je sfałszować, a zatem nie można w pełni polegać na nich. 

Istnieją jednak wyrażenia zwane mikroekspresjami. Są  mimowolne i nie można ich sfałszować ani 

kontrolować. Są one wywoływane przez głęboko zakorzenione emocje, które wyzwalają i powodują 

nieoczekiwane drgania mięśni na twarzy. Te wyrażenia są krótkie, nie trwają nawet sekundy i są prawie 

niemożliwe do kontrolowania. Przejawiają się one w makrowrażeniach, które można nosić przez długi 

czas, aby oszukać innych ludzi: 

 

Przez długi czas lekarze, badacze i specjaliści od ludzkich zachowań badali mikroekspresje, których 

ostatecznym celem było dowiedzieć się, kiedy zostają oszukani. Inżynierowie społeczni dobrze 

rozumieją mikroekspresje celu i potrafią wykryć ślady oszustwa. Jednym z autorytetów w badaniach 

nad mikroekspresjami jest dr Paul Ekman, który napisał wiele książek na ten temat, w tym „Ujawnione 

emocje i demaskowanie twarzy”. 



Dr Ekman wskazuje siedem głównych mikroekspresji w swoich książkach, które zostaną omówione 

jedna po drugiej. 

Gniew 

Według dr Ekmana gniew jest najłatwiejszą mikroekspresją, jaką można dostrzec u człowieka. Istnieje 

kilka mięśni, które mogą wyraźnie pokazać, czy dana osoba jest zła. Zły człowiek będzie miał przede 

wszystkim wąskie napięte wargi i pochylone ku dołowi brwi bliżej niż zwykle. Gniew jest bardzo silną 

emocją, ale ludzie wciąż mogą ukryć to wyrażenie za pomocą fałszywych makrowyrażeniem. Jeśli 

jednak zostanie to dokładnie zaobserwowane, w ułamku sekundy wyraz ten pojawi się na twarzy, 

zanim zostanie ukryty. Ponieważ okno możliwości zidentyfikowania gniewu może być tak małe, 

inżynierowie społeczni wzmocnią swoją umiejętność dostrzeżenia go. Robią to, ucząc się, jak 

reprodukować wyrażenia gniewu, aby mogli je łatwo wykryć, a także umiejętnie tłumić swoje. 

Szkolenie z zakresu reprodukcji wyrażenia gniewu jest proste i można je przeprowadzić na cztery 

następujące sposoby: 

* Trzeba popchnąć brwi w kierunku nosa i bliżej siebie 

* Przy opuszczonych brwiach należy otworzyć szeroko oczy, ale nie wpływać na pozycję brwi. 

* Usta powinny być napięte i mocno zaciśnięte, ale nie pomarszczone 

* Można tylko patrzeć gniewnie na cokolwiek lub kogokolowiek z bardzo małym ruchem 

Samo praktykowanie tego wywołuje lekki gniew. Ostatecznym celem jest automatyczne wykrycie tego 

wyrażenia w ułamku sekundy, w którym się pojawi. 

Niesmak 

Jest tak silny jak gniew i jest używany jako reakcja na coś, co jest całkowicie niepodobne. Pewne 

jedzenie mocno znienawidzone przez konkretną osobę może wywołać obrzydzenie na samą myśl o 

nim, nie mówiąc już o jego zapachu lub widoku. Główną cechą obrzydzenia jest to, że górna warga jest 

uniesiona, odsłaniając zęby, a nos jest pomarszczony. Czasami policzki mogą być uniesione, gdy nos 

jest pomarszczony, tak jakby ktoś zapobiegał wdychaniu nieprzyjemnego zapachu. Wstręt jest zwykle 

reakcją na zapach, wzrok lub myśl i dlatego można go łatwo ukryć. W przypadku inżyniera socjalnego 

jest to dobry znak, że cel nie ma nic do powiedzenia i jest dobrą czerwoną flagą, aby porzucić całą misję 

lub przyjąć inne podejście w ataku inżynierii społecznej. Wynika to z tego, że gdy inżynier społeczny 

doznał obrzydzenia do celu, oznacza to, że prawie wszystko zostało stracone. Wstręt jest silny i każda 

myśl, zapach, wzrok lub osobowość inżyniera społecznego zawsze wywoła ten wyraz. Wstręt jest ściśle 

związany z negatywnymi emocjami i wszystkie te tendencje wykopać, gdy się wywołuje. Dlatego, kiedy 

się pojawi, inżynierowie społeczni zwykle cofną się i zaczną pracować nad innym pretekstem lub 

zrezygnują z całego ataku. 

Pogarda 

Pogarda jest ściśle związana z gniewem i można je łatwo pomylić. Na swojej pierwszej liście wyrażeń 

dr Ekman miał tylko sześć, odkąd odsunął na bok pogardę w przekonaniu, że to to samo, co 

obrzydzenie. Później ponownie przejrzał listę i dodał pogardę, gdy badania doprowadziły do odkrycia, 

że te dwa wyrażenia były zupełnie inne. Pogarda różni się tym, że wyraża się tylko w stosunku do ludzi 

i ich działań. Fizycznie pogarda charakteryzuje się marszczeniem nosa i jednostronnym uniesieniem 

warg. Różnica między tym a wstrętem polega na tym, że zdegustowana osoba podniesie całą wargę. 

Zasadniczo pogardę można odróżnić od obrzydzenia poprzez zwykłą obserwację, czy dana osoba używa 

jej do wyrażenia całej twarzy, czy jednej strony. Dodatkowe napięcie mięśni z jednej strony oznacza, 



że jest ono nawet silniejsze niż obrzydzenie. Osoba, która okazuje pogardę, może wyrządzić krzywdę. 

Dlatego jest to wymagalne w sądach. Jest to wyrażenie, którego inżynierowie społeczni muszą unikać 

za wszelką cenę. Po uruchomieniu atak nie tylko zawiedzie, ale inżynier społeczny może zostać fizycznie 

zraniony przez cel. 

Strach 

Strach jest wyrazem sporadycznym, który jest automatycznie wyrażany w niektórych sytuacjach. 

Strach jest biologicznie kontrolowany, ponieważ wiąże się z produkcją adrenaliny w celu ułatwienia 

ucieczki lub reakcji walki. Charakterystycznymi cechami strachu są uniesione brwi, szeroko otwarte 

usta i wyciągnięte razem brwi. Osoba, która czuje się zagrożona lub zagrożona, szybko wyrazi strach. 

Zagrożenie może być fizyczne, emocjonalne lub werbalne, ale wywoła ten sam rodzaj reakcji. Nie jest 

łatwo ukryć ze względu na wiele procesów biologicznych, z którymi jest związany. Jednak ludzie mogą 

go stłumić, aby fizyczny pokaz był minimalny. 

W inżynierii społecznej strach jest wykorzystywany głównie przez inżyniera społecznego, aby 

spowodować, że cel zadziała w określony sposób lub podejmie określone decyzje. Jest powszechnie 

stosowany do pozyskiwania celów w celu ujawnienia bardzo poufnych informacji lub przekazania 

cennych zasobów przy bardzo niewielkim oporze. 

Byli atakujący dzwoniący do ludzi, zwłaszcza starszych, udając funkcjonariuszy organów ścigania i 

żądając zapłaty pewnej kwoty w ramach grzywny, w przeciwnym razie wyślą ich do więzienia. Oszuści 

kontaktują się z ludźmi udającymi agentów FBI w sprawie śledzenia osób korzystających z torrentów. 

Podobnie, proszą ludzi o zapłacenie pewnej kwoty lub trafienie do więzienia. Istnieje podobieństwo 

między tymi dwoma typami zagrożeń. Obaj wykorzystują strach. Zagrożenie, że trafi do więzienia, jest 

wystarczająco silne, aby spowodować rozstanie się z pewną ilością pieniędzy. W inżynierii społecznej 

wiele rzeczy można wykorzystać do zaszczepienia strachu w celu. Ponieważ jest to starannie zrobione, 

inżynierowie społeczni będą dokładnie wiedzieć, czego dana osoba się obawia, i wykorzystają ją do 

przyspieszenia ataku. Inżynierowie społeczni mogą wykorzystać strach, aby uzyskać dostęp do 

wrażliwych biur i budynków. Używają go nie tylko na swoim celu, używają go na każdym, dlatego 

spędzają dużo czasu ćwicząc, jak go używać. Jeśli sekretarka odmówi im wstępu do biura zajmowanego 

przez osobę wyższego rzędu, inżynier społeczny może natychmiast zagrozić pracy sekretarki. Inżynier 

społeczny może twierdzić, że został osobiście poproszony o przybycie w celu rozwiązania problemu z 

komputerem, a jeśli odejdzie bez niego, szef może być zły i zwolnić sekretarkę. Jest to łatwa w użyciu 

emocja i łatwo ją zaobserwować, dlatego inżynier społeczny będzie wiedział, kiedy działa, a kiedy nie. 

Niespodzianka 

Zaskoczenie jest ściśle związane ze strachem, podobnie jak obrzydzenie wiąże się z pogardą. 

Niespodzianka jest pokazywana fizycznie z szeroko otwartymi oczami i bezzębną szczęką. 

Niespodzianka, w przeciwieństwie do wyżej wymienionych wyrażeń, może być dobra lub zła. Ludzie są 

zaskoczeni różnymi rzeczami, takimi jak nieoczekiwane pytania i nieoczekiwane wyniki. Dobre 

niespodzianki prowadzą do pozytywnych i wesołych reakcji. Złe niespodzianki prowadzą natomiast do 

negatywnych odpowiedzi. Inżynierowie społeczni zwykle pracują z dobrymi niespodziankami, 

ponieważ szybko uspokajają cele, a także prowadzą do większej akceptacji tego, co mówi inżynier 

społeczny. Dlatego zawsze mają rzeczy, które wywołują dobre niespodzianki, takie jak prezenty lub 

żarty. 

Smutek 



Smutek jest emocją silną i przytłaczającą. Jest wysoce zaraźliwa, ponieważ ludzie odczują tę emocję, 

widząc ludzi, którzy ją wyrazili. Charakteryzuje się lekko otwartymi ustami, wargami wyciągniętymi z 

kącików, podniesionymi policzkami do zezowatego wyglądu i niskim wzrokiem. Smutku nie można po 

prostu pożegnać, a zatem może minąć trochę czasu, zanim zniknie. Smutek ma również różne poziomy, 

od subtelnego do przytłaczającego smutku. Można go również łatwo wybrać z fałszywych uśmiechów, 

ponieważ jest tak silny. Smutek często wypełnia cały pokój, jeśli ktoś opowie smutną historię. W 

świecie inżynierii społecznej każda silna emocja jest narzędziem, a smutku nie pozostawia się w tyle. 

Służy do wzbudzania natychmiastowej sympatii, aby ludzie nieodparcie rozdawali pieniądze i 

informacje. Nie mówiąc już o inżynierii społecznej, smutek jest wykorzystywany w fundacjach 

charytatywnych do wyciskania pieniędzy z ludzkich kieszeni. Istnieją fundamenty, które wykorzystują 

w swoich reklamach obrazy głodujących, wychudzonych, brudnych, płaczących i chorych dzieci i mówią 

widzom, że tylko niewielką ilością mogą przynieść szczęście twarzom tych dzieci. Jest to wykorzystanie 

smutku przez ekspertów jako czynnik wywołujący pewną reakcję ludzi, a reklamodawcy wiedzą o tym 

zbyt dobrze. Inżynierowie społeczni podnoszą to o jeden poziom wyżej, żartują z emocjami, aby ludzie 

bez zastanowienia rozdawali cenniejsze rzeczy. Inżynier społeczny wpadnie na cel i wyjaśni bardzo 

smutną próbę. Smutne próby dotyczą utraty życia bliskich ludzi, ciężarnych żon i dzieci. Aby urozmaicić 

sprawy, inżynierowie społeczni dodają aspekty religijne, aby zmiękczyć serca celów. Z łatwością można 

schwytać grupę niczego niepodejrzewających niczego ludzi i pobawić pieniędzy, które zostaną 

wykorzystane jako pieniądze na powrót do domu chorego dziecka lub żony rodzącej. Nic nie 

podejrzewający cele opróżnią kieszenie, gdy usłyszą takie próby. Smutek sprawia, że ludzie robią 

nieoczekiwane rzeczy, a inżynierowie społeczni wielokrotnie nadużywają tego. 

Szczęście 

To jedno z najbardziej udawanych wyrażeń. Nie jest niczym niezwykłym widok ludzi, którzy wymieniają 

się uśmiechami, gdy spotykają się i podają sobie ręce. Za tymi uśmiechami kryją się śmiertelne jęki i 

dzikie myśli o wzajemnym wykończeniu się. Szczęście jest sfałszowane, ponieważ uważa się, że istnieje 

harmonia, zrozumienie, radość i współpraca między wieloma innymi rzeczami. Dla inżyniera 

społecznego bardzo ważne jest, aby odróżnić rzeczywisty od fałszywego uśmiechu. Fałszywe uśmiechy 

od dawna są przedmiotem zainteresowania, a Duchenne de Boulogne przeprowadził badania na ich 

temat w 1800 roku. Używając elektrod na twarzy mężczyzny, uruchomił mięśnie odpowiedzialne za 

uśmiech i był w stanie określić różnicę między prawdziwym a wywołanym lub fałszywym uśmiechem. 

Wymyślił następującą realizację, która jest dziś używana. Z prawdziwym uśmiechem są mimowolnie 

uruchamiane dwa mięśnie, których nie można wyzwolić dobrowolnie. Są to zygomaticus major i 

orbiticularis oculi. Widoczne mięśnie to orbicularis oculi, które otaczają oczy i są prawdziwymi 

wyznacznikami fałszywych i prawdziwych uśmiechów. Dlatego różnica między prawdziwym a 

fałszywym uśmiechem polega na tym, że prawdziwy uśmiech charakteryzuje się uniesionymi 

policzkami, szerokimi, ale zwężonymi oczami, a dolne powieki mają tendencję do ciągnięcia w górę. 

Krótko mówiąc, obejmuje całą twarz. Z drugiej strony fałszywe uśmiechy mają tylko usta i policzki, 

ponieważ mają kontrolowane mięśnie. Fałszywy uśmiech pojawi się zatem tylko w dolnej połowie 

twarzy, dolnych powiekach, a oczy pozostaną niewzruszone. Inżynierowie społeczni uczą się, jak to 

zaobserwować, zanim zaczną się bezpośrednie interakcje z celami. Zwykle celem jest wykrycie 

prawdziwego uśmiechu, ponieważ istnieje bardzo wiele podróbek. Prawdziwy uśmiech ma ogromne 

znaczenie w ataku. Pochodzący od celu, oznacza to, że on lub ona czuje się swobodnie. Oznacza to, że 

inżynier społeczny miał pozytywny wpływ na cel.  

Szkolenie w zakresie mikroekspresji  

Po omówieniu wszystkich tych mikroekspresji ważne jest, aby zobaczyć, w jaki sposób inżynierowie 

społeczni szkolą się z nich korzystać. Jak już wspomniano, są one używane jako wyzwalacze i wskaźniki. 



Niektóre powodują, że cele działają w określony sposób lub podejmują określone decyzje. Inne zostaną 

wykorzystane jako wskaźniki, gdy interakcja przebiega zgodnie z planem lub kieruje się na południe. 

Mówi się, że mikroekspresje są wyświetlane nawet w ułamku sekundy, zanim zostaną zastąpione 

fałszywymi wyrażeniami makro. 

W tej części omówimy proces szkolenia na temat rozpoznawania mikroekspresji i wykorzystywania 

tych informacji w celu dalszego ataku inżynierii społecznej. Najlepszym sposobem, aby nauczyć się 

czytać mikroekspresję, jest ćwiczenie jej, tak aby można było poznać dokładnie zaangażowane mięśnie. 

Inżynierowie społeczni trenują przed lustrami i uczą się, jak rozpoznać nawet najmniejsze drgania 

mięśni. To prawdziwy uśmiech, który cel wyświetli na ułamek sekundy, co oznacza, że atak zmierza we 

właściwym kierunku. Podobnie jest to drugie odrażające wyrażenie, które mówi inżynierowi 

społecznemu, że atak obrał niewłaściwą ścieżkę. Jest jeszcze jedna korzyść z nauki, jak odtwarzać te 

wyrażenia. Są częścią ataku. Inżynier społeczny musi wyrazić zdziwione spojrzenie, nawet jeśli 

spodziewa się określonego wyniku celu. Szkolenie na temat widzenia mikroekspresji jest pierwszym 

krokiem do czytania w myślach. Po omówienie siedmiu głównych wyrażeń, omówiono związane z nimi 

emocje. Wyrażenia są ściśle powiązane z wyrażeniami i jeśli ktoś jest w stanie odczytać wyrażenia, 

może poznać prawdziwą emocję celu. Jednak czytanie wyrażeń nie jest odpowiednie do 

przeprowadzenia ataku inżynierii społecznej. Znajomość prawdziwych uczuć celu wobec czegoś nie 

wyjaśnia, dlaczego tak się czują. Aby zebrać wszystkie elementy razem, inżynier społeczny musi być 

dobry w przesłuchaniach, czytaniu mowy ciała i pobudzaniu, aby ostrożnie poprowadzić cel w 

określonym kierunku. Niemniej jednak umiejętności czytania w mikroekspresji są bardzo przydatne dla 

inżyniera społecznego. W następnej części omówiono, dlaczego tak jest. 

Jak wykorzystywane są mikroekspresje w ataku inżynierii społecznej? 

Do tego momentu część ta zaprowadziła cię głębiej do umysłu i psychologii człowieka. Dzięki 

umiejętności czytania mikroekspresji stałeś się czytelnikiem umysłu. Nadszedł czas, aby zanurkować 

dalej i zrozumieć, w jaki sposób złośliwie wykorzystują to inżynierowie społeczni, mikroekspresje ,  w 

celu dalszego ataku. Istnieją dwie główne metody, w których stosuje się mikroekspresje podczas 

ataków, którymi są następujące: 

* Pierwszą z nich jest wywołanie pewnych emocji 

* Drugą jest ustalenie, kiedy cel oszukuje 

Pierwsza metoda wzbudzania emocji została w pewnym stopniu uwzględniona w dyskusji na temat 

siedmiu wyrażeń. Nie dogłębnie omówiono fakt, że można manipulować emocjami człowieka. Li, 

Zinbarg, Boehm i Paller przeprowadzili badania, w których ochotnicy otrzymali film do obejrzenia, a ich 

mimika była rejestrowana co 1/25 sekundy. Pod koniec badania stwierdzono, że prawie wszyscy 

ochotnicy wyrazili podobne emocje jak w filmie. Jest to forma włamania się do ludzkiego mózgu, 

ponieważ inżynier społeczny może sprytnie zasadzić pewne emocje w mózgu ofiary, po prostu 

pokazując niektóre emocje. Najlepiej określa się to mianem programowania neurolingwistycznego 

(NLP), które zostanie omówione w jednej z poniższych sekcji. Wywoływanie pewnych emocji jest 

przydatne w ataku inżynierii społecznej, ponieważ pokonuje pewne wyzwania, których uczy się ludzi. 

W firmie inżynier społeczny może wejść za pomocą pendrive'a, który zawiera określone złośliwe 

oprogramowanie, mając na celu wyłącznie przeniesienie tego złośliwego oprogramowania do sieci 

firmy. Inżynier społeczny może podejść do recepcjonisty ze smutnym wyrazem twarzy, twierdzić, że 

przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną, ale jego CV zostało utracone, a tym samym poprosić 

recepcjonistkę o wydrukowanie kolejnej. Emocje, które wybiera, są bardzo ważne. Smutek łatwo się 

przenosi i budzi empatię. Z tego powodu recepcjonistka chętniej bierze dysk flash, wkłada go do 

komputera firmowego i drukuje CV z nadzieją na złagodzenie cierpienia potencjalnego pracownika. Cel 



końcowy zostanie osiągnięty; złośliwe oprogramowanie na dysku USB zostanie przeniesione do sieci 

organizacyjnej. Dla każdego innego scenariusza inżynier społeczny wybierze najbardziej odpowiednie 

wyrażenie, aby wpłynąć na cel, aby osiągnąć swój cel. W ten sam sposób jak omówione wcześniej 

reklamy dotyczące datków na rzecz cierpiących dzieci. Reklamodawcy upewniają się, że można 

zobaczyć obrazy biednych, beznadziejnych i niedożywionych dzieci. Po ich wyświetleniu mózg staje się 

emocjonalny i gotowy do spełnienia prośby o pomoc tym dzieciom. Chociaż nie wszyscy się do tego 

przyczynią, reklama wpłynie na stany emocjonalne większości ludzi. Taka jest potężna natura 

mikroekspresji i można je łatwo wykorzystać, aby umożliwić inżynierom społecznym wykonywanie 

bardzo złośliwych działań. 

Ze względu na powagę stosowania mikroekspresji jako broni w inżynierii społecznej najlepiej jest, jeśli 

dowiedziałeś się o łagodzeniu w tym momencie. Pracownicy muszą być świadomi takich sprytnych 

sztuczek, jak ta omówiona. Muszą być przez cały czas nauczeni, jak przestrzegać zasad bezpieczeństwa 

organizacji. Nawet po przeprowadzce powinny dać pierwszeństwo całej organizacji w porównaniu z 

wolą jednej osoby. W teoretycznym przykładzie recepcjonisty prawdopodobne jest, że złośliwe 

oprogramowanie na pendrivie zainfekowało wszystkie komputery w organizacji, usunęło niektóre 

dane, uszkodziło niektóre pliki, spowodowało utratę milionów dolarów i doprowadziło do zakończenia 

wielu zadań . Dlatego pracownicy muszą zawsze o tym pamiętać. Należy nauczyć ich, jak wątpić we 

własne emocje, ponieważ złośliwi ludzie mogą nimi manipulować. Odpowiedź w rodzaju, w jakim 

chciałbym ci pomóc, polityka bezpieczeństwa zabrania tego, o co prosisz, ale możesz poświęcić chwilę, 

aby odwiedzić pobliską kawiarenkę internetową i wydrukować swoje CV. Czy powinienem 

poinformować HR, że spóźnisz się o kilka minut? To wszystko, czego potrzeba, aby uratować całą 

organizację przed marnowaniem z powodu cyberataku. To idealna odpowiedź, aby udaremnić atak 

inżynierii społecznej i jednocześnie usunąć winę z recepcji. Po wyjaśnieniu możemy wygodnie przejść 

do drugiej metody używania mikroekspresji. Druga metoda polega na tym, że do wykrycia oszustwa 

można zastosować mikroekspresje. Dla inżyniera społecznego bardzo ważne jest, aby powiedzieć, czy 

odpowiedź od celu jest zgodna z prawdą, czy nie. Mikroekspresje to tylko część technik stosowanych 

przez inżynierów społecznych do wykrywania zwodniczych odpowiedzi. Zazwyczaj są one uzupełniane 

innymi technikami, które potwierdzają, czy cel kłamie, czy nie. Są inne rzeczy, które pochodzą z 

kłamstw; sprzeczności, wahanie, zmiany w zachowaniu i gesty. Zobaczymy każdy z nich. 

Sprzeczności 

Zaleca się ostrożność przy przyjmowaniu sprzeczności jako wskaźnika do oszustwa. Dzieje się tak, 

ponieważ ludzie szczerze zapominają faktycznych relacji z historii, a tym samym zaprzeczają sobie. 

Czasami ludzie pamiętają własne wersje opowieści, które mogą różnić się od innych. Jest to 

powszechne i było widywane wiele razy, gdy świadkowie w salach rozpraw przedstawiali różne relacje 

o wydarzeniach. Dlatego nie zawsze jest prawdą, że respondent o sprzeczności mówi wprost kłamstwa. 

Dlatego należy zastosować pytania uzupełniające. Powiedzmy, że inżynier społeczny atakuje konkretną 

osobę w firmie za pomocą pendrive’a, na przykład kierownika działu zakupów. Inżynier społeczny musi 

upewnić się, że pendrive jest włożony do komputera menedżera zakupów, aby mógł zainstalować 

złośliwe oprogramowanie, które może wykonywać niektóre złośliwe operacje, takie jak kopiowanie 

danych. Opracuje pretekst, który pasuje do powodu, aby zobaczyć się z kierownikiem ds. zakupów i 

spróbować szczęścia. Po potwierdzeniu, że kierownik ds. zamówień jest w środku, może udać się do 

recepcji, aby dowiedzieć się, że nie ma celu. Inżynier społeczny dołożył należytej staranności i upewnił 

się, że cel jest w środku, i to jest sprzeczność. Może kontynuować, mówiąc, że spotkanie było wcześniej 

zaplanowane poprzedniego dnia, ale ma złą pamięć, a zatem mógł również przyjechać w niewłaściwym 

terminie. Na te działania następcze można zareagować na dwa sposoby; recepcjonistka może 

podkreślić, że celu nie ma lub może powiedzieć, że pójdzie sprawdzić, czy on jest. Druga odpowiedź 



wskazuje na więcej sprzeczności z poprzedniej odpowiedzi. Aby uratować twarz recepcjonistki, inżynier 

społeczny może docenić jej gotowość i powiedzieć, że mógł również pomylić daty. W ten sposób 

recepcjonistka czuje się swobodnie z inżynierem społecznym, który jest dobry na atak. Jeśli odpowiedź 

brzmiała, że menedżera nie ma , ten brak sprzeczności może oznaczać, że cel może nie być lub może 

nie widzieć gości tego dnia. Najlepszym sposobem na poradzenie sobie z tym byłoby poproszenie 

recepcjonisty o potwierdzenie dnia, w którym będzie menedżer. W obu scenariuszach sytuacja jest 

korzystna dla obu stron. 

Wahanie 

Wahanie jest dużym wskaźnikiem, że ktoś jest nieprawdziwy. Jeśli pytanie zostanie zadane, oczekiwana 

odpowiedź powinna zostać udzielona szybko, ale jeśli wystąpi nieuzasadnione opóźnienie, może to 

oznaczać, że respondent poświęca czas na przygotowanie odpowiedzi. Łatwo go wybrać, ponieważ 

ludzie są przyzwyczajeni do zadawania pytań i odpowiadania na typy rozmów. Osobliwą sztuczką 

stosowaną w celu zawahania jest powtórzenie pytania przed udzieleniem odpowiedzi. Czas 

poświęcony na recytację odpowiedzi jest wskaźnikiem, że respondent wymyśla odpowiedź. Należy 

jednak uważać na wolne głośniki, ponieważ mogą one naprawdę się wahać przed udzieleniem 

odpowiedzi. 

Zmiany behawioralne 

Kłamstwa można wykryć, obserwując bezprecedensową zmianę zachowania u respondenta, gdy 

postawione zostanie określone pytanie. Jest to powszechnie stosowana technika w pokoju 

przesłuchań, ponieważ pomaga przesłuchującym wykryć subtelne kłamstwa. Jeśli respondent nagle 

zmieni sposób siedzenia, postawę lub wzór mowy, prawdopodobne jest, że udzielona odpowiedź 

będzie zwodnicza. Jednak niekoniecznie te zmiany zachowania zawsze wskazują na kłamstwa, 

ponieważ mogą to być prawdziwe zmiany. Być może przez długi czas ograniczano się do określonej 

pozycji siedzącej, a może początkowo przyjęta pozycja była męcząca. Dlatego te zachowania nie są 

dokładnymi wskazówkami, ale są przyczyną zainteresowania udzielonymi odpowiedziami. Powodem, 

dla którego zmiany w zachowaniu wskazują na oszustwo, jest to, że są one traktowane jako opóźnienia, 

aby umożliwić respondentowi sfałszowanie odpowiedzi lub dać mu wystarczająco dużo czasu na 

podjęcie decyzji, czy ujawnić pewne informacje. 

Gesty 

Gesty dłoni są powszechnie używane w mowie do malowania obrazów. Uważa się, że osoba leżąca 

dość często dotyka lub pociera twarz. Inne wskaźniki, które należy sprawdzić, to zmiany częstotliwości, 

prędkości i czasu trwania gestów dłoni. Ponownie są to taktyki opóźnienia, które pozwalają 

sfabrykować odpowiedź. Podobnie jak wcześniej wspomniane przestrogi, nie jest to wyraźny wskaźnik 

oszustwa. To kończy sekcję mikroekspresji. Najważniejszą rzeczą do podkreślenia jest to, że 

mikroekspresje nie są nauką i nie zawsze są dokładne. Mogą jedynie dawać wskazówki, po których 

mogą nastąpić dalsze zapytania i obserwacje. Mikroekspresje mogą pomóc złagodzić atak inżynierii 

społecznej na wczesnym etapie. Sekcja dotyczyła NLP. To będzie tematem następnej sekcji. 

NLP 

NLP bada sposób, w jaki ludzie myślą i doświadczają otaczającego ich środowiska. Prowadzi to do 

tworzenia modeli działania niektórych zasad. Jest to jednak kontrowersyjne, ponieważ co prawda nie 

jest precyzyjne. Historię NLP można prześledzić do lat siedemdziesiątych. Został opracowany przez 

Bandlera i Grindera. Byli pierwszymi badaczami, którzy opracowali kod NLP. Opracowali także model 

terapii zwany meta-modelem, który udoskonalili przez lata dla NLP.  



Kody NLP 

Kiedy Bandler i Grinder wymyślili NLP, nie było tak zdefiniowane, jak jest teraz. Z biegiem czasu 

otrzymał wiele wkładów mających pomóc ludziom zrozumieć modele myślenia ludzi. Zostały one 

pogrupowane w kod. Z biegiem czasu Grinder popełnił błąd w początkowym kodzie i postanowił 

wymyślić nowy kod, który bardziej skupiał się na przekonaniach ludzi i sposobach ich zmiany. Nowy 

kod koncentrował się na spostrzeżeniach, technikach przezwyciężania wzorców myślowych i na 

zmianie starych nawyków. Nowy kod zawierał również stany umysłu i postrzeganie tych stanów. Nowy 

kod, w obecnej formie, koncentruje się na zmianie modelu myślenia osoby poprzez ukierunkowanie na 

nieświadomy mózg, a nie na bezpośrednią próbę zmiany zachowania. Przykład osiągnięcia tego celu 

można uzyskać od sprzedawców. Aby zwiększyć sprzedaż, mogą najpierw zachęcić potencjalnych 

nabywców do rozmowy o swoich marzeniach i celach życiowych. Dzięki nim handlowcy mogą określić 

swoje produkty jako sposób na osiągnięcie tych celów. Wszystko to koncentruje się na nieświadomym 

mózgu i będzie dążyć do rzeczy, które przybliżą nas do swoich celów. Nauczmy się, jak inżynierowie 

społeczności używają NLP 

Głos 

Głosy mogą osadzać polecenia używane do wprowadzania celów w określony tok myślenia. Ton może 

być użyty do stworzenia nacisku, który zostanie podniesiony przez nieświadomy mózg. 

Struktura zdań 

Polski używa dźwięku na końcu zdania, aby pomóc publiczności dowiedzieć się, czy zdanie było 

pytaniem czy stwierdzeniem. Przesunięcie w górę głosu oznacza pytania, ten sam ton głosu oznacza 

wypowiedź, a przesunięcie w dół - polecenie. W NLP zachęca się do wprowadzania poleceń w zdaniach. 

To zmusza określoną wiadomość do nieświadomego mózgu, nawet jeśli zdanie jest pytaniem lub 

zwykłym stwierdzeniem. Sztuką jest obniżenie tonu przy wypowiadaniu słów zawierających polecenie 

Dobór słów 

Różne słowa o tym samym znaczeniu mogą mieć różne skutki. Inżynierowie społeczni ćwiczą swoje 

narracje i zmieniają słabe słowa na te, które mają maksymalny wpływ na cel. Również pozytywność i 

negatywność słów wpłynie na myśli celu. 

Dlatego w zależności od scenariusza inżynier społeczny użyje wzoru pozytywnych lub negatywnych 

słów, aby przekazać pomysł. NLP jest potężny i pasuje do podświadomości. Na podejmowane decyzje 

wpływa podświadomy umysł, dlatego jest idealnym celem dla inżyniera społecznego. Podświadomość 

może sprawić, że osoba sprzeciwi się pewnemu pomysłowi lub może przekonać swoje ofiary. Po 

dotarciu do podświadomego mózgu niewiele jest przeszkód, aby inżynier społeczny mógł osiągnąć 

swoją wolę.. 

Wywiad i przesłuchanie 

Te dwie są różnymi metodami uzyskiwania informacji od celu. W wywiadach cel wykonuje większość 

rozmów i prowadzi całą rozmowę, podczas gdy inżynier społeczny zbiera ważne informacje i prosi o 

wyjaśnienia. Podczas przesłuchania inżynier społeczny rozmawia z celem na temat swoich oświadczeń; 

inżynier społeczny kieruje rozmową. Cel jest bardziej napięty i takie podejście jest stosowane, gdy 

inżynier społeczny ma już pewne informacje. Wywiady są łatwe do przeprowadzenia, ponieważ temat 

jest swobodny i wygodny przez cały czas. Nie wymaga tyle umiejętności, co przesłuchanie. Inżynierowie 

społeczni dochodzą do punktu, w którym przesłuchanie jest absolutną koniecznością i jest punktem 



krytycznym, ponieważ wystawienie celu na dyskomfort może spowodować, że cały atak przejdzie na 

południe. Dlatego istnieją fachowo opracowane techniki przesłuchań. 

Eksperckie techniki przesłuchań 

Jak wspomniano wcześniej, przesłuchanie odbywa się, gdy inżynier społeczny ma jakieś informacje na 

temat celu. W związku z tym konieczne będzie zachowanie należytej staranności, aby inżynier 

społeczny miał te informacje na wyciągnięcie ręki przed rozpoczęciem całego procesu przesłuchania. 

Na początku przesłuchania ważne jest, aby inżynier społeczny odnotował postawę, pozycję głowy, 

otwartość oczu, położenie kończyn i pozycję usta, głos i mowę celu. Stanowią one podstawę, z której 

można określić zmiany. Jeśli zostanie zadane pytanie, a pozycja celu zmieni się z pochyłej na pionową, 

oznacza to, że cel został zaalarmowany, a odpowiedź powinna być kontynuowana. Inne zmiany mogą 

być interpretowane jako wskaźniki prawdziwości lub oszustwa celu. Jeśli odpowiedź na pytanie zajmie 

więcej czasu niż zwykle celowi i nagle nastąpi zmiana tonu głosu, cel może kłamać i należy zastosować 

dalsze pytania. Specjaliści używają zestawu pytań, które prowadzą do konfrontacji celu w konkretnej 

sprawie. Wiodące pytania ograniczają też temat kłamstwa. Jest to kłamliwa część, którą przesłuchujący 

będzie szczególnie zainteresowany i dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na podstawowe 

zachowanie badanego. Przesłuchanie jest wykorzystywane do różnych celów. Obejmują one: 

* Konfrontowanie celów: Konfrontacja w inżynierii społecznej jest używana w nieszkodliwy sposób. 

Służy do powiązania celu z określoną odpowiedzią. Na przykład jestem tutaj, aby zobaczyć pana X, który 

dziś zaplanował spotkanie. Czy on jest? Jest mniej prawdopodobne, że inżynier społeczny zostanie 

zawrócony. 

* Opracowanie tematu: Inżynierowie społeczni będą głównie używać pretekstu, aby wyglądać na 

kogoś, kim nie są. Aby się dopasować, mogliby zastosować techniki przesłuchań wobec osób, które 

byłyby wobec nich podejrzane. Dzwoniąc do celu inżynier społeczny pod pretekstem bycia inżynierem 

wsparcia IT może zapytać cel o zgodność z polityką bezpieczeństwa organizacji. Żywi się pretekstem 

pracownika działu IT. 

* Przezwyciężanie odmowy: inżynier społeczny jest zawsze gotowy, by stawić opór celom. Właśnie 

dlatego mają zestaw pytań, które mają odwrócić uwagę celów od ich początkowych pomysłów 

sprzeciwu. Dobrym przykładem byłoby powiedzenie celowi. Zwykle możesz być przygotowany do 

powiedzenia „nie”, ale to, co chcę ci powiedzieć, jest warte X pieniędzy? Zmniejsza to zaprzeczanie 

myślom i podsłuchuje inżyniera społecznego 

* Utrzymywanie uwagi celu: Cel będzie nadal martwił się tym, co się stanie, jeśli on lub ona odrzuci 

prośbę inżyniera społecznego. Jest to obawa, że inżynier społeczny żywi się, wykorzystując go na swoją 

korzyść, aby utrzymać uwagę celu. Na przykład, jeśli recepcjonista mówi, że inżynier społeczny nie widzi 

menedżera ds. Zakupów, inżynier społeczny może powiedzieć, jestem pewien, że będzie bardzo 

rozczarowany, gdy usłyszę, że przybyłem całą tą drogą i nie mogłem się z nim spotkać. Kiedy będzie 

dostępny, abym mógł do niego zadzwonić i umówić bardziej świadomy termin? 

* Dawanie alternatyw: Gdy atak wydaje się być w ślepym zaułku, przesłuchanie może być wykorzystane 

w celu uzyskania alternatywnej ścieżki. Na przykład, jeśli recepcjonistka stwierdzi, że nie widzi 

kierownika ds. zakupów, możesz powiedzieć: w pełni doceniam twoje zaangażowanie w twoją pracę, 

ale ponieważ nie mogę być w pobliżu, aby dostarczyć ten pendrive, czy mogę go zostawić i skontaktuję 

się z nim przez telefon? 

* Przesłuchanie może przebiegać różnymi ścieżkami w zależności od sytuacji. Inżynier społeczny może 

być sympatyczny, agresywny, bezpośredni (wydawanie poleceń), obojętny, zachowujący twarz lub 



egoistyczny wśród wielu innych podejść. Wszystko, co może że cel da słuchającemu ucho, jest dobrą 

metodą. 

Gesty 

Gesty są własnym językiem i zwykle różnią się w zależności od miejsca. Mikroekspresje są takie same 

na całym świecie, ponieważ są tworzone przez emocje, ale gesty zostały opracowane przez człowieka 

i dlatego mogą być różne. W inżynierii społecznej gesty są stosowane w celu zmniejszenia odporności 

celu podczas interakcji. Oto rzeczywiste aplikacje: 

* Zakotwiczenie: gesty mogą zawierać linki do niektórych instrukcji. Powtarzanie pewnych 

pozytywnych stwierdzeń podczas używania określonych gestów może zakotwiczyć cele do mówienia 

pozytywnych rzeczy, gdy takie gesty są wyświetlane. 

* Odzwierciedlenie : Gesty powinny odzwierciedlać osobowość celu. Nieśmiałe cele nie doceniają 

głośnych i przesadzonych gestów. Czują się jednak wygodniej w otoczeniu osób, które wykonują 

subtelne gesty, które są wystarczająco miękkie, aby połączyć się z własną osobowością. 

Gesty są formą komunikacji; można je przyrównać do własnego języka. Zakłada się, że różne gesty 

oznaczają różne rzeczy. Ludzie będą pamiętać wiadomości dołączone do gestów. Ludzie będą się nudzić 

nadużywaniem tych samych gestów. 

Ludzie będą się martwić gestami, które wykazują niepewność, takimi jak bębnienie palcami, drżenie 

nóg, łokcie w pobliżu klatki piersiowej lub przypadkowe dotykanie twarzy. Inżynierowie społeczni uczą, 

jak używać idealnych gestów dla każdego rodzaju scenariusza, z którym mogą się spotkać. 

Uważne słuchanie 

Słuchanie, choć może wydawać się oczywiste, jest kluczową umiejętnością dla każdego inżyniera 

społecznościowego. Przeciętny człowiek zapamięta tylko 50% tego, co mówi się przez krótki czas, a 

potem zapomni prawie o wszystkim. Wynika to z tego, że ludzie słabo słuchają, zwłaszcza gdy 

omawiany temat ich nie interesuje. Istnieje kilka wskazówek, które można wykorzystać, aby stać się 

dobrym słuchaczem. To są: 

* Zwracanie uwagi: Uważne słuchanie oznacza, że cała uwaga jest celowo skierowana na mówiącego. 

Ważne jest, aby nie rozpraszać się telefonami, hałasem w tle, wyglądem mówcy itp. Inżynierowie 

społeczni unikną nawet rozproszenia innych myśli, aby upewnić się, że rozumieją wszystko, co mówi 

cel. 

* Przekazywanie informacji zwrotnej: To dobry znak dla celu, że ktoś go słyszy. Inżynierowie społeczni 

użyją skinienia twarzy i wyrazu twarzy, aby pokazać, że płyną razem z mówcą. 

* Nie zakłócanie: Przerwy zakłócają przepływ myśli przez mówcę i dlatego należy ich unikać. Przerwy 

należy stosować tylko wtedy, gdy jest to konieczne. 

* Odpowiadanie: Dobrze jest udzielać odpowiedzi na pytania zadawane przez mówcę. Potwierdza to 

mówcy, że ktoś słucha 

Budowanie relacji 

Relacje można porównać do synchronizacji z osobą, z którą rozmawiasz. Relacja jest kluczem do 

budowania silnych relacji. W inżynierii społecznej relacja jest bardzo ważna, ponieważ tworzy bardzo 

potrzebne połączenie między celem a inżynierem społecznym. Jest to duży plus dla całego ataku i 



sprawia, że wszystko jest znacznie łatwiejsze. Jest kilka rzeczy, których używają inżynierowie społeczni 

do budowania relacji: 

* Szczera znajomość ludzi: inżynierowie społeczni zmuszają się do lubienia ludzi, przez co wydają się 

bardzo ważni. Zmuszają się do polubienia i cieszenia się swoimi interakcjami z celami. Wymuszają 

prawdziwe zainteresowanie swoimi celami. 

* Dbanie o wygląd: mówi się, że potrzeba trzech sekund, aby stwierdzić, czy kogoś lubisz, czy nie. Te 

trzy sekundy poświęcone są na ocenę wyglądu osoby. Inżynierowie społeczni zdają sobie z tego sprawę 

i będą dużo inwestować w swój wygląd, aby upewnić się, że są zadbani lub noszą ubrania pasujące do 

różnych scenariuszy. 

* Słuchanie: Jak wspomniano wcześniej, słuchanie jest ważne w inżynierii społecznej. Ludziom 

spodobają się ci, których uważają za dobrych słuchaczy. 

* Świadomość tego, jak wpływają na ludzi: inżynierowie społeczni wiedzą, w jaki sposób kontrolują 

swój wpływ na innych ludzi. Nawet podczas interakcji są rzeczy, których unikają mówienia lub robienia, 

które mogą być szkodliwe dla ich relacji z celami. 

* Trzymanie się z daleka od konwersacji: samolubstwo u ludzi sprawia, że czują potrzebę rozmowy o 

sobie, gdy są z innymi ludźmi. Inżynierowie społeczni unikają tego, ponieważ może to zabijać relacje 

Słuchają, gdy ludzie mówią o sobie, a to buduje więź, ponieważ ludzie lubią mówić o sobie, swoich 

doświadczeniach i osiągnięciach. 

* Korzystanie z empatii: inżynierowie społeczni pozycjonują się jako ludzie, którzy potrafią wyczuć i 

znaleźć rozwiązania problemów ludzi. W prawdziwym sensie wszystko, co robią, to słuchają, rozumieją 

leżące u ich podstaw problemy i reagują w taki sposób, aby pokazać, że są w zgodzie ze wszystkim, co 

się dzieje. Uznają, kiedy ich cele są smutne i dają pociechę. To długa droga do uczynienia celu bardziej 

zaufanym inżynierem społecznym. Używają jednak powierzchownej empatii. Prawdziwe emocje 

inżyniera społecznego są zwykle bezpiecznie zablokowane, a wyświetlane są pod pretekstem inżyniera 

społecznego. 

* Bogata wiedza: zdumiewające, jak bardzo pomysł na określone tematy może przyczynić się do 

budowania relacji. Znajomość różnych rzeczy jest jeszcze lepsza, ponieważ przedstawia inżyniera 

społecznego jako interesującą osobę. Inżynierowie społeczni poświęcą czas na zaznajomienie się z 

zawodem lub hobby celu, aby mieli ogólną wiedzę, z której mogliby korzystać podczas interakcji. 

* Rozwijanie ciekawości: Ciekawość jest bardzo przydatna dla inżyniera społecznego. Dzięki temu 

unikają podejmowania błędnych decyzji na podstawie niewielkiej ilości informacji o celu. Jeśli cel unika 

robienia rzeczy w normalny sposób, jest to dobre źródło ciekawości i należy to zbadać. 

* Spełnianie potrzeb celu: Ludzie mają następujące potrzeby psychologiczne - miłość, moc, wolność i 

uczenie się. Inżynierowie społeczni pozycjonują się jako ludzie, którzy mogą zaspokoić te potrzeby. 

Zdarzają się niektóre udane ataki inżynierii społecznej, ponieważ inżynierowie społeczni pozycjonują 

się jako miłośnicy celów. Znajomość zainteresowań i hobby celu uzupełniają resztę i stanowią idealną 

platformę do ataku. Pretekst, który wybierze inżynier społeczny, zawsze będzie w stanie zaspokoić 

przynajmniej jedną z potrzeb celu. Cel będzie czuł się lepiej połączony i wygodniejszy w otoczeniu 

inżyniera społecznego, jeśli zostanie to perfekcyjnie wykonane. 

* Inne techniki oparte na NLP: Istnieje kilka innych technik opartych na NLP, w których celem jest 

podświadomy umysł danej osoby. Jednym z nich jest dopasowanie częstości oddechów. Częstość 

oddechów danej osoby jest zgodna z wzorcem i zależy od wykonywanej czynności. Dzięki dopasowaniu 



częstości oddechów powstaje podświadome połączenie. Inną techniką NLP jest dopasowanie tonów 

głosu oraz szybkości i stylu mówienia. Inżynier społeczny będzie bardziej związany z celem, jeśli będzie 

mógł dopasować te rzeczy. Dopasowywanie mowy ciała jest również inną techniką NLP. 

Podświadomość może wychwycić gesty, mimikę, pozycję siedzącą, pozycję stojącą i inne rodzaje mowy 

ciała. Jeśli są one zgodne z celami, powstaje połączenie. Relacja pomaga budować relacje, co ułatwia 

atak. 

Przepełnienie bufora ludzkiego 

W omówieniu powiedziano, że ludzki mózg można zhackować jak komputer. Poprzednie sekcje 

pokazały, że emocje można zhackować w tym celu. W tej sekcji omówiono znacznie silniejszą metodę 

hakowania ludzkiego mózgu. Programy komputerowe mogą zostać zhackowane tą techniką, w której 

otrzymują większe dane wejściowe do przechowywania w swoich buforach niż zwykle. Bufory to 

obszary pamięci używane do przechowywania niektórych danych. Gdy dostarczone dane przekraczają 

limity, powoduje to przepełnienie. To przytłacza programy powodujące błędy i niepożądane 

zachowanie. Ułatwia to również hakerom wydawanie złośliwych poleceń, gdy programy komputerowe 

nie są w stanie kontrolować własnego wykonywania. Ludzki mózg jest jak program komputerowy. 

Został zbudowany z wieloletnimi instrukcjami, wspomnieniami i buforami na stałe. Ludzki mózg ma 

przydzieloną przestrzeń do tymczasowego przechowywania danych. Po przedstawieniu większej liczby 

danych niż jest w stanie pomieścić, otwiera się luka w pamięci, umożliwiając socjologowi wstrzyknięcie 

określonych poleceń do mózgu. Na przykład ludzki mózg zna kolory i z łatwością rozpoznaje 

poszczególne bloki kolorów. Jeśli jednak bloki kolorów zostaną zamienione na słowa, powiedzmy, że 

słowo takie jak czerwony jest wyświetlane na żółto, pojawia się przepełnienie bufora. Istnieją dwa 

kolory wracające do mózgu zamiast jednego. Jest czerwony na piśmie i żółty, który jest umieszczony w 

kolorze, który konkuruje o przetwarzanie. Uważa się, że chociaż ludzie mówią średnio 150 słów na 

minutę, mogą myśleć o 600 w tej samej minucie. Dlatego ludzi nie można zhackować, rozmawiając z 

nimi szybko, ponieważ mogą przetwarzać więcej niż jedną osobę. Są jednak rzeczy, które można 

zhackować. Większość decyzji w codziennym życiu człowieka opiera się na podświadomości, co mózg 

robi na autopilocie. Jedną z tych decyzji jest jazda samochodem, picie kawy, mycie zębów i wybór 

odzieży. Profesjonalnie uważa się, że podświadomy mózg podejmie decyzję, zanim świadomy mózg 

zainterweniuje albo zmieni, albo podtrzyma decyzję. Dlatego jeśli podświadomy mózg może zostać 

zhackowany, łatwo jest skłonić ludzi do podjęcia decyzji w określony sposób. Hakowanie 

podświadomości zostało już omówione w sekcji NLP. Wystarczy tylko powiązać daną decyzję z 

pozytywnymi rzeczami, których chce cel i prawie zawsze cel podejmie te decyzje. Przepełnienie bufora 

jest również ułatwione przez dwie rzeczy - zamazanie mózgu i osadzenie poleceń w instrukcjach. 

Zostały one omówione poniżej. Oto przykład ataku ludzkiego buforu, to naprawdę proste. Po prostu 

spróbuj odczytać kolor słowa, a nie pisowni. Przykład jest następujący: 

 

Jaki jest kolor czcionki? Czarny; niezależnie od pisowni, powiesz, czarny. Rozważ następny przykład: 

 

Jaki jest kolor czcionki? Zielony, ale pisownia jest czerwony, spróbuj odczytać kolor, a nie czcionkę: 



 

Czy to było łatwe czy trudne? Dlaczego na początku było trudniej? Jak już wspomniałem, tak myśli nasz 

mózg. Nasz mózg najpierw widzi kolor, ale reaguje na pisownię i w ten sposób możemy buforować 

przepełnienie ludzkiego umysłu. 

Fuzzing mózgu 

Jest to metoda, w której hakerzy próbują zaatakować program komputerowy, podając dane wejściowe 

o różnej długości, aby zobaczyć długość, po której program się zawiesi. Mogło to zostać naprawione za 

pomocą obecnych programów, ale ludzki mózg nie miał tej przewagi. W mózgu znajduje się odciśnięte 

prawo zwane prawem oczekiwań, zgodnie z którym ludzie będą spełniać oczekiwania innych. Odbywa 

się to poprzez powrót łask. Dlatego inżynier społeczny będzie gotowy przekazać celowi pewne cenne 

informacje lub zasoby, a gdy inżynier poprosi o coś, później cel nie zawaha się udzielić żądania. 

Wbudowane polecenia 

Ludzkim mózgom można nakazać robienie pewnych rzeczy bez uświadomienia sobie, że są do tego 

zmuszane. Marketerzy słyną z używania zwrotów takich jak Kup teraz! aby zachęcić potencjalnych 

nabywców do zakupu produktu. W inżynierii społecznej, ponieważ używanie takiej frazy byłoby 

niewygodne, stosuje się padding. Wypełnianie polega na tym, że niektóre wyrażenia są używane do 

złagodzenia polecenia bez wpływu na jego wpływ. Inżynier społeczny może powiedzieć: Kiedy to 

zrobisz .... lub Większość ludzi zdecyduje się na .... Te instrukcje pozwalają na wprowadzanie poleceń 

do podświadomego mózgu. Aby osadzić więcej poleceń, inżynierowie społeczni używają historii i 

cytatów, negacji i każą ludziom coś sobie wyobrazić. W rezultacie wiadomość dotrze do 

podświadomości, która, jak już wspomniano, odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu decyzji. 

Porady 

Wskazówki dotyczące hakowania umysłu są następujące: 

* Dowiedz się, jak zadawać właściwe pytania 

* Upewnij się, że język ciała jest zsynchronizowany ze słowami 

* Budowanie relacji nie jest tym, co mówisz; tak to mówisz 

* Relacja jest tworzona przez dopasowanie i dublowanie 

* Ludzie są najsłabszym punktem każdej organizacji; im bardziej rozumiesz ludzi, ich zachowania i ich 

historię, tym lepiej możesz ją zhackować 

Podsumowanie 

Sztuczki umysłowe są sercem ataku inżynierii społecznej. Pozwalają inżynierowi społecznemu dostać 

się do mózgu celu i zmienić sposób podejmowania decyzji, aby podążać określoną drogą. W tej części  

omówiono wiele sposobów, w jakie inżynier społeczny może dostać się do mózgu celu. Nacisk został 

położony na podświadomość, która odgrywa bardzo ważną rolę w podejmowaniu decyzji, ponieważ 

podejmuje decyzje przed świadomym mózgiem. Gdy jakieś informacje zostaną przekazane tej części 

mózgu, podejmie decyzję na ich korzyść. Podświadomość jest jednak otwarta na ataki. Emocje można 



w nim osadzić za pomocą mikroekspresji, myśli można do niego wkraść się i może cierpieć z powodu 

przepełnienia bufora. To właśnie te luki pozwalają inżynierom społecznym oszukiwać ludzi w 

podejmowaniu decyzji. Omówiono, jak wszystkie te rzeczy wymagają czasu na ćwiczenie i 

doskonalenie. Inżynierowie społeczni poświęcą pieniądze i czas, aby nauczyć się doskonalić te 

psychologiczne sztuczki. W podobny sposób uczeń powinien je ćwiczyć, a na końcu będzie w stanie 

czytać w myślach, zmieniać myśli i zmieniać decyzje.  



Wpływ i perswazja 

Nie ma łatwiejszego sposobu przekonania kogoś niż odwołanie się do jego zainteresowań. Perswazja 

jest silną częścią gry inżyniera społecznego i dlatego nie można jej omawiać razem z sztuczkami umysłu. 

Wpływ i perswazja to sposoby nakłaniania ludzi do robienia lub myślenia dokładnie tak, jak tego chcesz. 

Perswazja jest powszechnie stosowana w codziennym życiu i jest bardzo mało prawdopodobne, że nie 

byłeś jej poddany. Jest używany przez polityków, liderów i reklamodawców różnych produktów, aby 

zachęcić ludzi do subskrybowania swoich pomysłów i robienia tego, co im się podoba. Ludzi można 

przekonać do porzucenia pomysłów, które mieli wcześniej, na te, które im sprzedano, jeśli skutecznie 

zastosuje się perswazję. W tej części zostaną omówione wszystkie elementy perswazji. Obejmie 

następujące tematy: 

* Podstawy perswazji 

* Taktyka wpływu 

* Zmiana rzeczywistości (kadrowanie) 

*Manipulacja 

Wprowadzenie 

W zakresie egzekwowania prawa istnieją eksperci przesłuchujący, którzy przechodzą specjalne 

szkolenie, aby dowiedzieć się, jak wyciągnąć prawdę z podejrzanych. Sukces inżyniera społecznego 

zależy od umiejętności ostatecznego przekonania celu do zrobienia czegoś. Najbardziej udane ataki 

socjotechniki były wynikiem przekonania celów do robienia absolutnie absurdalnych rzeczy i 

zaskakującego ich wykonania. Księgowego przekonano niedawno do przelania milionów dolarów na 

zagraniczne konto, o którym nie miał pojęcia i bez wątpienia dokładnie to zrobił. W wielu innych 

atakach absurdalność próśb inżynierów społecznych nigdy nie przestaje zadziwiać, a zgodność ofiar 

jest prawie śmieszna. Ale w jaki sposób inżynierowie społeczni są w stanie przekonać ludzi do robienia 

takich rzeczy? Następujące sekcje szczegółowo zajmą się tym problemem. 

Pięć podstawowych aspektów perswazji 

Perswazja to dobrze spreparowany proces, którego celem jest uwięzienie celu w pułapce, w której 

atakujący ma bezpośredni wpływ na jego decyzje. Inżynierowie społeczni trzymają się następujących 

pięciu aspektów perswazji: 

Wyznaczanie jasnego celu: Perswazja pochodzi z głębi, a inżynier społeczny musi na początku interakcji 

z celem określić ostateczny cel. W poprzedniej części omówiono NLP i przyjrzano się wpływowi 

podświadomości na podejmowanie decyzji. Jeśli inżynier społeczny postanowi coś osiągnąć, 

podświadomość również będzie miała takie oczekiwania i będzie pomagać w osiągnięciu tego celu. 

Dzięki wyraźnemu zarysowi celów łatwiej jest zaplanować z wyprzedzeniem, w jaki sposób będzie 

kontrolowana interakcja z celem. Ważne jest również, aby inżynier społeczny miał miernik służący do 

mierzenia postępu lub osiągnięcia wyznaczonego celu. Po ustaleniu celu końcowego i kryteriów 

sukcesu, taktyka perswazji może być bardziej skuteczna. 

Relacja: Temat ten został obszernie omówiony w Części 2. Sposoby budowania relacji z celem zostały 

szczegółowo wyjaśnione i należy do nich powrócić. Relacja oznacza, że można przyciągnąć uwagę i 

zaufanie do celu głównie poprzez podświadomość mózgu celu. Normalni ludzie, a tym bardziej 

inżynierowie społeczni, którzy opanowali umiejętność budowania relacji, lepiej radzą sobie z ludźmi w 

życiu. Jest to potężna umiejętność. Podczas tworzenia relacji należy zidentyfikować stan psychiczny 

celu. Należy zidentyfikować smutek, zmartwienie, podejrzenia i wiele innych stanów. Powinien pojawić 



się znaczący dowód troski o osobę w interakcji. Inżynier społeczny stawia się na miejscu celu, aby 

pomóc zrozumieć jego myśli i stany. Atak nigdy nie zaczyna się od stanu umysłu inżyniera społecznego; 

zaczyna od mózg celu. Przekonanie człowieka do zrobienia czegoś wymaga połączenia emocji i logiki. 

Pokora odgrywa kluczową rolę, inżynier społeczny nigdy nie jest gotowy na przekształcenie interakcji 

w negatywną. Raport o negatywnej rozmowie z ruinami. Dlatego przedstawiając pomysły z 

perspektywy celu, inżynier społeczny jest w stanie połączyć się z celem i uniemożliwić inżynierom 

społecznemu wycofanie się. 

Zestrojenie z otoczeniem: inżynier społeczny jest zawsze świadomy tego, co go otacza. Przydaje się to 

do stwierdzenia, czy atak socjotechniki idzie w dobrym kierunku, czy nie. Powiedziano, że język ciała 

jest dobrym wyznacznikiem tego, czy cel kupuje oszustwo. Język ciała i mimika twarzy informują 

inżyniera społecznego, czy jego taktyka perswazji działa na celu. Neurolodzy twierdzą, że mózg 

wykonuje miliardy obliczeń na sekundę, a te są reprezentowane przez komunikację niewerbalną, taką 

jak mimika i gesty. Będąc jedynie obserwatorem tych niewerbalnych wyrażeń, inżynier społeczny jest 

w lepszej pozycji, aby ukryć swoje wypowiedzi niewerbalne, a także obserwować subtelne rzeczy u 

innych. Eksperci inżynierii społecznej minimalizują użycie dialogu wewnętrznego podczas ataku. 

Wynika to z tego, że zastanawiając się, co powiedzieć dalej, trudno jest zaobserwować komunikację 

niewerbalną z celu. 

Elastyczność: Szaleństwo jest powszechnie definiowane jako powtarzanie tego samego, przy 

jednoczesnym oczekiwaniu różnych rezultatów. Podczas próby perswazji ścieżka raz użyta i nieudana 

nie jest ponownie używana. Elastyczność nie działa, a jeśli wcześniej wybrana taktyka nie działa w celu 

przekonania celu, inżynier społeczny z łatwością przełączy się na inną taktykę. Cele zmieniają się 

również w zależności od postępu próby perswazji. Jeśli cel jest trudny, inżynier społeczny może 

zmieniać cele lub dążyć do prostszego. 

Kontakt ze sobą: emocje mogą wpływać na wszystko, co robi człowiek. Nawet inżynier społeczny nie 

jest odporny na silne emocje. To jest powód, dla którego inżynier społeczny musi się z nim 

skontaktować, znając swoje emocje. Emocje, takie jak głęboko zakorzeniona nienawiść do określonego 

zachowania, mogą przeszkadzać w perswazji. Z tego powodu inżynierowie społeczni są zawsze 

świadomi emocji, które mogą wywoływać w nich pewne rzeczy. W ten sposób mogą rozwinąć 

wymijającą taktykę wobec tych emocji lub nauczyć się, jak sobie z nimi radzić. 

Konfiguracja środowiska 

Aby doprowadzić cel do wrażliwego punktu i łatwo go przekonać, konieczne jest stworzenie 

odpowiedniego środowiska. Odpowiednie środowisko to takie, w którym cel czuje się zobowiązany do 

zrobienia czegoś dla inżyniera społecznego. Istnieją cztery taktyki stosowane do stworzenia tego 

środowiska. 

Wpływ taktyki 

Inżynierowie społeczni poświęcają czas na ćwiczenie swoich umiejętności perswazji, aż będzie to dla 

nich prawie naturalne. Doszli do tego, że próbowali przekonać prawie wszystkich do wszystkiego, aby 

tylko udowodnić swoje umiejętności. Wynika to z faktu, że perswazja odgrywa najważniejszą rolę w 

ataku inżynierii społecznej. Istnieje osiem technik wywierania wpływu na ludzi. Rząd, oszuści, politycy 

i personel medialny stosują tę taktykę, aby zachęcić ludzi do kupowania swoich pomysłów i nie 

polegania na własnej wiedzy. 

Wzajemność 



Ludzie najczęściej reagują w naturze, gdy są dobrze traktowani, i jest to reakcja wykorzystywana przez 

inżynierów społecznych. Gdy ktoś wbiega do zamykającej windy, jeśli ktoś w środku trzyma drzwi, abyś 

mógł wejść, następuje niemal nieświadoma reakcja, przynajmniej podziękowania. Okazanie 

wdzięczności jest prostym przykładem wzajemności. Istnieje bardzo wiele innych przykładów 

producentów, polityków, a nawet pracowników stosujących wzajemność. Firmy farmaceutyczne 

wydają ogromne kwoty na bezpłatne przedmioty, które wręczane są pracownikom szpitala w 

prezencie, a w zamian szpital będzie polecał lub dawał pacjentom leki od firmy obdarowującej. Politycy 

decydują się na większą charytatywność w okresach wyborczych. Pracownik może zapłacić za posiłek 

kolegi, a później na żądanie przysługi, która prawie zawsze będzie honorowana. Wzajemność opiera 

się na dwóch zasadach: osoba pomoże komuś, kto wcześniej jej pomógł, a po drugie, osoba uniknie 

zranienia osoby, która kiedyś jej pomogła. Jeśli efektywność zostanie zastosowana wzajemnie, 

odrzucenie żądania jest prawie niemożliwe. Ważne jest, aby uważać na to, aby uniknąć ataków 

inżynierii społecznej. Poniższy diagram pokazuje proces wzajemności: 

 

Rozdając coś, ważne jest, aby miało to wartość dla celu. Może to być przedmiot fizyczny, tajna 

informacja lub niektóre usługi cenne dla celu. Po tym, jak cel spożywa darmowy przedmiot lub usługę, 

odczuwa zadłużenie. Inżynier społeczny w ogóle nie odnosi się do bezpłatnej pozycji lub usługi; 

powinno być postrzegane jako całkowicie darmowe. Czasami informacje mogą być bardzo cenne dla 

celu. Na przykład, jeśli celem jest obrót akcjami, niektóre spostrzeżenia przekazane klientowi mogą być 

postrzegane jako bardzo wartościowe i od razu klient poczuje się zadłużony. Następnie inżynier 

społeczny prosi o przysługę. Zadłużenie powoduje, że cel odwzajemnia się, przyznając przysługę. 

Inżynierowie społeczni zawsze szukają okazji do wykorzystania wzajemności. Może to być 

przytrzymywanie drzwi, uprzejmość lub pomoc. Wzajemność jest bardzo skuteczną taktyką 

perswazyjną i ma jeden z najwyższych wskaźników sukcesu. 

Obowiązek 

Jest to trochę związane z wzajemnością. Cel odczuwa potrzebę podjęcia pewnych działań zgodnie z 

wymogami moralnymi, prawnymi, umownymi, obowiązkowymi lub religijnymi. Jest to powszechnie 

stosowane przeciwko pracownikom obsługi klienta, którzy są zobowiązani do pomocy klientom 

podczas prześladowania obelg i doceniając ich brak wiedzy na niektóre tematy. Poza tym inżynier 

społeczny może nałożyć na cel obowiązek, nawet jeśli nigdy nie istniał. Niespodziewanie poczucie 

obowiązku może być tworzone przez drobne rzeczy, takie jak zwykłe komplementy. Organizacja 

American Disabled Veterans jest w stanie uzyskać 35% sukces oddawania krwi, wysyłając 

niestandardowe etykiety adresowe do odbiorców. Bez etykiet adresowych osiągają jedynie 18% 

wskaźnik sukcesu. Aby zaatakować recepcjonistę za pomocą złośliwego oprogramowania, inżynier 

społeczny musi jedynie wręczyć niewielki upominek z pendrive'em zawierającym katalog produktów. 

Instrukcje powinny być tak proste, jak zaakceptować ten prezent, a my prosimy tylko o przejrzenie 

katalogu i wezwanie do zamówienia wszystkiego, co Cię interesuje. Ponieważ pendrive jest prezentem, 

odbiorca poczuje się zobowiązany do podłączenia go i przejrzenia wspomnianego załączonego 

katalogu. 

Ustępstwo 

Ustępstwo  to dopuszczenie lub akceptacja. Używa się go w taki sam sposób, jak wzajemność; po prostu 

to cel wysyła pierwsze żądanie. Inżynier społeczny zgadza się zrobić coś dla innej osoby, ale na dłuższą 



metę inżynier społeczny wie, że będzie on w najlepszej sytuacji, aby poprosić o przysługę cel. Ludzie są 

zaprogramowani w taki sposób, że spodziewają się, że kiedy ktoś wyświadczy przysługę, w końcu 

muszą ją odwzajemnić. Inżynier społeczny nie będzie zatem odporny na prośby kierowane do nich 

przez ludzi, od których mogą w końcu wymagać przysług. Jednak, podobnie jak w przypadku 

wzajemności, inżynier społeczny nigdy nie zgadza się na coś, co nie będzie miało dla nich żadnej 

wartości. Brak udzielenia koncesji niektórym osobom może doprowadzić do utraty raportu lub pozycji 

w ataku. Podobnie jak wzajemność, koncesja ma duży potencjał w ataku inżynierii społecznej. 

Niedostatek 

Obiekty i możliwości okazują się bardziej atrakcyjne, jeśli są trudne do zdobycia. Niedobór jest 

powszechnie stosowanym narzędziem marketingowym, a reklamy nigdy nie przestają używać 

zwrotów, takich jak oferta ograniczona, sprzedaż jednodniowa lub wyprzedaż. Istotą używania tych 

słów jest stworzenie poczucia niedoboru i przekonanie kupujących, że wkrótce nie otrzymają 

podobnych ofert. Takie reklamy prawdopodobnie przyciągną więcej uwagi niż te, które podkreślają 

najwyższą jakość niektórych produktów, ponieważ kupujący nie są zachęcani do działania w tym czasie. 

Niedobór najwyraźniej dodaje specjalnej wartości produktowi, który sprawia, że kupujący chcą go 

kupić w najbliższym możliwym terminie. Wynika to z ludzkiego instynktu ekonomicznej alokacji 

zasobów, które mamy. Ta zasada nie jest stosowana, gdy próbujesz zdobyć rzadkie przedmioty. W 

inżynierii społecznej niedobór powstaje poprzez wprowadzenie poczucia pilności. Kiedy ludzie uwierzą, 

że mają czas, aby coś zrobić, nie będą traktować tego priorytetowo. Jeśli jednak są przekonani, że nie 

mają czasu, koncentrują się na wypełnieniu tego, co jest od nich wymagane w możliwie najkrótszym 

czasie. Pilność jest powszechną techniką manipulacji, która jest używana do zakłócania procesu 

decyzyjnego celu. Niedobór uzupełnia to, co utrudnia celowi odmowę zrobienia czegoś. Na przykład 

pilne wezwanie przez dyrektora ds. komunikacji pana Doe , aby przyjechać i naprawić problem z 

synchronizacją chmury z komputerem przed wyjazdem na miesięczne wakacje. To żądanie zawiera 

aspekt pilności, a także niedoboru, dzięki czemu jest bardzo skuteczne. Jeśli sekretarka lub 

recepcjonistka usłyszy to , z pewnością nie będzie chciała odwrócić się od inżyniera społecznego. Ma 

sens, że dyrektor finansowy chciałby rozwiązać problem synchronizacji, zanim opuści biuro; sensowne 

jest również, aby ta prośba została złożona w trybie pilnym. Odwołanie mechanika byłoby decyzją 

godną pożałowania. Z perspektywy inżyniera społecznego, jeśli uda im się sprawić, by okazja wydaje 

się tak rzadka, cele będą błagać ją, aby im ją dali. Dlatego ataki koncentrują się na rzeczach uważanych 

za rzadkie lub ograniczone, tak więc inżynier społeczny wydaje się wyświadczać przysługę celowi. Jeśli 

atak obejmuje ujawnienie niektórych informacji, z klauzulą taką jak jestem pewien, że nie powinienem 

ci tego mówić, ale ..., końcowy rezultat jest taki, że wszelkie udostępniane informacje są przypisywane 

większej wartości przez cel niż gdyby były powiedział słusznie. 

Autorytet 

W każdej ludzkiej cywilizacji istnieje poczucie władzy. Nawet w świecie zwierząt istnieje rozbudowana 

struktura władzy. Zasadniczo ludzie podążają za wskazówkami tych, którzy, jak wierzą, mają nad nimi 

władzę. Istnieją różne konfiguracje, w których władza jest podana lub dorozumiana. W domu dzieci są 

posłuszne rodzicom, ponieważ mają nad nimi władzę. W szkole uczniowie są posłuszni swoim 

nauczycielom. W sądach prawnicy okazują szacunek sędziemu. W organizacjach pracownicy postępują 

zgodnie ze wskazówkami swoich przełożonych. Na ulicach cywile szanują policję. W polityce ludzie 

szanują przywódców i podążają za nimi. Cały świat jest zbiorem autorytetów. Istnieją różne rodzaje 

uprawnień, jak omówiono poniżej. 

Władza prawna 



Jest to władza, która pochodzi od rządu lub prawa i jest powierzona funkcjonariuszom, którzy 

egzekwują prawo. Jednym z najczęściej używanych przez inżynierów społecznych pretekstów jest to, 

że funkcjonariusze organów ścigania, urzędnicy państwowi lub prawnicy szukają pewnych informacji. 

Organ organizacyjny - organ pochodzący z hierarchii nadzorczej w organizacjach. Osoby znajdujące się 

wyżej w hierarchii mają dostęp do większej ilości informacji i władzy niż osoby poniżej. Inżynierowie 

społeczni przejmują tę władzę, wykorzystując w organizacjach preteksty osób, które mają więcej 

autorytetów niż ich cele. Inżynier społeczny może wysłać wiadomość e-mail do pracownika podającego 

się za dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji CISO zażąda pewnych poświadczeń. Bez wątpienia 

pracownik poda te informacje ze względu na postrzeganie władzy. Ludzie bardzo reagują na wszelkie 

stwierdzenia władzy, ponieważ dorastają, przyzwyczajając się do tych określonych struktur władzy. 

Dlatego e-mail będzie działał, nawet jeśli inżynier społeczny może znajdować się w innym kraju lub 

kontynencie. Inżynier społeczny, udając, że jest autorytatywną postacią w organizacji, prawie nie 

spotka się z oporem młodszych pracowników pod pretekstem, który sam wybierze. W 1993 r. Caildini 

przeprowadził eksperyment, w którym rzekomy lekarz dzwonił do pielęgniarek w różnych szpitalach i 

kazał im podawać pacjentom określoną dawkę leku, która była wyższa niż bezpieczna. Co zaskakujące, 

95% tych pielęgniarek było gotowych postępować zgodnie z instrukcjami i podawać pacjentom 

śmiertelną dawkę tego leku. Cialdini zapisał to w książce zatytułowanej „Wpływ”, która wykazała 

podatność personelu medycznego na niewłaściwe kierunki podane przez ludzi nad nimi. Władza 

organizacyjna jest dziś mocno wykorzystywana, ponieważ inżynierowie społeczni mogą łatwo 

gromadzić dane o pracownikach zajmujących wysokie stanowiska w organizacjach i podszywać się pod 

nich. Są w stanie wydawać absurdalne instrukcje, ale pracownicy przestrzegają ich na ślepo. 

Władza społeczna 

Władza społeczna pochodzi z nieformalnych ustawień grupowych, takich jak grupa przyjaciół, 

absolwentów pewnego uniwersytetu, a nawet współpracowników. W grupach na ludzi łatwo wpływają 

działania podejmowane przez innych członków grupy. Można to najlepiej opisać jako psychologię mafii 

gdzie ludzie będą chcieli robić to, co robi większość. Grupa będzie miała pewną wiarygodną liczbę, w 

której dana osoba będzie mieć większą kontrolę nad grupą z powodu innych czynników, takich jak 

budowa ciała, bogactwo lub elokwencja. Istnieje wiele innych rzeczy, które można zrobić aby członek 

grupy wyróżnia się i ma pewną domniemaną kontrolę nad grupą, w której inni członkowie postępują 

zgodnie ze wszystkim, co mówi. Inżynierowie społeczni są w stanie uzyskać ten dorozumiany autorytet 

poprzez bycie bardziej wyraźnym w grupie. W ten sposób zyskuje społeczność i może polecić grupie 

lub poprosić członków grupy o wykonanie pewnych czynności. Postępowanie zgodnie z instrukcjami 

lidera grupy jest postrzegane jako korzystne i dlatego członkowie grupy będą gotowi zrobić to, co im 

poleci lider grupy. Będą działać na autopilocie i bez zastanowienia wykonywać polecenia wydawane 

przez lidera. Nawet jeśli zostaną poproszeni o podanie pewnych poufnych informacji, ujawnią je. 

Inżynierowie społeczni dogadują się z ludźmi w grupach, aby uzyskać nad nimi kontrolę. Niektóre 

rzeczy, których używają, aby uzyskać dorozumiany autorytet, to ubrania, tytuły pracy i samochody. 

Dzięki odpowiednim ubraniom, właściwym gestom i wydawaniu fałszywych wizytówek inżynierom 

społecznym szybko zdobywają autorytet w grupach, do których dołączają. Istnieje wiele nieformalnych 

grup, do których dołączają pracownicy organizacji, i tam właśnie uderzają inżynierowie społeczni, kiedy 

są najmniej oczekiwani. 

Zaangażowanie i konsekwencja 

Spójność to bardzo ceniona cecha ludzka, w której ludzie chcą postępować w ten sam sposób, biorąc 

pod uwagę tę samą sytuację, co wcześniej. Ludzki mózg preferuje spójność, ponieważ nie musi 

ponownie przetwarzać informacji podczas wykonywania określonego zadania. Cóż, uczucia to 

pojawiające się uczucia gdy ktoś wyczuwa, że coś nie jest w porządku na podstawie spójnych 



doświadczeń z przeszłości. Cóż, pojawiają się także uczucia, gdy ktoś podejmuje się czegoś nowego, co 

do którego nie ma pewności. Istnieją przykłady prawdziwego zaangażowania i konsekwencji. W 

marketingu organizacja będzie walczyć o utrzymanie swojego udziału w rynku poprzez reklamę, nawet 

jeśli nie zostaną osiągnięte rzeczywiste zyski. Ogromne sumy pieniędzy są ostatecznie wykorzystywane 

na reklamy tylko dlatego, że organizacja zobowiązuje się do utrzymania udziału w rynku, który uważa 

za opłacalny, i obawia się, że jeśli przestanie się reklamować, konkurent może przejąć ten udział. Dzieje 

się tak, mimo że reklamy mogą nie wpływać bezpośrednio na upodobania i preferencje już ustalonej 

klienteli. Aukcje to kolejny przykład, w którym ludzie, którzy zobowiązują się do zakupu produktu, będą 

się wzajemnie licytować, dopóki ostatnia oferta nie będzie zbyt wysoka, aby ktoś mógł zostać 

wykluczony. Gry hazardowe to także kolejny przykład, w którym ludzie wydają szalone kwoty po tym, 

jak zdecydują, że muszą coś wygrać. Mogą grać przez wiele rund i tracić więcej w dążeniu do spełnienia 

swoich zobowiązań. Spójność jest produktem oczekiwań opartych na wcześniejszych doświadczeniach. 

Oczekiwanie służy jako motywacja do podjęcia działań, które doprowadzą do pewnego korzystnego 

wyniku końcowego na podstawie wcześniejszego wyniku. Spójność wpływa również na odpowiedź na 

niektóre żądania. Pracownik ochrony pilnujący serwerowni wie, że kiedy przyjdzie personel IT, wejdzie 

do serwerowni. Dlatego, jeśli istnieją jakieś fizyczne kontrole, pracownik ochrony wie, że musi wpuścić 

personel IT, ponieważ dzieje się tak za każdym razem. Jest to spójne i absurdalne byłoby, gdyby 

ochroniarz miał uniemożliwić pracownikom IT dostęp do serwerowni, ponieważ zwykle tak się nie 

dzieje. 

Konsekwencja i zaangażowanie to bardzo potężne narzędzia używane przez inżynierów społecznych. 

Starają się, aby cele zobowiązały się do wykonania pewnych czynności, a następnie do zwiększenia 

zaangażowania. Kluczem jest po prostu, aby cel zobowiązał się do niewielkiego początkowego 

zobowiązania. Gdy cel do czegoś się zobowiązuje, będzie skłonny wyrazić zgodę na prośby, które 

wydają się być spójne z tym, co pierwotnie zostało popełnione. Inżynier społeczny jest jednak zawsze 

zgodny z żądaniami, aby nie wypadły one z linii. Inżynier społeczny wybiera wolną ścieżkę postępu, a 

każde żądanie jest eskalacją poprzedniego. Naturalny postęp próśb nie zaalarmuje celu, z którego on 

lub ona zostanie wykorzystany. Małe zobowiązania często prowadzą do wykorzystania celu. Na 

przykład adwokat może zadzwonić do celu i powiedzieć: Jeśli respondent powie: Jak się masz? Lub Jest 

świetnie, prawnik może powiedzieć „Miło mi”, aby usłyszeć to, ponieważ ktoś nie robi tego samego i 

na pewno skorzystałby z twojej pomocy. W tej rozmowie respondent stwierdził już, że ma się świetnie, 

i zobowiązując się do tego stanu, nie może zrezygnować z powiązanej z nim prośby. W ten sam sposób 

inżynierowie społeczni zachęcają innych do zaangażowania się w coś, a następnie zmuszają niektóre 

żądania, aby wyglądały jak pomysł celu. 

Ponieważ jest to łatwo wykorzystywana droga przez ludzi, którzy chcą skorzystać z innych, dobrze jest 

wiedzieć, jak zareagować. Jedynym sposobem na uniknięcie korzyści wynikających z małego 

zaangażowania jest odmowa w najbliższym dogodnym momencie. Eskalacja nie kończy się na tym, że 

nie zgadzasz się na zrobienie czegoś, co wydaje się odmienne od tego, co zostało wcześniej popełnione. 

Katastrofalna ścieżka jest krótka, a osoba próbująca skorzystać z pewnością odejdzie. W inżynierii 

społecznej celem jest zachęcenie ludzi do wykonania pozornie drobnych zadań. Zaangażowanie i 

konsekwencja doprowadzą ich do katastrofalnej ścieżki, na której bezradnie zgodzą się na większe 

zadania. Tylko moderacja żądań odróżnia udany atak od nieudanego, gdy używane jest zaangażowanie. 

Gust 

Większość ludzi lubi być lubiana i odwdzięczają się tym, którzy je lubią. Sprzedawcy wiedzą, że kupujący 

może chętniej kupować od sprzedawcy, którego lubią. Nie oznacza to, że sprzedawcy, którzy nie 

wyglądają dobrze, nie sprzedają. Wiedzą, że jeśli wykazują oznaki lubienia kupującego, kupujący ich 

polubi, co stwarza warunki do udanej sprzedaży. Jednak polubienie kogoś nie jest łatwym zadaniem, 



zwłaszcza jeśli głęboko wiesz, że go nie lubisz. W poprzedniej częścu omówiono mikroekspresje i 

wyjaśniono, jak odróżnić fałszywy od prawdziwego uśmiech. 

Prawdziwe uśmiechy pojawiają się na całej twarzy i, co najważniejsze, prowadzą do skurczu niektórych 

mięśni oka, które nieco podnoszą dolną powiekę. Dlatego inżynierowie społeczni muszą wiedzieć, jak 

unikać udawania, że wyrażają sympatię dla osoby. Inżynier społeczny przedstawia się w odpowiedni 

sposób i stara się polubić cel, aby zdobyć ich zaufanie. To prowadzi z powrotem do części, w której  

omawiano preteksty. Preteksty to profile, których używają inżynierowie społeczni podczas swoich 

ataków. Nie tylko udają, żyją swoim powierzchownym życiem jako pretekst podczas procesu ataku. W 

ataku, w którym wykorzystuje się sympatię, inżynierowie społeczni wydają się być pomocni, 

sympatyczni i asertywni wobec swoich celów. Jedną ważną rzeczą, aby zmniejszyć zgiełk bycia 

lubianym, jest wyglądać atrakcyjnie fizycznie. Ludzie polubią ludzi, których uważają za atrakcyjnych. 

Jest to automatyczna reakcja zakorzeniona w ludzkim mózgu przez miliony lat, aby pomóc im znaleźć 

najbardziej odpowiednich partnerów. Atrakcyjność fizyczna zawsze będzie działać. Dzięki internetowi 

inżynierowie społecznościowi mogą tworzyć fałszywe profile z atrakcyjnymi zdjęciami ludzi. Podczas 

ataku na firmę networkingową w 2015 r. inżynier społeczny stworzył fałszywy profil młodej damy, która 

wysłała zaproszenie do przyjaciela do jednego starszego pracownika firmy sieciowej, który był 

mężczyzną. Pracownik, patrząc na profil, stwierdził, że jej hobby jest podobne do jego hobby, a na 

dodatek była atrakcyjna fizycznie. Zaprzyjaźnił się z nią i rozmawiał z nią przez jakiś czas, zanim odkryto, 

że profil został stworzony przez hakera. Atrakcyjność fizyczna z łatwością zaślepi ludzi przed ich lepszą 

oceną i od razu polubią inżyniera społecznego. Z upodobania będą bardziej podatni na 

wykorzystywanie. Piękno łączy się z udanymi cechami, co pomaga w ataku inżynierii społecznej. Piękno 

prowadzi do efektu halo, w którym decyzje osoby są powiązane z jej cechami dobrego wyglądu. 

Dlatego reklamodawcy zawsze wykorzystują pięknych ludzi do reklamowania swoich produktów. 

Jednak, jak powiedziano wcześniej, nie wszyscy są doskonale zbudowani, dlatego istnieją alternatywy 

dla budowania efektu sympatii na celach. Po prostu robiąc rzeczy, które lubi cel, inżynier społeczny jest 

w stanie zdobyć serce celu. Poprzez uzupełnienie celu inżynier społeczny otrzymuje więcej punktów. 

Dobre zaangażowanie z klientem dodaje do koszyka sympatii. Z nimi wygląd fizyczny będzie miał 

najmniejsze znaczenie. W końcu początkowa atrakcja ze względu na piękno może sięgać tylko tak 

daleko; potrzeba dużo więcej. Inżynierowie społeczni wiedzą, jak korzystać z pozytywnego 

wzmocnienia, komunikacji niewerbalnej i podstawowych informacji o celu na korzyść ich ataku. 

Koncentrują się na swoim nastawieniu, budują raport z celem, pozostają w zgodzie z otoczeniem i mają 

zdumiewającą jakość komunikacji, która pasuje do sposobu myślenia celu. Jest książka napisana przez 

Boothmana o tym, jak sprawić, by ludzie podobali się im w zaledwie 90 sekund. Podkreśla, że pierwsze 

2 sekundy określają, czy dana osoba cię lubi, czy nie. Jednak pierwsze wrażenie może zostać zmienione 

podczas interakcji. Wymienia postawę, efektywną komunikację i komunikację niewerbalną jako 

czynniki, które sprawiają, że ludzie są bardziej sympatyczni. Inne rzeczy, o których wspomina, to 

aktywne słuchanie, korzystanie z pytań i autentyczne zainteresowanie tym, co mówią ludzie. Ludzie w 

interakcji polubią cię jeszcze bardziej niż na pierwszy rzut oka. 

Dowód społeczny 

Dowód społeczny to zjawisko, w którym ktoś nie jest w stanie określić akceptowalnego zachowania do 

przedstawienia, a jedynie zakłada zachowanie przedstawione przez innych. Zdarza się ludziom, którzy 

znajdują się w nieznanej konfiguracji, a zatem nie wiedzą, jak się zachować i nie mają innych odniesień 

poza zachowaniami obserwowanymi przez innych ludzi. W ten sposób ludzie w nowych konfiguracjach 

prawie zawsze robią to, co robią inni. W pewnym eksperymencie powiedziano grupie ludzi, aby 

spojrzeli w niebo pośrodku miasta. Efekt końcowy był katastrofalnie udany. Inni ludzie zaczęli ślepo 

wpatrywać się w kosmos, aby zobaczyć, co się ogląda. Ludzie, którzy obserwowali, że inni to robią, 



zrobili to samo, a efekt marszczenia spowodował poważne zakłócenia ruchu, gdy ludzie patrzyli na 

niebo pośrodku dróg, a inni z samochodów . Był to pokaz tego, jak potężny jest dowód społeczny. 

Zatrzymywanie się i wpatrywanie się w niebo przez długi czas bez patrzenia na cokolwiek szczególnego 

było zupełnie nieznane. Ci, którzy znaleźli się obok ludzi, którzy to robili, niemal natychmiast zaczęli 

robić to samo, a ludzie, którzy ich obserwowali, zrobili to samo. Dowód społeczny jest szeroko 

stosowany w branży modowej do wprowadzania nowych trendów na rynek. Kiedy ludzie obserwują 

ludzi i celebrytów noszących jakieś ubrania, również je podnoszą, a ludzie, którzy obserwują ludzi 

przyjmujących marki odzieżowe, również je kupują. Kolejnym zastosowaniem dowodu społecznego 

jest rozrywka. W niektórych programach pojawia się śmiech z taśmy, w którym odtwarzane jest 

nagranie ludzi śmiejących się z przypuszczalnie zabawnych części serialu. Jednak śmiech z taśmy jest 

czasami używany w raczej nieprzyjaznych sekcjach lub w kiepskich dowcipach i ma taki sam efekt, jak 

w przypadku sekcji, w których są dobre dowcipy. Dlaczego ktoś miałby po prostu śmiać się z suchego 

żartu z powodu śmiechu z taśmy? Odpowiedź jest taka, że istnieje psychologiczny sposób określania 

prawidłowego zachowania poprzez wnioskowanie na temat innych ludzi i obserwowanie, w jakim 

stopniu coś robią. W ten sam sposób ludzie znajdą coś śmiesznego, jeśli inni uznają to za zabawne, 

nawet jeśli oczywiste jest, że ich śmiech jest kontrolowany lub naprawiany ręcznie. Dowód społeczny 

jest skuteczną bronią wpływającą na większość ludzi. Jest tak, ponieważ ludzie lubią dostosowywać się 

do zachowań obserwowanych przez innych ludzi, aby uniknąć bycia osobliwym lub dziwnym. W 

słoikach z napiwkami barmani umieszczają w słoiku pewną walutę, co oznacza, że wiele osób je 

napełniłoi aby uniknąć bycia skąpymi, inni ludzie są bardziej skłonni do przechylania ich, niż gdyby słoik 

był pusty. W dość zabawnym eksperymencie uczestnicy zostali umieszczeni w windzie, w którą 

wsiadłby niczego nie podejrzewający podmiot. Po przejechaniu kilku pięter wszyscy uczestnicy 

odwrócą się i staną w określonym kierunku. Niepodejrzewający niczego człowiek niemal zawsze 

zwracałby się również w stronę, w którą zwracali się uczestnicy. To wyraźnie pokazuje, że zgodność 

można stymulować, dlatego jest to bardzo niebezpieczne narzędzie w rękach inżyniera społecznego. 

Może natychmiast ujawnić zachowanie, jakiego inżynier społeczny pragnie w temacie. Aby dowód 

społeczny działał, muszą istnieć: 

Niepewność: cel nie może mieć wcześniejszego doświadczenia w tej sytuacji. Musi być całkowicie nowy 

i niejednoznaczny, aby jedynym sposobem na określenie, co należy zrobić, jest spojrzenie na to, co 

robią inni. 

Podobieństwo: inni ludzie powinni mieć podobny typ reakcji. To pokaże celowi, że wiedzą, co robią, a 

cel będzie musiał podążać za tym, co robią. Jeśli jest inna zdezorientowana osoba, wpływ dowodu 

społecznego może nie zostać zrealizowany, ponieważ obaj mogą zdecydować się pozostać osobliwymi 

w grupie. Te dwa warunki mogą z łatwością stworzyć inżynierowie społeczni. To dlatego, że społeczny 

inżynier nie musi tworzyć sytuacji fizycznej w celu wykorzystania dowodu społecznego. Werbalnie 

inżynier społeczny może opisać scenariusz, aby cel wydawał się jedynym dziwnym. Inżynier społeczny 

mógłby powiedzieć, że wszyscy, którzy się do niego zbliżyli, podjęli pewne działania i doprowadzili do 

pewnego pozytywnego wyniku. Cel będzie chętniej podążał ścieżką obraną przez innych. Wchodząc do 

lokalu strzeżonego przez ochroniarza, jeśli zostanie zatrzymany, inżynier społeczny może po prostu 

powiedzieć: przepraszam, ale wczoraj Mat sprawdził moje dane uwierzytelniające i wpuścił mnie. 

Pomyślałem, że nadal jestem mile widzianym gościem. Ścieżka, którą prawdopodobnie obrał Mat, 

wywiera presję na obecnego strażnika, aby wpuścił inżyniera społecznego bez ponownego 

sprawdzania jego poświadczeń. 

Zmiana rzeczywistości (kadrowanie) 

Jest to metoda przedstawiania faktów w taki sposób, że wydają się one dobre, podczas gdy w 

rzeczywistości są złe. Załóżmy, że ktoś jest informowany, że 25% ludzi, którzy handlują akcjami, zostaje 



milionerami. Ukrytym faktem jest to, że 75% handlowców giełdowych ponosi porażkę lub nie osiąga 

sukcesu, a jest to ogromna liczba. 

Jednak fakt, że pewien procent handlowców zostaje milionerami, jest bardziej podnoszący na duchu. 

Kadrowanie jest powszechnie stosowane w rzeczywistych scenariuszach. Jednym z obszarów, w 

których jest wykorzystywany, jest polityka. Kampanie i komunikaty kampanii są pełne półprawd i pół-

kłamstw. Osiągnięcia urzędującego lidera można łatwo zawyżać lub zaniżać, zmieniając sposób 

prezentacji faktów. W wyborach prezydenckich w USA prezydent Trump mocno zastosował zmianę 

rzeczywistości, aby zdyskredytować byłego prezydenta Barracka Obamę. Zamiast mówić o 

utworzonych miejscach pracy, skupił się na przypuszczalnie dużej liczbie bezrobotnych, podczas gdy w 

rzeczywistości liczba ta była wyższa przed wyborami Obamy. Zdyskredytował opiekę Obamy, 

wykorzystując także zmianę rzeczywistości. Czyniąc to, był w stanie przekonać ludzi, że zmiana jest 

potrzebna, a Ameryka musi znów stać się wspaniała. Polityka jest grą umysłową, a fakty są 

przedstawiane w sposób, który sprzyja osobie, która je przedstawia. Ramy są również wykorzystywane 

w marketingu. Gdy niektóre produkty nie są sprzedawane, sprzedawcy decydują się na ich oznaczenie 

po wysokich cenach. Wysokie ceny wskazują na wysoką jakość. Oznacza to, że produkty przyciągną 

uwagę, ale niewiele osób je kupi. Po chwili sprzedawca odpisze 80% i zwróci produkt do pierwotnej 

ceny. Będzie to miało wpływ na to, że ludzie zobaczą teraz wartość zakupu produktu po obniżonej cenie 

w oparciu o wyjątkowo wysoką cenę. Mostkowanie ramek to połączenie dwóch podobnych, ale 

niepowiązanych ramek. Inżynierowie społeczni mogą łączyć ramy celu, czyli tworzą niewidoczne 

połączenia z rzeczywistością celu w sposób, który faworyzuje inżyniera społecznego. Na przykład, 

strażnik przy wejściu do lokalu jest świadomy ram zabezpieczania lokalu. Będzie zatem dokładał starań, 

aby każdy próbował uzyskać dostęp do przesłanki. Jednak strażnik będzie traktował inne osoby, takie 

jak sprzedawcy oferujący mu lub jej produkty w różny sposób. Strażnik będzie również traktował 

inaczej personel organizacyjny pracujący w budynku. Strażnik może zatem być celem z ramą łączącą 

się z aspektem kontrolowanego dostępu. Inżynierowie społeczni korzystają z mostkowania ram, 

dostosowując rzeczywistość i oczekiwania do celu. 

Inżynier społeczny musi tylko dopasować się do ramy celu. Jeśli celem jest strażnik lokalu, inżynier 

społeczny może ubrać się i działać jako nowy pracownik organizacji wynajmującej lokal. Dopasowując 

ubrania i komunikując się z ramą celu, inżynier społeczny może łatwo przejść niezauważony lub bez 

dzwonienia alarmów, że jest nieznajomym. Inżynierowie społeczni wykorzystują kadrowanie, aby 

wpływać na swoje cele. Mają trzy opcje, aby utworzyć nowe ramki, wyrównać z ramką celu lub 

narysować cele w swoich ramkach. Aby właściwie używać kadrowania, przestrzegają czterech 

następujących zasad: 

* Pierwsza zasada polega na mówieniu rzeczy, które wywołują ramkę. Ludzki mózg zazwyczaj wyobraża 

sobie rzeczy, kiedy o nich myśli. Wielcy pisarze mają zdumiewającą umiejętność malowania obrazów 

w myślach swoich czytelników. Inżynierowie społeczni również starają się mieć tę umiejętność. Mają 

tendencję do opisowego i rzetelnego prowadzenia rozmów. W ten sposób malują obraz w mózgu celu, 

co odwraca jego uwagę od narysowanego obrazu mentalnego. W ten sposób cel jest zajęty rysowanym 

obrazem i pomija szczegóły dotyczące inżyniera społecznościowego. Jest skuteczny, gdy wchodzisz do 

lokalu lub unikasz rozmów na tematy, z którymi nie jesteś obeznany. 

* Drugą zasadą jest używanie ostatecznych słów do wywoływania ramek. To tutaj inżynier społeczny 

nie wspomina o czymś bezpośrednio, ale implikuje to. Cel otrzymuje dodatkowe zadanie, aby 

dowiedzieć się, o czym mówi inżynier społeczny, będąc bombardowanym jeszcze większą ilością 

informacji. Podczas gdy cel koncentruje się na łamigłówce umysłu, inżynier społeczny może zasadzić 

kilka pomysłów w jego mózgu. Inżynier społeczny może również skorzystać z okazji, aby zrobić coś bez 

zauważenia celu, ponieważ cel jest już zajęty próbą zrozumienia całego obrazu mentalnego 



* Trzecią zasadą kadrowania jest negowanie ramki. Może to zabrzmieć bezproduktywnie, ale w 

rzeczywistości jest to skuteczne. Mówiąc komuś, aby czegoś unikał, mózg automatycznie chce to 

znaleźć, aby tego uniknąć. Podobnie inżynierowie społecznościowi mogą stosować negację ramek, aby 

nakłonić ludzi do robienia rzeczy, których wcześniej nie posiadali. Jeśli inżynier społeczny pod 

pretekstem mechanika wejdzie do organizacji i podrzuci pendrive ze złośliwym oprogramowaniem, 

istnieje niewielka szansa, że pracownicy włożą go do swoich komputerów, jeśli zostaną o tym 

poinformowani. Inżynier społeczny może jednak zanegować tę ramkę, aby uzyskać cele przeciwne. 

Może porozmawiać z kilkoma osobami i powiedzieć im, że słyszał starszego członka personelu, który 

pytał o utracony  pendrive z wrażliwymi plikami. Pracownik, który znajdzie złośliwy pendrive, 

instynktownie wstawi go do swojego komputera, aby ustalić, czy chodzi o flashowanie. Inżynier 

społeczny zlekceważy ramy w polityce bezpieczeństwa organizacji, że pracownicy nie powinni losowo 

odbierać dysków przenośnych i wkładać ich do swoich komputerów. 

* Czwarta zasada kadrowania polega na tym, że cel powinien prowadzić do myślenia o rzeczach, które 

wzmacniają ramę. Im więcej cel myśli o czymś, tym bardziej jest to wzmocnione w jego mózgu. 

Wiadomości to mistrzowie, jeśli chodzi o manipulowanie ludźmi za pomocą ramek. Media mogą 

pominąć pewne szczegóły dotyczące historii, aby doprowadzić ludzi do wniosku, który byłby zupełnie 

inny, gdyby wszystkie szczegóły zostały podane. Rosja została oskarżona o wtrącanie się w wybory 

prezydenckie w USA w 2016 r., kupując reklamy na Facebooku popierające prezydenta Trumpa i 

dyskredytujące jego przeciwnika. Często kupując te reklamy, upewnili się, że wiadomość o wyborze 

Trumpa zostanie wzmocniona w świadomości większości głosujących. 

Inżynierowie społeczni stosują tę samą taktykę, w której powtarzają idee, które chcą, aby ich cele 

zachowały się w mózgu. Wyciekają tylko część informacji sprzyjających ich atakowi. W końcu prawda 

jest subiektywna dla osoby, która to mówi. Po prostu pomijając niektóre szczegóły, a inżynier społeczny 

jest w stanie przekonać cel z korzystną półprawdą. 

Manipulacja 

Manipulacja jest jedną z cech inżynierii społecznej. Inżynier społeczny jest w stanie objąć cel pod swoją 

kontrolę. Będziemy w stanie skuteczniej się bronić przed atakami, jeśli zrozumiemy znaki i metody 

manipulacji. Manipulacja waha się od całkowitego prania mózgu do subtelnych wskazówek, aby cel 

podjął określoną decyzję. Manipulacja pokonuje krytykę i zdolność swobodnego myślenia. W ten 

sposób inżynier społeczny może nakarmić cel zewnętrzną ideą i rozumowaniem oraz sprawić, by 

poczuli się, jakby to był ich (cel) własny. Manipulacji używa się na sześć następujących sposobów: 

* Aby zwiększyć przewidywalność celu 

* Aby kontrolować działania i środowisko celu 

* Aby wątpliwie zdestabilizować cel 

* Aby cel czuł się bezsilny 

* Aby wywołać pewne emocje na celu 

* Aby zastraszyć cel 

Manipulacja jest stosowana w wielu rzeczywistych konfiguracjach. W inżynierii społecznej istnieje 

wiele taktyk manipulacji. Jednym z nich jest wytwarzanie odruchu warunkowego. Podąża za 

klasycznym przykładem warunkowania psa Iwana Pawłowa, który był uwarunkowany ślinieniem, gdy 

zadzwonił dzwonek. Uwarunkowania zmusiły psa do ślinienia się, nawet gdy nie było widać jedzenia, 

ale zadzwonił dzwonek. Inżynierowie społeczni manipulują ludźmi poprzez warunkowanie, łącząc 



określone słowa z określonymi działaniami lub rezultatami. Cel zostanie zatem wprowadzony w stan 

oczekiwania na określony wynik lub działanie, gdy inżynier społeczny wypowie określone słowo. 

Inżynierowie społeczni używają również rzeczy, na które ludzki mózg jest już uwarunkowany. Na 

przykład widok małego dziecka lub słodkiego szczeniaka wywołuje uśmiech. Przekazując docelowe 

materiały zawierające takie zdjęcia, klient znajdzie się w szczęśliwym stanie i prawdopodobnie 

podejmie decyzje korzystne dla inżyniera społecznego. Tego rodzaju warunkowanie stosuje się w 

reklamach. Opony Michelin kiedyś wyświetlały reklamy z uroczym dzieckiem siedzącym obok opony 

Michelin. Skutkiem takiej reklamy jest to, że właściciel samochodu kojarzy opony Michelin z radością 

związaną z widzeniem dziecka. Nawet jeśli mogą być lepsze lub tańsze opony, kupimy opony Michelin 

tylko po to, by poczuć radość. Celem nie jest sprzedaż produktu, ale sprzedaż pretekstu, który wpłynie 

na działania podejmowane przez cel. 

Inną taktyką manipulacji jest odwrócenie uwagi. W tym momencie inżynier socjalny dywersji odwraca 

uwagę od tego, co faktycznie robi, aby to ukryć. Absorbując cel rozproszeniem uwagi, inżynier 

społeczny może łatwo wydostać się z problemów inżyniera społecznego, jeśli coś idzie źle podczas 

ataku. Na przykład, jeśli ochroniarze skonfrontują się z inżynierem społecznym za nielegalne 

przebywanie w bezpiecznym miejscu, inżynier może zwrócić uwagę strażników na inne rzeczy, takie 

jak nieprzygotowanie organizacji do ataków i dlaczego najwyższe kierownictwo zatrudnia ludzi do 

testowania obecnego stan bezpieczeństwa w organizacji. Istnieje kilka zachęt do korzystania z 

manipulacji zamiast innych taktyk perswazji. Po pierwsze, manipulacja ma wiele bodźców finansowych. 

Wiele schematów szybkiego wzbogacania się opiera się na manipulacji. Loterie i wszelkiego rodzaju gry 

hazardowe są ułatwione dzięki zachętom finansowym. Kupony są również rodzajem manipulacji 

finansowej. Inżynieria społeczna to w dużej mierze sprawa finansowa, w której atakujący chce zdobyć 

pieniądze celu. Ataki socjotechniki wykorzystujące manipulacje zwykle dotyczą miłości. Inną zachętą w 

inżynierii społecznej jest zachęta ideologiczna. Trudno jest zwalczyć ideologię i dlatego inżynierowie 

społeczni wykorzystują manipulację, aby zasadzić pewne ideologie w swoich celach. Inżynierowie 

społeczni wykorzystają ideologie, które mają jakąś nagrodę dla wspólnego celu. Cel będzie zatem dążył 

do zdobycia tej nagrody. Inżynier społeczny użyje ideologi dojenia wszystkiego, co się da, podczas gdy 

łudzi się cel, że pod koniec tego będzie większa nagroda. Bodźce społeczne są kolejnym rodzajem 

zachęt, jakie daje manipulacja. Ludzie są społeczno i przede wszystkim chcą przebywać w pobliżu osób, 

które je rozpoznają i chcą z nimi wchodzić w interakcje. Zazwyczaj chcą być akceptowani przez innych 

ludzi. Dlatego dbają o swój wygląd, starają się zdobyć bogactwo lub cokolwiek, co może być 

postrzegane przez społeczeństwo jako imponujące. Widać, że presja rówieśników jest poważnym 

wyzwaniem dla wielu młodzieży i nastolatków. Dzieje się tak, ponieważ odkrywają, że istnieją pewne 

zachęty społeczne, które są sympatyczne. Dlatego wypróbowują wszystko, co ich rówieśnicy uznają za 

sprzyjające. Media społecznościowe są dobrym przykładem osób poszukujących zachęt społecznych. 

Na stronach takich jak Instagram wielu użytkowników stara się pokazać innym, że żyją życiem 

platynowym, w którym uzyskują wszystko, co najlepsze. Są gotowi spróbować lub kupić wszystko, co 

przyciągnie ich uwagę. Ich główną nagrodą jest sympatia wielu ludzi. Dlatego platforma jest w dużej 

mierze zbudowana na podstawie lubienia i podążania za ludźmi. Inżynierowie społeczni również 

podążają tą samą drogą. Korzystają z bodźców społecznych, aby cele były zgodne z ich poleceniami. 

Sprzedają ludziom sympatię, bez względu na to, czy mówią im, aby uczestniczyli w działalności 

charytatywnej, czy też przekazali inżynierowi społecznemu pewne zasoby, które uczynią go 

szczęśliwym. Manipulacja jest silną taktyką perswazyjną. Umożliwia inżynierom społecznym zmuszanie 

ludzi do niekwestionowanego robienia tego, czego chcą inżynierowie społeczni. Siły psychologiczne są 

wykorzystywane do zapewnienia zgodności. Manipulacja odbywa się jednak subtelnie, aby nie 

wzbudzać podejrzeń ze strony celu. Jednak niektóre metody manipulacji są ciemne. Są to metody, 

które powodują niepokój, stres i przymus na celu, aby zmusić do podjęcia pewnych decyzji. 



Inżynierowie społeczni nie mają prawdziwych uczuć do swoich celów i nie zawahają się zepchnąć ich 

na tę drogę. W końcu cel uzasadnia środki. 

Negatywne taktyki manipulacji 

Wcześniej wymieniono sześć sposobów użycia manipulacji na obiektach docelowych. Konieczne jest 

przyjrzenie się niektórym z nich w tym momencie, po zrozumieniu pojęcia głębokiej manipulacji. 

Zwiększona przewidywalność 

Pierwszym wymienionym sposobem było zwiększenie przewidywalności celu. Odbywa się to poprzez 

obserwację wskazówek i innych wskaźników NLP. Inżynier społeczny wykorzystuje manipulację, aby 

doprowadzić cel do punktu, w którym jest bardzo podatny na pomysły. Uczucia są zmanipulowane aby 

otworzyć cel na pomysły inżyniera społecznego. Kiedy cel się otworzy, jest bardziej przewidywalny i 

można mu zaproponować pomysły. Dobrym przykładem tego, w jaki sposób manipulacja może 

otworzyć cel, jest użycie loterii lub hazardu. Oczekuje się, że gdy ktoś wygra, będzie podekscytowany i 

będzie w tym czasie otwarty na pewne pomysły. Jeśli na przykład inżynier społeczny skonfiguruje grę 

loteryjną i przygotuje ją tak, aby cel wygrał dużą nagrodę, cel będzie podatny na sugestie, takie jak 

podanie informacji bankowych, numeru ubezpieczenia społecznego i szczegółów płatności online . Nie 

byłoby to możliwe, gdyby cel został osiągnięty bez wzbudzonej emocji wygranej w loterii. 

Kontrolowanie środowiska celu 

Drugim wymienionym zastosowaniem manipulacji było kontrolowanie środowiska celu. Aby 

kontrolować środowisko celu, w pierwszej kolejności musi być w nim inżynier społeczny. Dlatego jeśli 

atak ma charakter online, inżynier społecznościowy musi wejść na platformy mediów 

społecznościowych celu, zaprzyjaźnić się z nimi i utrzymywać z nimi jakąś komunikację. Inżynier 

społeczny poświęci trochę czasu i na pewno nie spieszy się, by wykonać ostateczny cios, gdy cel zbliży 

się do niego. Najpierw zostanie zbudowana fałszywa relacja, ale będzie ona autentyczna dla celu. Jeśli 

cel lubi sztukę, inżynier społeczny może udawać znanego artystę w danym kraju i użyć go, aby zbliżyć 

się do celu. Będzie to trwało, dopóki cel nie będzie mógł udostępnić pewnych szczegółów inżynierowi 

społeczności. Inżynier społeczny może wytworzyć wiele innych uczuć w otoczeniu celu, gdy są już 

blisko. Jeśli inżynier społeczny powie, że stracił kogoś bliskiego, środowisko zmieni się na smutne. 

Smutek jest zaraźliwy. Smutnymi ludźmi można również łatwo manipulować, zwłaszcza jeśli można 

sprawić, że poczują się, jakby byli w stanie zakończyć przyczynę smutku. Inżynier społeczny może 

zażądać pieniędzy na rozliczenie szpitali lub pokrycie niektórych wydatków, a cel spełni się, aby położyć 

kres smutkowi. Wiele innych emocji i uczuć można wykorzystać, aby zmienić otoczenie celu, aby mieć 

określone odczucie, a tym samym wystawić go na atak. 

Rzucając wątpliwości 

Innym zastosowaniem inżynierii społecznej jest skłonienie celu do ponownej oceny swoich przekonań, 

emocji i świadomości. Jest to powszechnie stosowana taktyka manipulacji przez sekty. Niektóre z nich 

mają międzynarodowe uznanie i stosują tę samą taktykę manipulacji, gdziekolwiek się 

rozprzestrzeniają. Kulty celują w przekonania danej osoby i dogłębnie przekonują ją, że to, co jej 

powiedziano wcześniej, nie jest prawdą; ich przekonania są błędne, ale kult zna właściwą ścieżkę. 

Destabilizują już ustalone przekonania w celu, a gdy cel jest ponownie oceniany, wszczepiają swoje. 

Inżynierowie społeczni również zapożyczają tę taktykę. Na przykład wiele organizacji edukuje teraz 

swoich użytkowników na temat zagrożeń online i podaje ścisłe instrukcje, aby nie klikać przesłanych 

do nich adresów URL. Inżynier społeczny może ominąć tę zasadę w umyśle celu. Dzwoniąc do zespołu 

sprzedaży i mówiąc, że chce dużej liczby elementów dla określonego projektu, które znajdują się na 



stronie internetowej projektu, cel może łatwo nakłonić odbiorcę do kliknięcia adresu URL wysłane 

pomimo ścisłych instrukcji, aby tego nie robić. 

Spraw, że cel jest bezsilny 

Innym zastosowaniem manipulacji jest unieruchomienie celu. Jest to użyteczne, ale mroczne 

zastosowanie manipulacji. Aby to zrobić, inżynier społeczny musi zająć pozycję o wyższym autorytecie 

niż władza celu. Gniew jest także kolejną taktyką stosowaną do celu ,aby czuł się bezsilnym. Używając 

zagrożeń i wywołując wątpliwości na celu, cel może czuć się bezsilny. Inżynier społeczny zakłada 

obezwładniającą postawę, która sprawia, że cel wraca i czuje się bezsilny. Grupa inżynierów 

społecznych skorzystała z incydentu na Haiti w związku z wrażliwymi na mleko szczegółami od ludzi. 

Grupa opublikowała stronę internetową, która miała zawierać informacje o ludziach, którzy zginęli. To 

była informacja trudna do zdobycia. Inżynierowie społeczni jasno stwierdzili, że aby uzyskać dostęp do 

tych informacji, musieli podać pewne szczegóły. Ponieważ ludzie, którzy nie słyszeli od członków 

rodziny, byli bezradni, nie kwestionowali wrażliwości informacji, które im przekazano. Dopiero później 

uświadomili sobie, że przekazali prywatne informacje niezaufanym stronom trzecim. 

Karanie celu 

Innym mrocznym sposobem użycia manipulacji jest niefizyczne karanie ludzi. Odbywa się to poprzez 

sprawienie, by cel poczuł się winny, upokorzony lub niespokojny. Rezultatem końcowym jest to, że cel 

jest gotów spełnić każde żądanie, które spowoduje, że wyjdzie z tego stanowiska. Ponadto cel będzie 

wdzięczny komuś, kto pomoże mu wydostać się z tej pozycji. Inżynier społeczny może stworzyć 

scenariusz, w którym wezwie pomoc do celu. Jeśli cel odmówi udzielenia pomocy, partner ataku 

socjotechnicznego może wyjść z pomocą i zawstydzić cel za to, że nie jest wystarczająco ludzki, aby mu 

pomóc. Trzeci atakujący może być w pobliżu i zbliżyć się do celu, a tym samym atakujący zyskuje 

przychylność od celu. Otwiera to cel  na atak. 

Zastraszenie 

Zastraszanie jest ostatecznym zastosowaniem inżynierii społecznej. Po prostu pozorując, że jest zajęty 

i zdenerwowany, atakujący staje się onieśmielający dla celu. Tak więc, mówiąc w sposób wiarygodny, 

inżynier społeczny zastrasza cel. Głównym celem jest zazwyczaj sprawienie, by cel był niespokojny i 

działał w sposób, w jaki nie działa w normalnym stanie. Sprawiając, że cel jest niespokojny, może on 

użyć siły, aby uzyskać pewne wrażliwe informacje lub niektóre zasoby od celu. Taktyka ta jest 

stosowana w scenariuszach, w których inżynier społeczny nie przewiduje przyszłego wykorzystania 

celu, ponieważ w końcu uszkodzi każdy związek między nimi. 

Pozytywne wskazówki i taktyki manipulacji 

Wyżej wymienione taktyki służą do manipulacji negatywnych. Istnieją jednak pewne cele, do których 

nie można zastosować tej taktyki, a czasami inżynier społeczny może również preferować pewną 

pozytywność w ataku. Oto niektóre pozytywne metody manipulacji. 

Odłączanie emocji od ataku: inżynier społeczny nie może sobie pozwolić na wykorzystanie swoich 

prawdziwych emocji w ataku. To otworzy atakującego na manipulację od celu, co jest odwróceniem 

całego ataku. Dlatego inżynier społeczny zachowuje się jak jego pretekst. Jego umysł musi odróżniać 

prawdziwą osobę od pretekstu. Wykorzystywane są fałszywe emocje, ale atakujący nigdy nie pozwala, 

aby emocje przedostały się do jego prawdziwej osobowości. Odłączając prawdziwe emocje od ataku, 

inżynier społeczny może zachować kontrolę nad atakiem, nawet gdy cel staje się zdenerwowany, 

niegrzeczny lub szalony. 



* Szukając pozytywów: aby rozjaśnić niektóre momenty, inżynier społeczny może patrzeć na 

humorystyczne rzeczy, o których można żartować lub komplementować. Samo znalezienie celu 

,uśmiechnięcia się do celu może zwiększyć szanse na sukces w ataku manipulacyjnym. Jeśli, na 

przykład, celem jest recepcjonista, komplementując wygląd biurka recepcyjnego z dbałością o projekt 

lub po prostu wspominając o dobrej reputacji organizacji na ulicach, może znacznie przyczynić się do 

odblokowania szans na sukces w organizacja. 

* Przyjmowanie pozytywnych założeń: atak socjotechniczny jest dużym zadaniem, a atakujący 

potrzebuje całej motywacji, jaką może uzyskać. Aby podnieść na duchu, inżynier społeczny powinien 

założyć, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jeśli tak się nie stanie, atakujący powinien założyć, że 

plan tworzenia kopii zapasowych zadziała lub procedura wyjścia przebiegnie bezbłędnie. W 

interakcjach z celami inżynier społeczny powinien mówić z pewnymi założeniami. Podczas interakcji z 

ochroniarzem obsługującym punkt wejścia do budynku, inżynier społeczny powinien powiedzieć takie 

rzeczy, jak ... wychodząc po naprawie drukarek, powiem ci coś, co słyszałem o tej organizacji. Ta 

pozytywność łagodzi surowość strażnika i ułatwia inżynierowi społecznemu uzyskanie dostępu do 

organizacji, nawet jeśli nie ma wymaganego zaproszenia. Jeśli inżynier społeczny popełni błąd, będąc 

negatywnym i oczekując porażki, szanse na sukces będą niewielkie. Stwierdzenie takie jak: Jeśli tylko 

pozwolisz mi wejść i porozmawiać z HR ... może wydawać się zbyt potrzebne i automatycznie strażnik 

odmówi wejścia. Oczekiwanie niepowodzenia może się również pojawić w mikroekspresjach i innych 

niewerbalnych wskazówkach. 

Korzystanie z różnych linii początkowych: W tym momencie można pożyczyć pewne informacje z witryn 

randkowych. OkCupid (https: / / www. Okcupid. Com /), który jest jednym z wiodących internetowych 

serwisów randkowych, przeprowadził badania dotyczące odsetka odpowiedzi dziewcząt . Okazało się, 

że duże komplementy były katastrofalne, gdy były używane, a większość dziewcząt ignorowała 

wiadomości zawierające słowa takie jak piękne, gorące lub seksowne. Słowa, które miały lepszy wpływ 

na dziewczyny, to  były fajne i niesamowite. Podobnie dziewczęta zignorowały wiadomości ze zwykłymi 

pozdrowieniami, takimi jak cześć lub hej. Pozdrowienia takie jak Się masz lub hola miały lepszy 

wskaźnik odpowiedzi. Biorąc pod uwagę te informacje, zakładając, że celem są dziewczyny w serwisach 

randkowych, oczywiste jest, że normalne podejście nie będzie działać. Jest to typowe ludzkie 

zachowanie; ludzie zignorują to, co normalne i pociągnie ich niezwykłość. Dlatego inżynier społeczny 

zastosuje różne podejścia, takie jak wysłanie na pilne naprawy, przybycie na pilne spotkanie lub 

porzucenie bardzo ważnego napędu, aby uzyskać informacje na temat organizacji. Inżynier społeczny 

również nie użyje oczywistej ścieżki w swojej interakcji z celem. 

Używanie czasu przeszłego: w przypadkach, gdy inżynier społeczny radzi sobie z negatywnością od celu, 

ważne jest, aby oddzielić negatywność od obecnej sytuacji. Daje to nowe możliwości. Jeśli na przykład 

recepcjonistka odmawia napastnikowi szansy na spotkanie z celem, który może być dyrektorem 

finansowym organizacji, cel może zresetować atak. Weź proste oświadczenie, takie jak: Kiedy 

powiedziałeś, że nie ma dyrektora finansowego, czy wiedziałaś, że byłem z nim wczoraj i zgodziłem się 

z nim spotkać dzisiaj, ponieważ może mnie tu nie być od jutra? Inżynier społeczny zresetował sposób 

myślenia recepcjonisty, odrzucając zaprzeczenie w odległej przeszłości i zwiększając presję, aby 

zobaczyć się z dyrektorem finansowym. Recepcjonista będzie również zmuszony przejść z przeszłości 

do prądu, co może po prostu dać inżynierowi szansę zobaczenia się z dyrektorem finansowym. 

Poszukiwanie i niszczenie: To może być mylące w części, o której mówiliśmy, że dotyczy pozytywnych 

taktyk manipulacji. Jednak nie ma na celu wywoływania negatywnych skutków dla celu. Inżynier 

społeczny identyfikuje i planuje sposoby radzenia sobie z zakłóceniami swojego ataku. Wcześniej 

ćwiczą, jak przebiega interakcja, aby znaleźć obszary, w których mogą znaleźć wyzwania. Daje im to 

wczesną możliwość poszukiwania i niszczenia wszystkiego, co można rzucić na ich ścieżki. 



Podsumowanie 

Perswazja jest ważnym krokiem w inżynierii społecznej. Pozwala inżynierowi społecznemu robić 

postępy w całym ataku. Omówiono podstawy perswazji, podkreślając aspekty, które sprawiają, że 

próba perswazji jest skuteczna. Przeszliśmy także przez taktyki wpływów, z powodzeniem stosowane 

przez polityków i media, aby zachęcić ludzi do kupowania swoich pomysłów. Taktyki te obejmują 

wzajemność, zobowiązanie, ustępstwo, niedobór, autorytet, zaangażowanie, konsekwencję i wreszcie 

sympatię. Następnie przyjrzeliśmy się, jak inżynierowie społeczni zmieniają rzeczywistość za pomocą 

kadrowania. Wyjaśniliśmy, w jaki sposób można zginać prawdę, aby sprzyjać inżynierom społecznemu. 

Omówiono również zasady dokonywania zmian rzeczywistości. Wreszcie, omówiono manipulację, 

jedno z najsilniejszych narzędzi wpływu i perswazji. Wyjaśnia, w jaki sposób inżynierowie społeczni 

mogą kontrolować umysły celów pod ich kontrolą. Omówiono sposoby wykorzystania manipulacji w 

ataku inżynierii społecznej. Omówiono taktyki i wskazówki dotyczące pozytywnych i negatywnych 

manipulacji. Po zapoznaniu się z podstawami inżynierii społecznej w następnym rozdziale przyjrzymy 

się, jak inżynierowie społeczni szukają celów. 



Zbieranie informacji 

Atak socjotechniki podąża ścieżką, do której doszedł po ocenie informacji znanych o celu. Dlatego 

taktyki wyuczone w poprzednich częściach zostaną zastosowane w zależności od wyników tej części. 

Jednak gromadzenie informacji nie jest tak trudne, jak kilka lat temu, kiedy można było uzyskać 

szczegółowe informacje na temat celu albo bezpośrednio z celu, albo z pytania. Internet, a dokładniej 

korzystanie z mediów społecznościowych, uprościł ten etap dzięki nowszym i szybszym technikom 

gromadzenia danych. W procesie gromadzenia danych żadna część danych nie jest uważana za 

nieistotną. Wystarczy odrobina informacji, takich jak ulubiony staw celu, aby inżynierowi społecznemu 

udało się przekonać cel do działania w określony sposób. Ważne jest, aby inżynier społeczny wiedział, 

jakiego rodzaju informacji szukać. Istnieje przeciążenie informacją i może zostać zebranych wiele 

nieistotnych informacji. Dobrze jest również znać źródła, w których można znaleźć tego rodzaju 

informacje. Posiadanie informacji nie jest wystarczające, ważne jest, aby wiedzieć, jak wykorzystać 

zebrane informacje do profilowania celu i uczynienia ich bardziej przewidywalnymi. Wreszcie, ważne 

jest, aby wiedzieć, jak przechowywać te informacje w uporządkowany sposób, aby ułatwić ich 

wyszukiwanie. W tej części dowiesz się, jak to zrobić w następujących sekcjach: 

* Zbieranie informacji o celach 

* Techniczne i nietechniczne metody gromadzenia informacji  

Wprowadzenie 

Istnieje mnóstwo dostępnych i tworzonych dziś informacji. Wraz z pojawieniem się Internetu i 

pojawieniem się platform mediów społecznościowych szacuje się, że ludzie tworzą 2,5-quillillion 

bajtów danych. Informacje te są wykorzystywane przez wiele grup ludzi, marketingowcy są na szczycie 

łańcucha. Duże zbiory danych pozwalają organizacjom wydobywać znaczące informacje z tej 

niesamowitej ilości danych, które w przeciwnym razie zostałyby zmarnowane. Reklamodawcy znają 

dziś lepiej swoje cele, ponieważ profilowali je na podstawie informacji dostępnych w Internecie. Po 13 

latach od założenia Facebook stał się już miesięczną bazą aktywnych użytkowników obejmującą ponad 

dwa miliardy ludzi. Instagram i Twitter łącznie mają prawie miliard aktywnych użytkowników 

miesięcznie. LinkedIn, który został niedawno przejęty przez Microsoft, ma około 106 milionów 

aktywnych użytkowników miesięcznie. Jest to interesująca platforma dla inżyniera społecznościowego, 

która jest specjalnie ukierunkowana na pracowników, ponieważ została stworzona dla profesjonalnej 

bazy użytkowników. Snapchat to kolejna nadchodząca platforma mediów społecznościowych, która 

codziennie przyciąga ponad 160 milionów użytkowników. Baza użytkowników tych platform może być 

większa niż te liczby, ale najważniejsza jest faktyczna liczba aktywnych użytkowników każdego miesiąca 

lub dnia. Są to generatory treści, czyli te, które wypuszczają treści, które powodują, że inni użytkownicy 

odwiedzają te platformy, i nadal są konsumentami treści przez innych użytkowników. Użytkownicy są 

wyjątkowo nieostrożni, jeśli chodzi o informacje, które umieszczają na swoich kontach w mediach 

społecznościowych. Ich biograficzne strony są pełne często poprawnych informacji o sobie i ich 

rodzinach. Pełna historia ich życia, w tym daty urodzenia, uczęszczane szkoły, relacje i historia pracy, 

można znaleźć na ich stronach profilowych. Regularnie aktualizują swoje konta o informacje, które 

można uznać za wrażliwe, takie jak miejsca, w których pracują, wyjazdy wakacyjne, w których 

przebywają, wydarzenia w miejscu pracy, bliscy przyjaciele i członkowie rodziny. Nic więc dziwnego, że 

inżynierowie społeczni czają się na platformach mediów społecznościowych, aby zbierać informacje o 

swoich celach. Jednak inżynierowie społeczni nadal korzystają ze starych zaufanych metod uzyskiwania 

informacji o swoich celach. Z biegiem lat udoskonalili taktykę, aby odnieść sukces w uzyskiwaniu 

informacji przy użyciu tych starych metod. Chociaż mogą nie być tak szybkie jak media 

społecznościowe, czasami są bardziej osobiste i dlatego mogą dostarczyć więcej informacji. 



Zbieranie informacji o celach 

Gromadzenie informacji można przeprowadzić za pomocą dwóch ogólnych kategorii metod - metod 

technicznych i nietechnicznych. Jak sama nazwa wskazuje, metody techniczne są oparte na 

komputerowych technikach zbierania informacji. Nie ma jednak pewności, że dane narzędzie lub 

urządzenie elektroniczne uzyska wystarczające informacje o celu. Dlatego do zebrania informacji o 

obiektach docelowych można użyć kombinacji następujących narzędzi i urządzeń. Inżynierowie 

społeczni wykorzystają wiele narzędzi / technik służących do zbierania informacji i połączą uzyskane 

informacje, aby stworzyć profil dla swoich celów. 

Techniczne metody gromadzenia informacji 

Obecnie opracowywanych jest wiele narzędzi służących do gromadzenia informacji podczas ataków 

socjotechnicznych. Prawdopodobnie najbardziej udanym narzędziem do tego jest Linux Distribution o 

nazwie Kali. Zawiera pakiet ponad 300 narzędzi specjalnie zaprojektowanych przez Kali do zbierania 

informacji o celu. Od 300 zawęźmy je do dwóch najpopularniejszych narzędzi, które wyróżniają się na 

liście, ponieważ nie zbierają danych, ale pomagają w ich przechowywaniu i wyszukiwaniu. Są to: 

BasKet 

BasKet to darmowy i otwarty program Linux, który działa bardziej jak zaawansowane narzędzie do 

przechowywania danych, aby pomóc inżynierowi społecznemu w procesie gromadzenia danych. Ma 

znajomy wygląd Notatnika, ale ma wiele funkcji. Służy jako repozytorium informacji tekstowych i 

graficznych, które inżynier społeczny gromadzi w określonym celu. Może wydawać się prosty lub nawet 

niepotrzebny podczas ataku inżynierii społecznej, ale w rzeczywistości służy celowi, który trudno jest 

powielić w edytorach tekstu, takich jak Microsoft Word. BasKet używa układu przypominającego 

tabulatory, aby umożliwić inżynierowi społecznościowemu umieszczanie każdego rodzaju informacji o 

celu w uporządkowany sposób, który jest łatwy do odczytania lub odzyskania. Na przykład zdjęcia mogą 

znajdować się na jednej karcie, informacje kontaktowe w innej, informacje w mediach 

społecznościowych na trzeciej, a informacje o fizycznej lokalizacji w osobnej. Inżynier społeczny będzie 

aktualizował te karty, ilekroć napotka więcej informacji. Pod koniec procesu BasKet pozwala 

inżynierowi społecznościowemu wyeksportować te informacje jako stronę HTML, dzięki czemu 

kompresuje wszystkie informacje razem, czyniąc je bardziej przenośnymi, dostępnymi i 

udostępnianymi. 

Dradis 

Dradis to darmowa i otwarta aplikacja Linux, Windows i macOS do przechowywania informacji. Ma 

bardziej zaawansowany wygląd, który ma wygląd podobny do notatnika BasKet. Dradis jest również 

bardziej zaawansowany pod względem funkcjonalności, ponieważ działa jako scentralizowane 

repozytorium i korzysta z internetowego interfejsu użytkownika, aby umożliwić użytkownikom 

interakcję z nim. Zamiast kart (takich jak BasKet), Dradis używa gałęzi, które pozwalają użytkownikowi 

dodawać różne rodzaje informacji razem. Dradis może obsługiwać ogromne ilości danych, które w 

innym przypadku byłyby problematyczne dla BasKet. Dlatego jest powszechnie stosowany, gdy istnieje 

wiele informacji, które mają zostać posortowane według celu. Po zakończeniu korzystania z dwóch 

głównych narzędzi do przechowywania danych, nadszedł czas, aby przyjrzeć się sposobom 

gromadzenia informacji przez inżynierów społecznych. Poniżej omówiono: 

Strony internetowe 

Jednym z uli zawierających informacje o celach są korporacyjne i osobiste strony internetowe. Witryny 

firmowe mogą zawierać informacje o ich pracownikach i klientach. Z drugiej strony prywatne strony 



internetowe zawierają informacje wyłącznie o osobach fizycznych. Przy wystarczającym 

przekopywaniu strony internetowe mogą być w stanie ujawnić wiele informacji. Prywatne strony 

internetowe mogą informować o zaangażowaniu danej osoby pod względem pracy, fizycznej 

lokalizacji, danych kontaktowych i niektórych słów specjalnych, które mogą być użyte w profilowaniu 

haseł. Jeśli chodzi o ostatni punkt, wiadomo, że ze względu na znajomość ludzie zwykle zawierają 

pewne znane im frazy lub słowa, takie jak data urodzenia, imię partnera, imię zwierzaka lub własne 

imiona. Korporacyjne strony internetowe są w stanie dostarczyć biografie swoich pracowników, 

szczególnie tych o wysokich stanowiskach oraz dane kontaktowe do pracy. Jeśli chcesz atakować 

organizację za pomocą złośliwego załącznika e-mail, wysłanie jej na adresy e-mail podane w 

korporacyjnej witrynie internetowej ma większą szansę na dostarczenie ładunku bezpośrednio w 

organizacji. 

Wyszukiwarki 

Mówi się, że internet nigdy nie zapomina. Jeśli chcesz coś wiedzieć, znajomość właściwego sposobu 

zapytania może dać ci prawie wszystkie potrzebne informacje. Google, dominująca wyszukiwarka, jest 

kluczowym narzędziem dla inżyniera społecznościowego, służącym do odkrywania informacji o celach 

w Internecie. Omówimy niektóre wyszukiwane frazy, których używają inżynierowie społeczni, aby 

szukać informacji o celach za pomocą Google: Aby wyszukać informacje o celu. w ramach określonej 

domeny, takiej jak witryna firmowa, można zastosować następujące zapytanie: 

Site: www.websitename.com „John Doe” 

Jeśli w witrynie znajduje się coś na temat Johna Doe, Google zindeksuje ją w wynikach wyszukiwania 

zapytania. Aby wyszukać informacje o celu w tytule dowolnej witryny zaindeksowanej przez Google, 

używane jest następujące zapytanie: 

Intitle: John Doe 

Ważne jest, aby zrozumieć, że odstępy między tymi dwoma słowami instruują Google, aby szukał także 

tytułów z Johnem, a po nich następuje tekst zawierający słowo Doe. Jest to bardzo przydatne 

zapytanie, ponieważ przechwytuje informacje o celu zawarte w tytułach wielu stron internetowych. To 

zapytanie dostarczy informacji z witryn korporacyjnych do platform mediów społecznościowych, 

ponieważ często używają nazwiska osoby jako tytułu na niektórych stronach. 

Aby wyszukać informacje o celu w 3. adresie URL dowolnej witryny, Google może dostarczyć 

następujące zapytanie: 

Inurl: John Doe 

W wielu organizacjach powszechną praktyką jest używanie słów w tytułach internetowych w adresach 

URL do celów SEO. To zapytanie identyfikuje nazwisko osoby na podstawie adresów URL 

indeksowanych przez Google. Ważne jest, aby pamiętać, że zapytanie wyszuka Johna w adresach URL 

i łania w podobny sposób, jak omówiono wcześniej. Jeśli w ogóle inżynier społeczny chce wyszukać 

wszystkie nazwy celu w adresie URL zamiast jednej w adresie URL i drugiej w tekście, można 

zastosować następujące zapytanie: 

Allinurl: John Doe 

Zapytanie ograniczy wyniki do tych, w których adres URL zawiera zarówno nazwę 

John and Doe. 



W niektórych przypadkach cel będzie ubiegał się o zadania przy użyciu tablic zadań. Niektóre tablice 

ofert pracy zachowują życiorys celu na swoich stronach internetowych. Ponadto niektóre organizacje 

zachowują w swoich witrynach życiorysy swoich kandydatów do pracy. Życiorys zawiera bardzo poufne 

informacje o osobie. Zawiera prawdziwe nazwisko, prawdziwy numer telefonu, prawdziwy adres e-

mail, wykształcenie i historię pracy. Ma mnóstwo informacji bardzo przydatnych w ataku 

socjotechnicznym. Aby wyszukać prywatne dane celu, inżynier społeczny może użyć następującego 

zapytania: 

„John Doe” intitle: „życiorys” „telefon” „adres” „e-mail” 

To bardzo potężne zapytanie, które przeszuka cały internet w poszukiwaniu informacji o Johnie Doe, 

które mają tytuły z takimi informacjami, jak życiorys, numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy. 

Follo5w. Zapytanie to służy do zbierania informacji nie o konkretnej osobie, ale raczej organizacji. Jego 

celem jest ujawnianie poufnych informacji w organizacji, które mogą być publikowane na stronach 

internetowych: 

intitle: „nie do dystrybucji” „poufne” witryna: websitename.com 

Zapytanie wyszuka wszystko opublikowane z tytułem nieprzeznaczonym do dystrybucji lub na stronie 

internetowej. poufne To wyszukiwanie może odkryć informacje, o których niektórzy pracownicy 

organizacji mogą nawet nie wiedzieć. Jest to bardzo przydatne zapytanie w ataku socjotechnicznym, 

gdy inżynier społeczny chce być informowany o wewnętrznych sprawach organizacji do określonego 

celu. Jeden z nich. powszechnie używanymi pretekstami do wejścia do strzeżonych pomieszczeń jest 

osoba do spraw napraw IT lub sieci, z którą firma pilnie się kontaktuje. Strażnicy będą gotowi wpuścić 

taką osobę i będą mogli przeprowadzić atak pośród innych pracowników bez wywoływania alarmów. 

Aby móc przyjąć taki pretekst, inżynier społeczny musi posiadać wiedzę na temat wewnętrznej sieci 

lub infrastruktury organizacji. Oto grupa zapytań, które mogą przekazać te informacje inżynierowi 

społecznościowemu: 

Intitle: „Raport z oceny podatności sieci” 

Intitle: „Raport podsumowujący podatność hosta” 

Informacje te mogą być również wykorzystane w niektórych częściach ataku, ponieważ ujawniają 

również słabości, które można wykorzystać w sieci celu lub w hostach podłączonych do sieci. Do 

wyszukiwanie dla haseł używanych przez użytkowników w sieci organizacyjnej – kopia zapasowa tych 

haseł może być przydatnym miejscem do rozpoczęcia wyszukiwania. W związku z tym przydatne może 

być następujące zapytanie: 

Site:websitename.com filetype:SQL ("password values" ||  "passwd" || "old passwords" || 

"passwords" "user password") 

To zapytanie wyszukuje pliki SQL przechowywane w domenie witryny, które mają wartości nazwy 

hasła, hasła, starych haseł, haseł lub hasła użytkownika. Pliki te, chociaż mogą nie mieć aktualnych 

haseł użytkownika, mogą dać atakującemu wystarczającą ilość informacji, aby profilować bieżące hasła 

użytkowników. Na przykład istnieje duże prawdopodobieństwo, że stare hasło e-mail pracownika 

zostanie zmienione na nowe hasło. Istnieje wiele innych zapytań służących do wyszukiwania danych, 

które można wykorzystać w Google i innych wyszukiwarkach. Te omówione są tylko najczęściej 

używane. Należy zachować ostrożność, ponieważ internet nigdy nie zapomina, a nawet po usunięciu 

niektórych informacji istnieją inne witryny, które przechowują buforowane pliki w witrynie. Dlatego 

najlepiej jest, aby organizacje nie publikowały swoich poufnych informacji. 



Pipl 

Innym często używanym narzędziem do zbierania informacji o celu jest Pipl. Pipl archiwizuje informacje 

o ludziach i oferuje je bezpłatnie każdemu, kto chce uzyskać do nich dostęp. Przechowuje informacje, 

takie jak prawdziwe imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres fizyczny i konta w mediach 

społecznościowych. Oprócz tego oferuje płatną opcję gromadzenia informacji o krewnych danej osoby, 

począwszy od rodzeństwa i rodziców. Jest to kopalnia złota dla inżynierów społecznych, ponieważ przy 

bardzo małym wysiłku są oni w stanie uzyskać dostęp do mnóstwa informacji o swoich celach. Weźmy 

prawdziwy przykład zamiast powszechnie używanego Johna Doe, co może przynieść wiele rezultatów.  

W naszym przykładzie zbadaliśmy niektóre możliwości Pipl, jeśli chodzi o poszukiwanie informacji o 

celach. Ponieważ takie witryny są dostępne dla każdego, jasne jest, że prywatność jest niczym więcej 

niż iluzją. Takie strony uzyskują informacje z platform mediów społecznościowych, witryn 

korporacyjnych, danych sprzedawanych przez strony trzecie, danych udostępnianych przez hakerów, 

danych skradzionych z innych stron internetowych, a nawet danych przechowywanych przez agencje 

rządowe. Ta konkretna strona jest w stanie uzyskać rejestr kryminalny dotyczący celu, co oznacza, że 

ma dostęp do niektórych akt przestępczych. Niepokojące jest to, że strony te nie są nielegalne i jeszcze 

przez długi czas będą dodawać dane o ludziach. To dobra wiadomość dla inżyniera społecznego, ale zła 

wiadomość dla każdego, kto może być celem. Właścicieli witryn nie można zmusić do usunięcia 

zawartych w nich danych, dlatego też po dotarciu do nich danych nie można się ukryć. Strona może 

stać się silniejsza tylko dzięki większej ilości informacji. 

Whois.net 

Whois.net wciąż znajduje się w witrynach, które archiwizują informacje, i jest kolejnym, który służy 

prawie tak samo jak Pipl. Whois.net wyświetla informacje, takie jak adresy e-mail, numery telefonów i 

adresy IP celów, o których szuka się informacji. Whois.net ma również dostęp do informacji o 

domenach. Jeśli cel ma osobistą stronę internetową, Whois.net jest w stanie uzyskać dokładne 

informacje na temat rejestrującego i rejestrującego nazwę domeny, datę rejestracji i wygaśnięcia oraz 

dane kontaktowe właściciela witryny. Podobnie jak Pipl, informacje tutaj uzyskane mogłyby zostać 

wykorzystane do uzyskania dodatkowych informacji o celu, a tym samym do przeprowadzenia 

udanego ataku. 

Media społecznościowe 

Jak dotąd miliardy ludzi korzystają z mediów społecznościowych. Korzystając z tych platform, 

inżynierowie społeczni mogą znaleźć mnóstwo informacji na temat większości swoich celów. 

Większość celów będzie miała konta na Facebooku, Twitterze, Instagramie lub LinkedIn. Piękno 

mediów społecznościowych polega na tym, że zachęca ono użytkowników do dzielenia się osobistymi 

danymi z życia w Internecie. Użytkownicy mediów społecznościowych są dogodnie nieostrożni i w 

końcu przekazują nawet wrażliwe informacje całemu światu bez zastanowienia się nad 

konsekwencjami. Z tych stwierdzeń jasno wynika, że media społecznościowe nie robią nic więcej, jak 

tylko pogłębić problem. Tworzy bogatą pulę informacji, z której inżynierowie społeczni mogą uzyskać 

szczegółowe informacje na temat celów bez wzbudzania podejrzeń. W ciągu kilku minut wyszukiwania 

na wielu platformach społecznościowych inżynier społeczny jest w stanie zebrać hobby celu, miejsce 

pracy, upodobania i niechęci, krewnych i inne prywatne informacje. Użytkownicy mediów 

społecznościowych są gotowi chwalić się, że są na wakacjach, pracują w określonych miejscach, 

wykonują określone prace w swoich miejscach pracy, nowych samochodach i szkołach, do których 

zabierają swoje dzieci. Nie boją się pokazywać swoich odznak zawodowych w tych serwisach 

społecznościowych, odznakach, które inżynierowie społeczni mogą powielić i wykorzystać, aby dostać 

się do organizacji. Użytkownicy mediów społecznościowych będą również zaprzyjaźniać się z 



nieznajomymi lub podążać za nimi, pod warunkiem, że pasują do zainteresowań i zainteresowań. To 

szalony świat, który stawia potencjalne cele w niekorzystnej sytuacji, ponieważ te strony mają na celu 

umożliwienie ludziom otwarcia się na nieznajomych w Internecie. Informacje, które tradycyjnie były 

przechowywane do rozmów osobistych, są teraz udostępniane światu. Złe jest to, że dostęp do niego 

mają zarówno osoby dobrze, jak i  źle motywowane. Informacje te mogą być wykorzystane przez 

inżyniera społecznościowego do profilowania celu. Informacje te mogą się przydać, gdy przekonasz cel 

do podjęcia pewnych działań lub ujawnienia pewnych informacji. Weźmy hipotetyczny przykład, że 

jesteśmy inżynierami społecznymi i chcemy uzyskać ściśle tajne projekty i specyfikacje od 

amerykańskiego kontrahenta wojskowego, abyśmy mogli nauczyć się, jak narażać na szwank jego 

sprzęt. Możemy zacząć od wejścia na platformę mediów społecznościowych takich jak LinkedIn i 

wyszukania nazwy tej firmy. Jeśli firma jest na LinkedIn, zostanie wyświetlony profil firmy i lista osób, 

które podały na LinkedIn, że tam pracują. Następnie identyfikujemy pracownika, który pracuje w dziale 

badań i projektowania, a nawet w dziale marketingu. Następnie koncentrujemy się na uzyskaniu 

informacji o tym celu, które mogłyby nam pomóc w postawieniu go w pozycji, w której mogą ujawnić 

tajne informacje, których szukamy. Zaczynamy od przeszukiwania profilu pracownika na Facebooku, 

aby znaleźć hobby, zainteresowania i inne dane osobowe. Przechodzimy na Instagram i przyglądamy 

się rodzajom zdjęć, które pracownik publikuje. Zaczynamy geolokalizować cel, kojarząc informacje, 

które otrzymujemy na wszystkich kontach mediów społecznościowych w jego imieniu. Dochodzimy do 

punktu, w którym dowiadujemy się o jego adresie fizycznym i miejscach, w których lubi spędzać czas. 

W tym momencie podchodzimy do niego i wykorzystujemy jedną z taktyk wyuczonych wcześniej w 

sztuczkach umysłowych i rozdziałach perswazji, aby zmusić go do włożenia do komputera dysku USB z 

złośliwym oprogramowaniem. Stamtąd złośliwe oprogramowanie zacznie gromadzić dla nas potrzebne 

informacje. To takie proste. Organizacje są atakowane w podobny sposób. Na początku 2017 r. 10 000 

amerykańskich pracowników zostało oszukanych za pomocą mediów społecznościowych przez 

rosyjskich hakerów, którzy umieszczali złośliwe oprogramowanie w postach i wiadomościach w 

mediach społecznościowych. W połowie 2017 r. stworzono fałszywą postać dziewczynki o imieniu Mia 

Ash, która została wykorzystana do zaatakowania firmy sieciowej, atakując pracownika płci męskiej 

posiadającego szerokie prawa w organizacji. Atak został udaremniony tylko dlatego, że organizacja 

miała silną kontrolę, aby chronić się przed złośliwym oprogramowaniem. Pracownik płci męskiej już 

zakochał się w oszustwie przy użyciu fałszywego konta dziewczyny na Facebooku. 

W sierpniu 2016 r. odkryto, że doszło do masowego oszustwa finansowego skierowanego do klientów, 

którzy śledzili dany bank w mediach społecznościowych. Uważa się, że osoby atakujące mogły przejąć 

kontrolę nad kontami mediów społecznościowych banku i wysyłać fałszywe oferty do obserwujących, 

którzy tylko stracili pieniądze. Istnieje wiele innych ataków inżynierii społecznej za pośrednictwem 

mediów społecznościowych. Winna jest jedynie szybka dostępność prywatnych informacji w mediach 

społecznościowych 

Phishing i spear phishing 

Inżynierowie społecznościowi nadal używają technik phishingowych do gromadzenia informacji o celu. 

Chcą wykorzystywać emocje, takie jak strach i podniecenie, w połączeniu z pewnymi naciskami, takimi 

jak pilna potrzeba uzyskania maksymalnego wskaźnika zgodności. Obecnie phishing i ataki typu spear 

phishing stały się zaawansowane, ponieważ osoby atakujące mają możliwość doskonałego klonowania 

renomowanych stron internetowych i wykorzystywania ich do kradzieży danych klienta. Możliwość 

skrócenia adresów URL tych witryn pomaga również atakującym uniknąć wykrycia, ponieważ 

użytkownicy byliby zaniepokojeni, gdyby zauważyli pewną różnicę między prawidłowymi adresami URL 

witryn a linkami wysyłanymi przez atakujących. Atakujący wykorzystują klony witryn, takich jak 

systemy bankowości internetowej i konta w mediach społecznościowych, aby pozbyć się wielu danych 



z niczego niepodejrzewających celów. Jeśli na przykład osoba atakująca wysłała wiadomość e-mail z 

informacją, że doszło do naruszenia Twojego konta PayPal, a hasło musi zostać zmienione w trybie 

pilnym, wraz z linkiem do zmiany hasła, możesz z łatwością je zastosować. Link doprowadziłby cię do 

wyglądu przypominającego PayPal, w którym poproszono by Cię o wpisanie aktualnego hasła i nowego 

hasła. Po przesłaniu tych informacji twoje aktualne hasło zostanie wysłane do atakujących. W bardzo 

krótkim czasie otrzymają od Ciebie bardzo poufne informacje, wykorzystując strach przed utratą 

pieniędzy, a następnie wywierając presję na szybką odpowiedź. Jak widać na zrzucie ekranu, e-mail 

został wysłany przez Johna Smitha, który najwyraźniej pracuje jako Doradca Obrony w NATO: 

 

Poniżej znajduje się zrzut ekranu z phishingu włócznią wymierzoną w dyplomatę. Różnica w stosunku 

do poprzedniego zrzutu ekranu polega na tym, że możesz wyraźnie zobaczyć dołączony exploit: 

 



Na poniższym zrzucie ekranu widać wiadomość e-mail typu phishing spear o tematyce NATO: 

 

Aby zademonstrować atak, najpierw przychodzi wiadomość e-mail, cel klika link, ląduje na stronie 

exploita, a exploit uruchamia się, gdy ofiara jest kierowana na legalną stronę: 

 

 

Oba zrzuty ekranu były pierwszymi krokami do przeprowadzenia ataku zero-day  na cel, a poniższy 

zrzut ekranu pokaże początkowy adres URL wykorzystania (Flash 0day), nazwę pliku, a także nazwę 

procesu, na przykład: 



 

Wodopoje 

Jest to technika zrodzona z potrzeby gromadzenia informacji o celach, które są dość oświecone o 

zagrożeniach internetowych i nie mogą zakochać się w tanich sztuczkach. W tym przypadku inżynier 

społeczny skompromituje listę kodową legalnej witryny internetowej, którą często odwiedza cel, a 

następnie osadzi w niej złośliwe oprogramowanie. Dobrymi stronami do tego są fora dyskusyjne, 

witryny z poradami giełdowymi, strony sportowe i witryny lifestyle. Gdy cel odwiedza witrynę, złośliwe 

oprogramowanie zainfekuje urządzenie i stamtąd zacznie gromadzić dane z przeglądarki lub z dysku 

twardego komputera. Wodopoje są skuteczne, ponieważ są ostatnim miejscem, w którym cel pomyśli, 

że może zostać zaatakowany. 

Jednak odporni atakujący będą badać cel przez wystarczająco długi czas, aby wiedzieć, że odwiedzają 

tę stronę, a tym samym narażają ją na szwank, aby naruszyć cel. Symantec, jeden z wiodących 

producentów produktów z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego, na początku 2017 r. podkreślił, 

że nastąpił gwałtowny wzrost liczby ataków z otworami wodnymi. Ten rodzaj ataku jest szczególnie 

przydatny przeciwko pracownikom IT i kadrze kierowniczej wyższego szczebla w organizacjach, którzy 

mogą być w ciągłej gotowości, co utrudnia atak za pomocą innych bezpośrednich form ataku. 

Blogi 

Użytkownicy Internetu zawsze publikują duże ilości danych dla każdego, kto słucha , aby zwrócić ich 

uwagę. Z tego powodu istnieje wiele blogów. Niezadowoleni pracownicy mogą zabrać je na blogi, aby 

przedstawić niepokojące fakty dotyczące organizacji. Taka osoba jest dobrym źródłem informacji dla 

inżyniera społecznego. Inżynier społeczny musi jedynie wykazać troskę i wykorzystać byłego 

pracownika jako źródło poufnych informacji o firmie. W ten sposób inżynier społeczny zyska, 

zdobywając nowego celu do ataku, który ma wiarygodne źródło informacji, a bloger zyska ulgę, że ktoś 

będzie mógł podzielić się swoimi frustracjami. Niezadowoleni pracownicy mogą pogłębiać się, 

ujawniając organizacje, z którymi współpracowali. W 2015 r. Edward Snowden odkrył światowe daleko 

idące tajemnice na temat USA  i tego, jak NSA śledzi wszystkich, otwiera wiadomości e-mail, zmusza 

operatorów do dzielenia się z nimi metadanymi na temat SMS-ów i połączeń, a także zmusza 

dostawców usług internetowych do udzielania im poufnych informacji o swoich użytkownikach. 



Informacje były obszerne i szkodliwe dla organizacji. Snowden mógł być kluczowym źródłem informacji 

dla inżyniera społecznego, który mógł chcieć zaatakować NSA. Dlatego zawsze dobrze jest mieć 

otwarte uszy; na blogu może pojawić się interesujący artykuł, który może być źródłem informacji o 

organizacji lub osobie. 

Telefon 

Chociaż może to nie brzmieć jak zaawansowane narzędzie inżynierii społecznej, telefony są nadal 

używane do przeprowadzania ataków inżynierii społecznej. Sprawiają, że inżynierowie społeczności 

mówią bezpośrednio do celów i używają określonych dźwięków, wyboru słów i stresu na niektórych, 

wskazuje, aby cel ujawnił pewne informacje. Telefony są dziś używane do uzyskiwania poufnych 

informacji od niektórych grup ludzi. Było wiele skarg, w których napastnicy dzwonili do osób starszych 

i grozili im procesami sądowymi lub wysokimi grzywnami jeśli nie ujawnią pewnych informacji lub nie 

wyślą pieniędzy. Pojawiły się również skargi na osoby atakujące, które udają, że są działami IT, 

pomagają facetom, którzy dzwonią do ludzi i proszą ich o podanie pewnych informacji. Telefony zostały 

również wykorzystane do połączenia z organizacjami i potwierdzić obecność lub nieobecność 

niektórych pracowników w miejscu pracy. Telefony zostały również wykorzystane do bezpośredniej 

organizacji ataków z zakresu inżynierii społecznej. Złośliwi ludzie, po znalezieniu informacji, takich jak 

informacje bankowe lub instytucjonalne o swoich celach, mogą zadzwonić i udawać wiarygodne dane 

w takich organizacjach i poprosić o przekazanie im niektórych informacji w ramach zadania aktualizacji 

lub konserwacji. Inżynierowie społeczni również używają telefonów do zbierania informacji o celu od 

znajomych i rodziny, jeśli uda im się zdobyć ich numery, zadanie, które nie jest już trudne ze względu 

na media społecznościowe. Rozmowy telefoniczne są wyjątkowo udane, ponieważ nie dają 

wystarczająco dużo czasu celowi pomyśleć o negatywnej odpowiedzi. Stosując inne taktyki, takie jak 

przeciążanie bufora ludzkiego mózgu, inżynier społeczny może uzyskać cel, który spełni niektóre 

szalone żądania lub przekaże bardzo poufne informacje. Telefony mają poczucie natychmiastowości, 

jeśli chodzi o uzyskiwanie odpowiedzi i dlatego są bardzo skuteczne przeciwko celom. 

Metody nietechniczne 

Metody te mają zazwyczaj charakter fizyczny i nie można ich przeprowadzać zdalnie. Dlatego inżynier 

społeczny musi być na miejscu osobiście, aby zebrać potrzebne informacje. Konieczne jest również, 

aby inżynier społeczny posiadał wiedzę na temat pretekstu, perswazji i sztuczek umysłu, które 

wykorzystają do uzyskania poszukiwanych informacji. Najważniejszym narzędziem, którego inżynier 

społeczny będzie potrzebował w tego rodzaju gromadzeniu informacji, jest jednak aktywny mózg. Oto 

niektóre przykłady fizycznych metod gromadzenia informacji o celach: 

Nurkowanie w śmietniku 

Cele czasami dysponują poufnymi informacjami, takimi jak dokumentacja medyczna, wyciągi bankowe, 

wydrukowane życiorysy i listy aplikacyjne, a czasami osobiste zdjęcia. Organizacje napotykają również 

te same problemy, w których niektóre informacje, takie jak techniczne dzienniki wsparcia, wydruki e-

mail, notatki samoprzylepne zawierające nazwy użytkowników i hasła, poufne dokumenty, pliki 

informacji o systemie i stare raporty oceny podatności trafiają do śmietników. Nawet w organizacjach, 

w których pracownicy są wyposażeni w niszczarki, nierzadko zdarza się, że poufne informacje są 

usuwane wraz z innymi śmieciami. Nurkowanie w kontenerach to miejsce, w którym inżynier społeczny 

przegląda przedmioty, które zostały zutylizowane zarówno przez osoby fizyczne, jak i organizacje w 

celu znalezienia przydatnych informacji. Wszystkie wymienione informacje są przydatne dla 

atakującego, ponieważ można je wykorzystać do przeprowadzenia ataku. Nurkowanie w kontenerach 

wymaga mniej wysiłku w porównaniu z innymi metodami, ponieważ nie przywiązuje się dużej wagi do 

śmieci. Tego rodzaju metoda gromadzenia danych nie jest również nielegalna w wielu krajach, 



ponieważ jest całkowicie legalne, aby ktokolwiek wyrzucał śmieci, nawet jeśli do nich nie należy. Nie 

ma żadnych zasad regulujących własność śmieci, chociaż kilka firm wniosło o to, że intruzi przeszukują 

śmieci. Nurkowanie na śmietniku działa z powodu obecnego przeciążenia informacyjnego. Ludzie 

wytwarzają zbyt wiele informacji, aby je przechowywać, a jednocześnie nie dbają o to, jak je pozbyć. 

Nawet w organizacjach, które mają zasady usuwania plików, nie jest zaskoczeniem, że te zasady są 

rzadko przestrzegane. Dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że inżynier społeczny zdobędzie 

złoto w misji nurkowania w śmietniku i znajdzie poufne informacje, które zostały niewłaściwie 

usunięte. Był serial telewizyjny o testerach penetracyjnych o nazwie Tiger Team, który pokazał, jak 

można atakować organizacje. W jednym odcinku zostały zawarte przez CEO Symbolic Motors. Ich misja 

zwiadowcza pokazała, że organizacja miała wiele kontroli bezpieczeństwa fizycznego, co utrudnia jej 

pośrednie złamanie. Jednak podczas misji zwiadowczej byli w stanie zdobyć śmieci organizacji i 

przeszukali je, aby znaleźć coś wartościowego. Mieli szczęście znaleźć szczegółowe informacje na temat 

zespołu IT, który organizacja zleciła utrzymanie swoich systemów. Zespół Tygrysa następnie przebrał 

jednego z nich, aby działał jako wsparcie techniczne od zakontraktowanej firmy. Wysłany agent został 

wprowadzony i bezpośrednio uzyskał dostęp do serwerowni firmy. Gdyby to był faktyczny atak, agent 

mógłby wejść i osadzić złośliwe oprogramowanie w celu wyłączenia systemów bezpieczeństwa lub 

zebrania poufnych informacji z serwerów, aby przygotować drogę do znacznie większego ataku. Jest 

to dowód na to, że nurkowanie w śmietniku jest bardzo skuteczne i niezwykle łatwe do wykonania. 

Włamanie i podszywanie się 

Jest to znacznie bardziej ryzykowny sposób uzyskiwania informacji, w którym inżynier społeczny 

uzyskuje dostęp do budynku celu w celu zbierania informacji, udając, że jest kimś innym. Inżynierowie 

społeczni podszywają się pod pracowników, zewnętrznych wykonawców, dostawców lub personel 

naprawczy. Korzystając z taktyk omówionych w Części 3, będą mogli przedostać się przez strażników i 

dostać się do budynku. Podczas pobytu w budynku inżynier społeczny wtapia się i zachowuje się tak, 

jak zwykle robią to podszywający się ludzie. Informacje mogą być gromadzone przez podsłuchiwanie, 

rozmowy z personelem w środku lub pozostawianie dysków USB z złośliwym oprogramowaniem w 

widocznych miejscach, które zostaną zebrane i włożone do komputerów. Inżynierowie społeczni mogą 

nawet przedostać się do biur wysokiej rangi, przekonując sekretarek lub recepcjonistów, aby wpuścili 

ich. Podszywanie się jest niebezpieczne, ponieważ może pozostawić inżyniera społecznego 

bezbronnego, gdy zostaną odkryte. 

Tailgating 

Jest to kolejna taktyka stosowana w celu uzyskania dostępu do organizacji, które mają potężne fizyczne 

zabezpieczenia, takie jak karty inteligentne lub dane biometryczne. Te kontrole bezpieczeństwa 

skutecznie zapobiegają przedostawaniu się nieupoważnionych osób do prywatnych pomieszczeń i 

często chronione pomieszczenia będą zawierać cenne informacje. Inżynierowie społeczni wykorzystują 

uprzejmość ludzi, którzy mają prawo wchodzić do tych budynków. Mogą wydawać się, że desperacko 

szukają przepustki w pobliżu zabezpieczonego punktu wejścia, a kiedy miły pracownik dotrze do tego 

samego punktu wejścia, może zaoferować pomoc inżynierowi społecznemu w dotarciu. W ten sposób 

inżynier społeczny przestaje grzebać i obficie dziękuje uprzejmemu pracownikowi za pomoc. Inna 

taktyka polega na tym, że inżynier społeczny biegnie, aby złapać drzwi, zanim się zamkną, a osoba, 

która je otworzyła, instynktownie je przytrzyma, umożliwiając dostęp do wrażliwej części budynku. 

Surfowanie przez ramiona 

Ta metoda zbierania informacji jest najprostsza ze wszystkich i nadal jest stosowana. W tym miejscu 

inżynier społeczny spogląda przez ramię celu, aby zebrać informacje o tym, co czyta lub pisze na swoich 

urządzeniach obliczeniowych. Zazwyczaj inżynier społeczny będzie widział hasła, poufne dane, dane 



uwierzytelniające w postaci zwykłego tekstu i inne wrażliwe informacje, do których będzie miał dostęp 

cel. Odbywa się to wszędzie tam, gdzie ludzie używają komputerów, zwłaszcza w kawiarniach, na 

lotniskach, w parkach publicznych, a nawet w restauracjach. 

Obserwacja 

Tak prosta jak się wydaje, obserwacja może być bardzo przydatną techniką do zbierania informacji o 

celu. Inżynier społeczny po zidentyfikowaniu celu może zdecydować się na przestrzeganie codziennych 

czynności, aby znaleźć szanse na wykorzystanie. Na przykład atakujący może być w stanie zebrać 

informacje, takie jak czas, w którym cel idzie spać, budzi się, poranna rutyna, ścieżka do pracy, 

weryfikacja w punktach wejścia do miejsca pracy celu, czas, w którym cel wychodzi na lunch , czas 

powrotu celu do domu i ulubione stawy celu. Gromadząc wszystkie te informacje, inżynier społeczny 

będzie w lepszym momencie, aby nawiązać rozmowę z celem i zbudować relację, aby umieścić cel w 

miejscu, w którym mógłby zostać wykorzystany. Obserwacja wymaga tylko cierpliwości i czasu, ujawni 

wiele informacji o celu, które można wykorzystać w ataku. 

Porady 

Wskazówki dotyczące gromadzenia informacji są następujące: 

* Zawsze pamiętaj - amatorzy hakują systemy, profesjonaliści hakują ludzi. 

* Inżynieria społeczna ma miejsce, gdy haker wykorzystuje manipulację, wpływ lub oszustwo, aby 

skłonić inną osobę do ujawnienia informacji lub wykonania jakiejś czynności, która jest dla nich 

korzystna. Zasadniczo sprowadza się to tylko do nakłaniania ludzi do łamania normalnych procedur 

bezpieczeństwa, takich jak ujawnianie hasła. 

* Pamiętaj o zniszczeniu papieru zawierającego cenne informacje. 

* Upewnij się, że używasz klasyfikacji dokumentów w swojej sieci. 

* Upewnij się, że masz ekran prywatności na ekranie laptopa. 

* Zawsze korzystaj z VPN podczas łączenia się z publicznym Wi-Fi. 



Kierowanie i rozpoznawanie 

Inżynieria społeczna, w przeciwieństwie do wielu metod atakowania ludzi, jest zazwyczaj zależna od 

celu. Inżynier społeczny mądrze wybiera, na kogo celować, aby stworzyć idealny atak inżynierii 

społecznej i ma kilka nieprzewidzianych okoliczności, jeśli niektóre etapy ataku zawiodą. Wybór, kogo 

zaatakować, rzadko jest trafnym przypuszczeniem; atak rozpoczyna się od zebrania dużej ilości 

informacji w celu znalezienia celu. Ze względu na charakter tego rodzaju ataku głupotom byłoby, gdyby 

osoba atakująca polegała na szczęściu. Może się okazać, że wybrany cel nie ma nic do zaoferowania, a 

zatem wszystkie wysiłki i zasoby wykorzystane w całym ataku marnują się. Atak inżynierii społecznej 

musi być dostosowany do konkretnego celu, w przeciwnym razie nie zadziała. Udany atak na określony 

cel niekoniecznie będzie działał na innym ze względu na poziom specyficzności, który należy 

zastosować. Inżynier społeczny wybierze również swój cel na podstawie innych czynników. W 

większości przypadków atakujący chce pieniędzy, dlatego ataki te będą koncentrować się głównie na 

ludziach zamożnych lub kontrolujących pieniądze. Dlatego nawet księgowy zamożnej organizacji może 

być głównym celem. Innym razem inżynier społeczny szuka informacji. Informacje są bardzo drogie, 

dlatego konkurenci biznesowi czasami łatwiej zatrudniają napastników w celu uzyskania tajnych 

informacji o innych organizacjach w ich branży. Skoncentrujemy się na tym, jak inżynierowie społeczni 

wybierają cele i planują atak. Ucząc się, w jaki sposób inżynierowie społeczni dokonują celowania i 

rozpoznawania, możemy lepiej chronić się przed tego rodzaju atakami. Lista nie jest wyczerpująca, ale 

obejmie główne cele inżynierów społecznych. Cele, które zostaną omówione w tym rozdziale, są 

następujące: 

* Banki 

* Stare organizacje 

* Pracownicy organizacyjni: 

- Personel IT 

- Agenci wsparcia klienta 

- Personel wyższego szczebla 

-Personel finansowy 

*Starsi ludzie 

* Życzliwi 

Wprowadzenie 

Atak inżynierii społecznej rzadko jest błędem. Nie można go porównać do oszustwa z użyciem karty 

kredytowej lub włamania do wiadomości e-mail, które mogą być skierowane do każdego. Jest to jeden 

z powodów, dla których inżynieria społeczna jest bardzo skuteczną metodą ataku z mniejszą szansą na 

niepowodzenie. Koncentruje się na celu, a atakujący nie traci ostrości na celu, dopóki atak nie zostanie 

wykonany lub nie będzie można go wykonać. W niefortunnych okolicznościach dla atakującego, 

czasami atak będzie musiał zostać odwołany, jeśli atakujący uważa, że cel go wykonał lub główny cel 

został utracony, tak jak cel tracący pieniądze lub dostęp do pieniędzy. Firmy ochroniarskie katalogują 

typy osób i organizacji, które zostały zaatakowane przez inżynierów społecznościowych i wydaje się, że 

istnieje pewna spójność. Opierając się na tej spójności, ta część dostarczy więcej informacji na temat 

rodzajów ludzi i organizacji, na które istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną dziś obrani. Są 

one omówione w następujący sposób: 



Banki 

Gromadzenie informacji można przeprowadzić w dwóch szerokich kategoriach metod - technicznych i 

nietechnicznych. Jak sama nazwa wskazuje, nietechniczne metody techniczne polegają na 

komputerowych technikach zbierania informacji. Nie ma jednak pewności, że dane narzędzie lub 

urządzenie elektroniczne uzyska wystarczające informacje o celu. Dlatego do zebrania informacji o 

obiektach docelowych można użyć kombinacji wymienionych niżej narzędzi i urządzeń. Inżynierowie 

społeczni wykorzystają wiele narzędzi / technik gromadzenia informacji i połączą uzyskane informacje, 

aby zbudować profil dla swoich celów. Nic dziwnego, że pierwszym celem na liście byłyby pieniądze. 

Inżynierowie społeczni w większości przypadków szukają pieniędzy, dlatego banki są głównym celem. 

To nie są stare czasy, kiedy pieniądze były trzymane tylko w twardej gotówce i trzeba było fizycznie 

obrabować bank, aby zdobyć je nielegalnie. Pieniądze są płynne i są przesyłane przez Internet. Dlatego 

banki są głównie ukierunkowane na ich możliwości bankowości internetowej. Banki to także wrażliwe 

instytucje, które przechowują poufne informacje o klientach. Informacje te są cenne i jeśli inżynier 

społeczny może uzyskać do nich dostęp, może uzyskać za nie gruby okup lub sprzedać je po wysokiej 

cenie na czarnym rynku. Zawsze znajdzie się nabywca chętny do uzyskania tego rodzaju informacji. Z 

tego powodu banki stosują jedne z najbardziej wodoszczelnych systemów bezpieczeństwa zarówno 

fizycznie, jak i online, aby chronić przechowywane przez siebie środki pieniężne i poufne informacje o 

klientach. Inżynieria społeczna to jednak inny rodzaj ataku. Nie próbuje atakować systemów, atakuje 

ludzi korzystających lub kontrolujących systemy. Dlatego personel bankowy jest celem ataków z 

zakresu inżynierii społecznej. 

W 2011 r. Forum cyberbezpieczeństwa opublikowało artykuł o inżynierze społecznym, który dokonuje 

profesjonalnych napadów na banki. Mówi się, że socjotechnik, Jim Stickley, odniósł tak wielki sukces, 

że dokonał ponad tysiąc napadów na banki, wciąż licząc. Został zatrudniony przez wiele banków w celu 

zidentyfikowania luk w ich bankowych systemach bezpieczeństwa, a jego główną atrakcją były 

szkolenia i polityki bezpieczeństwa. Powiedział, że nawet jeśli bank ma silną politykę, ale strzegą banku 

osoby niedoinformowane, inżynierowie społeczni z łatwością wejdą do środka bez prawie żadnych 

barier, aby je powstrzymać. Naprawdę niewiele można zrobić, aby wzmocnić ludzki element w 

konfiguracji zabezpieczeń. Inżynier społeczny, odnosząc sukces w kradzieży banków, powiedział, że 

zawsze używa pretekstów, z których najczęstszym jest inspektor przeciwpożarowy. Ma odpowiedni 

mundur i odznaki, dzięki czemu szybko wchodzi do banku bez wzbudzania alarmu. Według niego 

bardzo trudno jest odmówić wstępu inspektorowi przeciwpożarowemu. Będąc w budynku, Stickley 

powiedział, że zawsze nosi pustą torbę we wszystkich swoich misjach. Ludzie nie chodzą do banków, 

aby kraść pieniądze, kradną informacje. W lokalu zbierze między innymi dyski twarde, dokumenty 

leżące na stołach i zewnętrzne dyski twarde. Spróbuje również podłączyć urządzenie do gromadzenia 

danych do sieci organizacji, aby mieć dostęp do sieci po wyjściu z lokalu. Powiedział, że używa urządzeń 

bezprzewodowych, które może łatwo kontrolować poza lokalem, i próbuje zhakować obecne 

zabezpieczenia sieci. W niektórych przypadkach Stickley mówi, że wyjdzie z serwerem. Wszyscy 

zakładają, że nie można sobie wyobrazić, aby serwer był przenoszony bez zgody kogoś. Poprzedni 

przykład dotyczący profesjonalnego rabusia banków pokazuje, że nie tylko rabowanie banków jest 

możliwe, ale czasami jest łatwe. Celem wydają się być wrażliwe dane, które najwyraźniej nigdy nie są 

daleko, gdy inżynier społeczny znajdzie się w banku. Zebrane zewnętrzne urządzenia pamięci masowej 

i urządzenie podłączone do sieci dostarczą tony informacji inżynierowi społecznemu. Informacje te są 

bardzo wrażliwe i równie drogie. W 2015 r. Haker zdobył niektóre dane klientów należących do 

klientów banku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA). Haker zażądał okupu w wysokości około 

3 USD, ale bank odmówił zapłaty. Po tej odpowiedzi haker opublikował wyciągi bankowe 500 klientów 

i skontaktował się z klientami grożącymi ujawnieniem poufnych informacji, jeśli nie zostanie mu 

zapłacony okup. Szkodziło to reputacji banku, a skutki tego były ogromne. Dlatego jeśli inżynier 



społeczny wejdzie do banku i ujawni poufne informacje, może zażądać ogromnych kwot okupu, tak jak 

w przypadku banku ZEA. Możliwość rake'owania w takich kwotach po prostym zadaniu chodzenia po 

terenie banku sprawia, że banki są głównym celem inżynierów społecznych. 

Stare organizacje 

Kolejnym celem, na który inżynierowie społeczni są zawsze gotowi rzucić się, jest każda stara 

organizacja. Większość młodych firm będzie miała nowych pracowników, a nowi pracownicy zapewnią, 

że określą pewne podstawowe zasady, takie jak ścisłe zasady informatyczne i zaawansowane 

mechanizmy bezpieczeństwa, aby zapobiec wielu zagrożeniom cybernetycznym. Z drugiej strony stare 

firmy są atakowane, ponieważ są prawdopodobnie winowajcami korzystania ze starszych systemów 

informatycznych, które są podatne na awarie i ciągle się zawieszają. Istnieje co najmniej szansa, że 

będą mieli komputer, który był używany od dziesięcioleci i zwykle jest planowany na jakąś konserwację. 

Dlatego inżynierowi socjalnemu łatwo będzie udać się pod pretekstem wykonawcy wysłanego do 

naprawy kilku starych komputerów. Będąc w organizacji, inżynier społeczny z łatwością zbierze więcej 

informacji. Bardziej prawdopodobne jest, że organizacja będzie mieć łagodniejsze zasady 

bezpieczeństwa IT, które są przestarzałe i rzadko przestrzegane przez pracowników. Dlatego 

pracownicy będą mieli hasła zapisane na biurkach, będą to dokumenty poufne niepewnie 

przechowywane, a zewnętrzne nośniki danych zawierające kopie zapasowe będą otwarcie 

przechowywane. Inżynier społeczny może wyrządzić ogromne szkody takiej organizacji. Ten rodzaj 

ataku jest zwykle przeprowadzany w organizacjach, które zlecają stronom trzecim konserwację sprzętu 

IT z powodu gwałtownych awarii. Nowsze organizacje mają zwykle nowy sprzęt, a personel jest bardziej 

wyszkolony w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa IT. Dlatego będą bardziej uważać na to, 

co pozostawiają na zewnątrz, na wypadek, gdyby inżynier społeczny z powodzeniem dostał się do 

organizacji. 

Pracownicy organizacji 

Czasami ataki socjotechniczne nie są przeprowadzane przeciwko jednostkom, koncentrują się na 

organizacji. Ponieważ konkurencja na niektórych rynkach jest sztywna, niektóre organizacje 

przechodzą na złośliwe sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej. Jednym z tych sposobów jest 

nielegalne pozyskiwanie poufnych informacji o ich konkurentach. Inżynierowie społeczni są więc 

czasami zatrudniani przez organizacje do zbierania tajemnic handlowych, planów, poufnych 

dokumentów, komunikacji wewnętrznej, a nawet danych konsumentów od konkurentów. Jak 

zobaczymy w następnej części, szeroko rozpowszechniono inżynierię społeczną w szpiegostwie 

korporacyjnym, w którym inżynierowie społeczni są wynagradzani za ukierunkowanie na konkretną 

organizację. Niektórzy pracownicy są zatem głównymi celami, kiedy należy to zrobić. Są to: 

Personel IT 

Czy istnieje lepszy cel na początek niż osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa danych 

organizacyjnych? Każdego roku wielu pracowników IT jest atakowanych przez hakerów z nadzieją na 

zdobycie ich uprzywilejowanych kont w sieci. Dzięki dostępowi do tych kont dane z organizacji mogą 

zostać łatwo skradzione, a komunikacja wewnętrzna może wyciec poza organizację. Pracownicy IT 

dużych organizacji często padają ofiarą wiadomości e-mail typu phishing ze złośliwymi linkami, o 

których wiedzą i których można łatwo uniknąć. Nie są jednak w połowie tak gotowi, aby odeprzeć atak 

inżynierii społecznej. Inżynierowie społeczni mają w zanadrzu wiele sztuczek, aby uzyskać informacje 

na temat personelu IT, które mogą wykorzystać do udanego ataku. W poprzednim rozdziale omówiono 

kilka narzędzi, które umożliwiają inżynierom społecznym zbieranie informacji o celach. Od mediów 

społecznościowych po obserwacje. Inżynierowie społeczni wykorzystają najmniej oczywiste metody 

pozyskiwania personelu IT, ponieważ tego rodzaju cele są zwykle podejrzane. W związku z tym nie 



można im przekazać pendrive'a obciążonego złośliwym oprogramowaniem i zostać poproszonym o 

włożenie go do komputera. Trudno będzie ich przestrzegać. Są atakowani pośrednio, dopóki nie zaufają 

inżynierom społecznemu na tyle, że wpadną w pułapkę. Mogą być również kierowani na odwiedzane 

witryny zewnętrzne. Jeśli osoba atakująca byłaby w stanie skompromitować witrynę forum IT, taką jak 

https://stackoverflow.com/ lub https://stackexchange.com/, aby wykonać atak wodopoju, wielu 

specjalistów IT mogłoby zostać trafionych. Weźmy przykład, w jaki sposób możemy inżynierię 

społeczną starszego oficera IT hipotetycznej firmy ABC. Pierwszym przystankiem będzie LinkedIn, gdzie 

zgromadzimy wiele informacji o docelowym pracowniku. Mamy nadzieję, że cel opublikował wszystkie 

informacje o swojej edukacji i historii pracy. Dzięki tym informacjom możemy przejść do Facebooka i 

spojrzeć na profil tego pracownika. Możemy również odwiedzić jego konta na Twitterze i Instagramie, 

jeśli ma jakieś informacje na temat tego, co zwykle publikuje na Twitterze i jakie typy zdjęć publikuje. 

Po zebraniu wszystkich tych informacji tworzymy fałszywe konto na Facebooku i LinkedIn młodej, 

atrakcyjnej dziewczyny, która ma takie same zainteresowania jak informatyk i obecnie pracuje na 

poziomie podstawowym w organizacji położonej niedaleko firmy ABC. Możemy wysłać pracownikowi 

zaproszenie do znajomych na Facebooku, a ponieważ odrobiliśmy pracę domową, 

najprawdopodobniej ją zaakceptuje. Następnie możemy się z nim połączyć na innych platformach 

społecznościowych. Po nawiązaniu z nim kontaktu w co najmniej dwóch sieciach społecznościowych 

możemy porozmawiać z nim więcej na temat zainteresowań, naszych zainteresowań związanych z 

uczeniem się nowych rzeczy i perspektyw na przyszłość. Po zbudowaniu z nim relacji możemy wysłać 

mu plik obciążony złośliwym oprogramowaniem i poprosić go o pomoc w pilnej sprawie. Gdy pobierze 

plik, nasze złośliwe oprogramowanie po prostu zaatakuje jego komputer i zgromadzi informacje z jego 

komputera. Przykład może wydawać się prosty, ale sprawdził się w rzeczywistych sytuacjach. W lipcu 

2017 roku ujawniono, że fałszywy profil dziewczyny o imieniu Mia Ash był wykorzystywany do inżynierii 

społecznej pracowników płci męskiej. Fałszywe konto było skierowane do pracowników płci męskiej w 

dużych firmach, a jej celem było szpiegostwo korporacyjne. Badania przeprowadzono na jej profilu i 

odkryto, że profil był kontrolowany przez grupę hakerów, o której uważa się, że OilRig jest wspierany 

przez Iran. Fałszywy profil został wykorzystany do zainfekowania komputera docelowego złośliwym 

oprogramowaniem o nazwie PupyRAT, które zapewniłoby zdalny dostęp do hakerów. Personel IT ma 

kontakt z wieloma innymi rodzajami ataków socjotechnicznych. Mają klucze do prawie wszystkiego w 

organizacji, a jeśli zostaną zaatakowani, atakujący zdobędzie bardzo wrażliwe dane i dostęp do 

poufnych wiadomości. 

Agenci obsługi klienta 

Agenci obsługi klienta również są atakowani przez inżynierów społecznych ze złośliwymi intencjami. W 

przeciwieństwie do pracowników IT, pracownicy ci nie mają wątpliwości co do ostrożności w 

kontaktach z domniemanymi klientami. Chcą utrzymać dobry wizerunek organizacji i będą chcieli 

zrobić wszystko, aby zaspokoić potrzeby klienta. Ponieważ przede wszystkim zajmują się komunikacją 

ze światem zewnętrznym, prawie zawsze otwierają wszystkie wiadomości e-mail wysyłane na adres e-

mail firmy. Jest to droga, którą inżynierowie społeczni nie wahają się wykorzystać, aby wprowadzić 

złośliwe oprogramowanie do organizacji. Agent obsługi klienta, o ile nie zostanie przeszkolony inaczej, 

zastosuje się do żądania klienta, aby upewnić się, że klient jest zadowolony. Dlatego jeśli klient powie, 

że załączy plik, aby lepiej wyjaśnić wymagania, agent pomocy technicznej pobierze taki plik. 

Inżynierowie społeczni mogą również wykorzystywać tych pracowników, aby uzyskać więcej informacji 

na temat innych celów w organizacji. Agenci poinformują dzwoniącego, jeśli jakiś pracownik jest w 

pobliżu lub jest nieobecny. Ponieważ chcą być pomocni, wystarczy uzasadnić chęć poznania tych 

informacji. Jeśli chcemy zaatakować organizację udającą techników kontraktowych, najlepiej unikać 

starszego oficera IT. Dlatego najlepszym dniem do strajku jest nieobecność starszego oficera IT, 

tworząc w ten sposób idealny scenariusz, w którym inżynier społeczny może powiedzieć, że został 



pilnie wysłany przez starszego pracownika, aby spojrzał na coś w serwerowni. Weźmy przykład, w jaki 

sposób możemy wykorzystać agenta do otwarcia złośliwego pliku. Załóżmy, że celowaliśmy w firmę 

zajmującą się częściami samochodowymi o nazwie XYZ. Możemy zadzwonić do biura obsługi klienta i 

powiedzieć, że chcemy konkretnej części, o której nie jesteśmy zaznajomieni, ale mechanik napisał jej 

opis i dał nam kilka zdjęć. Aby uniemożliwić pracownikowi działu obsługi klienta nakłanianie nas do 

korzystania z innych sposobów uzyskania tych informacji, musimy wywrzeć na nich presję, aby ułatwić 

przejście naszego ataku. Dlatego informujemy agenta, że spieszymy się na spotkanie, ale wyślemy 

załączniki do wiadomości e-mail ze wszystkimi informacjami i zdjęciami. Możemy podwoić presję, 

mówiąc, że część jest pilnie potrzebna, ponieważ samochód ma gotowego nabywcę czekającego na 

ten przedmiot. Powiedziawszy to, zalecamy im sprawdzenie wiadomości e-mail i niezwłoczne 

udzielenie odpowiedzi. Należy pamiętać, że wywieramy presję na agenta, a jedynym sposobem na 

złagodzenie tej presji jest spojrzenie na opis, o którym mówimy, sprawdzenie, czy część jest dostępna 

i skontaktowanie się z nami. Bezpieczeństwo nie jest już dla agenta priorytetem; zaspokojenie naszej 

pilnej potrzeby jest. Oprócz oryginalnych załączników możemy załączyć plik obciążony złośliwym 

oprogramowaniem, zaczekać, aż agent go pobierze i otworzy, a następnie złośliwe oprogramowanie 

zainfekuje jego komputer. Inną odmianą tego jest zachęcanie agentów do zapoznania się z opisem na 

naszej stronie internetowej, wywierania na nich presji, a następnie umieszczenia linku do złośliwej 

witryny. Tak czy inaczej, zanim agent zorientuje się, że to oszustwo, złośliwe oprogramowanie już 

zainfekowało swój komputer i zaczęło przesyłać nam informacje. 

Personel wyższego szczebla 

Kierownicy stali się wspólnymi celami inżynierów społecznych, głównie z powodu tego, co mają do 

zaoferowania. Ci starsi ludzie mają dostęp do bardzo wrażliwych danych korporacyjnych, są stronami 

poufnej komunikacji, a także mają własne zasoby osobiste, które można atakować. Dlatego nawet jeśli 

inżynier społeczny nie jest w stanie ukraść czegoś z organizacji, w których pracują, ich zasoby osobiste 

są nadal zagrożone i mogą być celem. Ze względu na ich starszeństwo kierownictwo jest mniej 

świadome bezpieczeństwa, ponieważ uważa się je za potężne, a zatem nie można ich ukarać, jeśli 

zignorują zasady bezpieczeństwa organizacji. Są również uważani za zajętych i dlatego są zwolnieni z 

udziału w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa z innymi pracownikami. Dlatego stają się łatwymi 

celami, ponieważ mają najmniejszą wiedzę na temat cyberzagrożeń i nie są świadomi, w jaki sposób 

powinni reagować na ataki skierowane na nich. Dodaj to do faktu, że nikt nie wywiera na nich presji, 

aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa organizacji. Widzą zasady bezpieczeństwa jako niedogodności 

i prawie ich nie przestrzegają, chyba że nie będzie ich można obejść. 

Proste zadanie, takie jak zmiana hasła po upływie 90 dni, jest postrzegane jako niedogodność i 

zmieniają się tylko wtedy, gdy systemy odmawiają zalogowania się. Nie chcą, aby ich działania w sieci 

były rejestrowane lub monitorowane, dlatego też będą chcieli host- oparte na zaporach ogniowych, 

które należy wyłączyć. Pomijają także prawie wszystkie inne zasady bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli nie 

są egzekwowane przez systemy, ponieważ znajdują się wyżej niż pracownicy IT. Jednocześnie, jeśli 

zostaną trafieni przez napastników, nie przyznają się do winy, a raczej obwinią dział IT za nie 

oferowanie im ochrony. Dlatego są bardzo łatwym celem dla inżynierów społecznych i stanowią 

poważne ryzyko dla każdej organizacji. Tego rodzaju cele przypadają na zaskakująco popularne 

oszustwa techniczne. Ponieważ jest to kadra kierownicza, wiele informacji na ich temat 

prawdopodobnie nie będzie dostępnych, dlatego gromadzenie danych nie jest tak trudne dla inżyniera 

społecznościowego. Dzięki zgromadzeniu wystarczającej ilości informacji na ich temat można łatwo ich 

oszukać, aby podjąć działania, które zagrażają ich bezpieczeństwu i organizacji, w której pracują. Są 

unikalnym celem, który zakłada, że bezpieczeństwo jest zapewnione, nawet jeśli nie działają zgodnie z 

zasadami bezpieczeństwa organizacji. Dlatego nawet jeśli klikną linki wysłane do nich pocztą e-mail 



zakładają, że dział IT wprowadził wystarczające zabezpieczenia, aby zapobiec wystąpieniu złośliwego 

oprogramowania. Gdy podłączą swoje urządzenia osobiste do sieci organizacyjnej, ignorują ryzyko, że 

jeśli na ich komputerach osobistych znajduje się złośliwe oprogramowanie, przeskoczy on do sieci 

organizacyjnej. Ponieważ osoby atakujące zwykle chcą wybrać najmniej skomplikowany sposób, aby 

dostać się do sieci organizacyjnej w celu gromadzenia informacji, kierownictwo jest optymalną drogą 

do wykorzystania. Próba bezpośredniego ataku na sieć najprawdopodobniej zakończy się 

niepowodzeniem, ponieważ istnieje wiele zabezpieczeń zapobiegających tego rodzaju próbom. Jednak 

komputer osobisty dyrektora jest zawsze pożądaną opcją. Dlatego inżynierowie społeczni będą czekać 

w pokojach hotelowych na kradzież danych od kadry kierowniczej, która łączy się z hotelowym Wi-Fi. 

Będą też czaić się na lotniskach, szczególnie w salonach pierwszej klasy i klasy biznesowej pod 

pretekstem bycia bogatymi ludźmi, podczas gdy w rzeczywistości infekują komputery podłączone do 

Wi-Fi złośliwym oprogramowaniem. Dlatego niezwykle ważne jest unikanie przechowywania poufnych 

danych w miejscu pracy na komputerach osobistych. W przeciwieństwie do komputerów w miejscu 

pracy, komputery osobiste nie korzystają z takiej samej ochrony ze strony zespołu IT organizacji. 

Dlatego łatwo jest przeniknąć do takich maszyn i zainstalować złośliwe oprogramowanie, aby 

skopiować poufne dane i ujawnić poufne wiadomości. Jak powiedziano, pracownicy wykonawczy będą 

mieli niezabezpieczone wrażliwe dane na swoich komputerach osobistych, a gdy złośliwe 

oprogramowanie znajdzie się na ich komputerach, wszystko jest na łasce atakującego. Weźmy 

scenariusz, w którym chcemy ukraść dane dyrektorowi finansowemu amerykańskiego kontrahenta 

wojskowego. Musimy dołożyć należytej staranności, aby poznać jego codzienne harmonogramy. 

Możemy dowiedzieć się o jego ulubionych hotelach, planach podróży i wyjazdach weekendowych. 

Kiedy znajdziemy miejsce, które odwiedza w weekend lub w wakacje, musimy zebrać informacje 

wywiadowcze na temat tego miejsca, ponieważ jest to punkt, w którym go uderzymy. Zapewniamy, że 

otrzymamy hasła Wi-Fi, przeprowadzimy testowy atak na urządzenie, aby upewnić się, że etap jest 

ustawiony. Kiedy przychodzi CFO, możemy po prostu pokazać się jako normalni klienci i strategicznie 

siedzieć w miejscu, w którym fizycznie możemy zobaczyć CFO. Kiedy podłączy swoje urządzenie 

osobiste do sieci, możemy zainstalować w nim złośliwe oprogramowanie i rozpocząć z niego zbieranie 

danych. Jedynym wyzwaniem będzie, jeśli jego urządzenie ma program zabezpieczający hosta 

końcowego, który może zapobiec zainfekowaniu urządzenia przez złośliwe oprogramowanie. Ale są 

szanse, że uda nam się zainstalować złośliwe oprogramowanie. 

Personel finansowy 

Pracownicy działu finansowego są kierowani przez inżynierów społecznych, którzy są zainteresowani 

tylko pieniędzmi, a nie danymi. Pracownicy ci kontrolują ogromne sumy pieniędzy, płacąc dostawcom, 

kontrahentom, pracownikom, a także otrzymują pieniądze ze sprzedaży i innych źródeł dochodów. 

Zwykle zachowują się systematycznie i trzymają się wytycznych określonych w książce. Dlatego 

inżynierowie społecznościowi nie mogą ich łatwo oszukać za pomocą tanich oszustw, takich jak 

wiadomości phishingowe  nigeryjski księcia. Phishingowy e-mail  nigeryjskiego księcia to taki, w którym 

fałszywy e-mail jest wysyłany do celu wyjaśniającego kłopoty nigeryjskiego księcia, który chce wypłacić 

pieniądze, ale potrzebuje twojej pomocy. Jest to stara próba phishingu i nie odniesie sukcesu wśród 

personelu zajmującego się finansami . Aby ich zaatakować, musisz wyprowadzić ich poza znane im 

systematyczne środowiska operacyjne. Musisz je zmusić do pominięcia niektórych czeków przy 

wysyłaniu pieniędzy. Jednym ze sposobów, w jaki można to zrobić, jest wybranie pretekstu 

autorytatywnej postaci, która może nakazać im porzucenie regularnych procedur. 

Przyjrzyjmy się prawdziwemu scenariuszowi sieci Ubiquity, który został oszukany przez atak inżynierii 

społecznej w sierpniu 2015 r. Okazało się, że członek personelu finansowego otrzymał od swojego szefa 

e-maila z prośbą o podanie poświadczeń logowania do firmy online konta Pracownik sprawdził 



wiadomość e-mail, a ponieważ był podobny do tego, z którego korzystał jego pzełożony, zastosował 

się do niej i podał poufne informacje. Uważa się, że napastnik użył sfałszowanego e-maila, aby udawać 

szefa. Ponieważ młodszym pracownikom nie zadaje się pytań o wiarygodne dane, np. Dlaczego złożono 

prośbę o informacje, informacje zostały podane. Atakującemu udało się przelać blisko 50 milionów 

dolarów z kont firmy na zagraniczne konto bankowe. Zanim pracownicy zdali sobie sprawę, że 

wiadomość e-mail nie pochodzi od ich szefa, haker zdążył już pozbyć się tych pieniędzy. Firma była 

jednak w stanie odzyskać blisko 10 milionów dolarów skradzionych pieniędzy, ale to nie wystarczyło 

do uzyskania ulgi. W podanym przykładzie organizacja została obrabowana w bardzo prosty i niedrogi 

sposób. 

Koszt rejestracji nowej nazwy domeny, za pomocą której można utworzyć fałszywy adres e-mail, to 

zaledwie 1 USD. Jedyną zastosowaną sztuczką był ton autorytatywny, a pracownik zastosował się do 

niej. Ten sam atak można dziś z powodzeniem powielić w wielu organizacjach. Ponieważ raz się to 

powiodło, inżynierowie społeczności wykorzystają go ponownie w innym miejscu. Pracownicy 

finansowi są oddaleni o zaledwie 1 USD od atakującego, którego dokona ten atak. Przy tak wielu 

sposobach fałszowania wiadomości e-mail i szablonów wiadomości e-mail należy ostrzec personel 

finansowy, aby sprawdził całość adresu e-mail przy ujawnianiu niektórych informacji. 

Starsi ludzie 

Starsi ludzie są mniej dobrze poinformowani o atakach i często są naiwni. Prawdopodobnie będą 

daleko, żyją samotnie i będą chętnie słuchać ludzi, którzy wydają się potrzebować pomocy. Ich 

współczucie jest bezlitośnie wykorzystywane przez inżynierów społecznych każdego roku, w wyniku 

czego oszukani tracą miliony dolarów. Uważa się, że osoby starsze mają znaczne kwoty na koncie 

bezczynnie i jeśli zostaną przekonane, przekażą je tym, którzy wydają się być w potrzebie. Istnieje wiele 

sposobów wykorzystywania osób starszych, a my przyjrzymy się dziesięciu najczęstszym: 

Medicare. ubezpieczenie: zwykle dzieje się tak w Stanach Zjednoczonych, ponieważ seniorzy, którzy 

przekroczyli wiek 65 lat, kwalifikują się do ubezpieczenia Medicare. Dlatego inżynier społeczny nie musi 

przeprowadzać żadnych badań na ten temat, jeśli może stwierdzić, że cel ma ponad 65 lat, Medicare 

będzie łatwą drogą do wykorzystania celu. Zazwyczaj inżynierowie społeczni nazywają się udawanymi 

przedstawicielami Medicare i proszą osoby starsze o podanie im swoich danych osobowych, a czasem 

proszą o pieniądze. Gdy otrzymają informacje o osobach starszych, mogą obciążyć Medicare i uzyskać 

z tego pieniądze. Czasami inżynierowie społeczni również zwracają się do osób starszych i żądają od 

nich pieniędzy na odnowienie rzeczy, takich jak nieistniejące subskrypcje. Sprawiają, że ofiary 

zobowiązują się do płacenia kwot przez długi czas, zanim odkryje się oszustwo. 

Fałszywe leki w Internecie są inżynierowie społeczni, którzy sprzedają podrobione leki osobom 

starszym, które rzekomo leczą wiele specjalnych chorób. Inżynierowie społecznościowi używają 

określonych słów kluczowych, aby uzyskać swoje cele na swoich stronach internetowych. Stamtąd 

przekonują ich, że muszą używać tych leków przez dłuższy czas, podczas gdy w rzeczywistości leki te 

nie zapewniają żadnej pomocy i czasami mają negatywny wpływ. Starsi ludzie chcą mieć nadzieję, że 

jeśli wezmą narkotyki, wszystkie choroby, o których mówiono, że zostaną wyleczone. Inżynierowie 

społeczni sprzedają im tę nadzieję poprzez fałszywe narkotyki. 

Pogrzeby: Oczywiście osoby starsze są bliżej granic wieku niż ktokolwiek i dlatego czasami będą chcieli 

zaplanować, co się stanie po ich śmierci. Inżynierowie społeczni nigdy nie sprzedają im nieistniejących 

pakietów na te wysyłki. Czasami inżynierowie społeczni wykorzystają zmarłego, aby uzyskać pieniądze 

od ich rodzin. Jest jeszcze jedna szczególnie smutna sztuczka, której używają, gdy przechodzą przez 

nekrologi lub nawet biorą udział w pogrzebach tylko po to, by zebrać szczegółowe informacje o 



pogrążonej w smutku rodzinie. Następnie skontaktują się z rodziną i wyłudzą od nich pieniądze, aby 

uregulować nieistniejące długi zmarłego 

Produkt przeciw starzeniu się: to znowu jest w linii do sprzedawania starszym ludziom nadziei, w 

których mówi się im, że mogą zachować młodość i piękno, jeśli przyjmą jakieś leki. W końcu potrzeba 

pozostania młodym jest dość paląca, kto nie chciałby wyglądać na 40 lat po 60 latach? Inżynierowie 

społeczni będą mieli szereg leków, które obiecają osobom starszym, aby nadać im młodzieńczy wygląd. 

Skuteczny inżynier społeczny został aresztowany i skazany w Arizonie za prowadzenie tego rodzaju 

oszustwa, ale nie wcześniej niż w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona dolarów na osobach starszych. 

Wciąż jest wielu sprzedawców, którzy oferują te leki i kremy przeciw starzeniu się osobom starszym, a 

ze względu na ich przekonujący charakter zarabiają mnóstwo gotówki. Niektóre z tych leków są nie 

tylko nieprzydatne, są toksyczne, a zatem prowadzą do bardziej pomarszczonej skóry. 

Oszustwa telefoniczne: Seniorzy statystycznie dokonują podwójnej liczby zakupów telefonicznych niż 

średnia dokonana przez inne grupy. Kupują wiele rzeczy za pośrednictwem telefonów, ale są one 

wykorzystywane przez inżynierów społecznych do ich wykorzystania. Inżynierowie społeczni sprzedają 

i wystawiają rachunki osobom starszym, których nigdy nie otrzymają. Istnieją również inne podejścia, 

w których inżynierowie społeczni proszą o pilne przekazanie pieniędzy, ponieważ krewny przebywa w 

szpitalu i potrzebuje pieniędzy. Jeśli inżynier społeczny poda nazwisko prawdziwego krewnego, osoba 

starsza będzie bardziej niż przekonana i pośpiesznie wyśle pieniądze. 

Oszustwa internetowe: W Internecie jest wielu starszych ludzi, którzy nie są świadomi 

niebezpieczeństw, które się w nich czają. Młodsi ludzie często zauważają oszustwo i nie zakochują się 

w nim, ale osoby starsze nie mają tyle szczęścia. Istnieje powszechne oszustwo internetowe 

uruchamiane przez adware, które wyświetla w oknie podręcznym wyskakujące okienko, w którym 

urządzenie zostało przeskanowane i wykryło złośliwe oprogramowanie. Osoba starsza będzie bardzo 

zaniepokojona tym odkryciem i będzie gotowa zrobić wszystko, aby się tym zająć. Dlatego seniorzy 

często klikają podane linki i wnoszą opłaty za usługę sprzątania, z której atakujący będzie je dalej 

zbierał. Istnieje również oszustwo prowadzone przez strony, które udają, że oferują bezpłatne 

pobieranie programów. Gdy dana osoba odwiedza witrynę, istnieją trzy lub cztery przyciski pobierania, 

z których większość jest złośliwych. Po kliknięciu poprosi starszą osobaę, aby wprowadzić swój numer 

telefonu, z którego będą pobierane opłaty za pobieranie. Naliczane są opłaty, wysyłany jest kod, ale 

pobieranie nigdy się nie kończy lub nie prowadzi do pobrania żądanego pliku. 

Programy inwestycyjne: Osoby starsze osiągną pewne oszczędności na emeryturze, aby po przejściu 

na emeryturę mieć coś do wydania na inwestycje. Inżynierowie społeczni są zawsze blisko, aby 

zapewnić im idealne możliwości inwestycyjne. Te plany inwestycyjne będą brzmiały wyjątkowo dobrze 

tam, gdzie będą szalone zwroty i minimalne wymagania dotyczące zarządzania. Zwykle są to piramidy, 

w których celom nakazuje się dokonać znacznych inwestycji początkowych i po prostu czekać, aż 

pieniądze zaczną płynąć wstecz, ale nigdy tego nie robi. Schematy piramid są przedstawiane w taki 

sposób, aby wyglądały zachęcająco, a naturalną ludzką chciwością jest zdobywanie większej ilości 

zasobów, które wiążą osoby starsze w tej pułapce. 

Oszustwa związane z hipoteką: inżynierowie społeczni wykorzystują najbardziej prawdopodobny 

scenariusz, że osoby powyżej pewnego wieku będą w większości mieszkały we własnych domach. Starsi 

ludzie najprawdopodobniej kupią swoje domy, a inżynierowie społeczni nie zawahają się skorzystać z 

tego. Mogą zacząć wysyłać spersonalizowane listy rzekomo urzędników państwowych, którzy chcą 

ponownie ocenić wartość domu i jego obciążeń podatkowych. Następnie zażądają opłaty, po której, 

po jej wypłaceniu, znikną. 



Loterie: to skomplikowane oszustwo, które  jest zwykle skierowane do osób starszych i jest zaskakująco 

skuteczne. Inżynier społeczny zadzwoni i wyjaśni im, że wygrali na loterii i że otrzymają czek z 

ogromnymi kwotami pieniędzy, które mogą zdeponować w swoich bankach. Jednak między celem a 

czekiem nakładane są pewne ograniczenia, a następnie wprowadza się pewne opłaty. Inżynier 

społeczny może powiedzieć, że rząd nałożył określony procent podatku, który musi zapłacić cel, lub 

można powiedzieć, że niektóre opłaty powinny być zapłacone, aby umożliwić bezpieczny transport 

czeku do celu. Z powodu emocji związanych z wygrywaniem ogromnych ilości pieniędzy, cel prawie nie 

pomyśli dwa razy o wysłaniu tych opłat. Inżynier społeczny może omijać cel przez znaczną ilość czasu i 

zarabiać dużo pieniędzy. 

Oszustwo na wnuczka: Jest to nowy rodzaj oszustwa, którego celem są zamożni dziadkowie, o których 

uważa się, że mają dobre serca. Inżynier społeczny odbierze telefon, zadzwoni do celu i powie, aby 

zgadł, który dzwoni do niego wnuk. Po wielu przypuszczeniach inżynier społeczny udaje, że jest jedną 

z wymienionych osób i próbuje dogonić cel . Po krótkiej dyskusji inżynier społeczny wprowadza pewną 

sytuację, w której się znajduje i pilnie potrzebuje pieniędzy. Może to być rachunek medyczny, wypadek, 

eksmisja z powodu braku opłaty za czynsz lub potrzeba gotówki na naprawę samochodu na 

osieroconym pojeździe. Inżynier społeczny, aby zamaskować swoje ślady, mówi celowi, aby nie 

informował rodziców, że poprosili o takie pieniądze. Osoba starsza wyśle pieniądze, a inżynier 

społeczny będzie dzwonił za każdym razem pod pretekstem wnuka. 

Życzliwi 

Nie do pomyślenia jest to, że ktoś chciałby czerpać zyski z katastrofy, ale niestety inżynierowie 

społeczni są na tyle bez serca, aby to zrobić. W wielu przypadkach, takich jak zamachy bombowe i 

huragany, inżynierowie społeczni utworzą własne fundacje charytatywne. Będą reklamować to 

ludziom i zachęcać ich do wysyłania pieniędzy, aby można je było wykorzystać na pomoc ofiarom. 

Wydaje się, że to dobry powód, tyle że pieniądze nie trafiają do ofiar, a raczej w kierunku wzbogacenia 

kilku inżynierów społecznych. Do czasu odkrycia oszustwa i odradzenia ludzi i  przekazywania darowizn, 

inżynierowie społeczni mogliby zarobić miliony dolarów. Było to szczególnie duże wyzwanie podczas 

trzęsienia ziemi o sile 7,0 stopnia na Haiti. Wiele fałszywych organizacji charytatywnych założono 

online i reklamowano ludziom. Dużo pieniędzy trafiło do kieszeni kilku osób, a nie zamierzonych ofiar: 

Porady 

Wskazówki dotyczące kierowania i ponownego rozpoznania są następujące: 

* Nigdy nie udostępniaj ważnych informacji w mediach społecznościowych 

* Nigdy nie używaj ważnych haseł 

* Nigdy nie udostępniaj więcej niż druga osoba musi wiedzieć 

* Wiedz co mówić, kiedy mówić i jak mówić 

* Pamiętaj, że nie ma czegoś takiego jak moje konto w mediach społecznościowych 

Podsumowanie 

Inżynierowie społeczni szczególnie lubią ofiary, na które celują. Cele są wybierane po dokonaniu oceny 

tego, co można od nich ukraść i jak łatwo można to zrobić. Tu omówiono wiele celów, które są 

preferowane przez inżynierów społecznych ze względu na role, które pełnią, bogactwo, które 

posiadają, lub łatwość, z jaką mogą zostać oszukani. Po raz pierwszy przyjrzeliśmy  się bankom i zwrócili 

uwagę na luki, które można wykorzystać. Podsumowując, podano przykład profesjonalnego rabusia 



bankowego, który podkreśla sposoby, które wykorzystują do kradzieży danych z tych instytucji. 

Przeanalizowano również włamania występujące w starych organizacjach, które sprawiają, że są 

łatwym celem dla inżynierów społecznych. Szczególną uwagę zwrócono na trzy typy pracowników 

organizacyjnych, którzy są głównymi celami inżynierów społecznych - personelu IT, personelu działu 

finansów i kadry kierowniczej. Kolejnym celem, na który celują inżynierowie społeczni ze względu na 

łatwość, z jaką można ich oszukiwać, są osoby starsze. Dziesięć typowych sposobów ich wykorzystania 

przez inżynierów społecznych zostało przedyskutowanych. Wreszcie, kwestia wykorzystania życzliwych 

osób została omówiona na dobrym przykładzie z trzęsienia ziemi na Haiti. Ważne jest, aby pamiętać, 

że inżynierowie społeczni będą atakować o wiele więcej osób. Omawiane są wspólne cele, które zwykle 

wybierają inżynierowie społeczni. Omówiono najczęstsze cele inżynierów społecznych i wyjaśniono 

powody, dla których często są wybierani. Niektóre z nich, takie jak personel IT, są ukierunkowane ze 

względu na poziom dostępu i kontroli, jaką mają do poufnych danych organizacyjnych i komunikacji 

wewnętrznej. Kierownictwo było omawiane jako cele, ponieważ przedstawiają dwa zestawy celów w 

jednym, własne dane osobowe i dane swoich organizacji. Osoby starsze zostały omówione jako cele ze 

względu na łatwość, z jaką można je przekonać do podjęcia pewnych działań. Ważną uwagę do 

zapamiętania w tym rozdziale jest to, że istnieje wiele innych celów, w tym ciebie. Inżynier społeczny 

nie zawahałby się  celować w organizację lub osobę odrębną od omawianych. Dlatego każdy powinien 

zachować najwyższą ostrożność, aby zapobiec wykorzystaniu. Następny rozdział poświęcony będzie 

wzbudzeniu. Ludzie będą chcieli mieszkać w bezpiecznej strefie, dlatego inżynierowie społeczni muszą 

dysponować sztuczkami, aby skłonić ich do niebezpiecznej ścieżki. 



Wydobywanie 

Być może najważniejszą umiejętnością w całym ataku inżynierii społecznej jest prowadzenie celów do 

punktu, w którym są one otwarte do wykorzystania. Wydobycie na jaw jest potężną techniką 

stosowaną w kluczowych etapach ataku inżynierii społecznej, aby cele przyjęły ścieżkę zachowania 

pożądaną przez inżyniera społecznego. Interesującą definicją wydobycia amerykańskiej 

AgencjiBezpieczeństwa Narodowego (NSA) jest to, że jest to subtelne pozyskiwanie informacji podczas 

normalnej rozmowy. Wydobycie jest jedną z umiejętności, których nauczyli się szpiedzy, aby upewnić 

się, że potrafią wydobywać informacje z ludzi, nie sprawiając wrażenia, jakby byli szpiegowani. 

Rozmowy mogą odbywać się niemal wszędzie, a inżynierowie społeczni lubią zbliżać się do celów w 

miejscach, które znają (celom), a zatem czują się swobodnie już podczas rozmowy z nowymi ludźmi. 

Ludzie będą chcieli pozostać w strefie bezpieczeństwa, dlatego niektóre pytania wzbudzą podejrzenia. 

Jednak po fachowym wymyśleniu i zapytaniu respondent wyrzuci niektóre informacje, które w innym 

przypadku zostałyby ukryte. Omówimy, w jaki sposób inżynierowie społeczni określają swoje cele i 

zachęcają ich do działania lub reagowania w określony sposób, gdy są bardziej podatni na 

wykorzystywanie lub spełniają nietypowe prośby. Ważne jest, aby nauczyć się komunikować w 

bezpieczny sposób, aby uniknąć bycia ofiarą pobudzenia. Omówimy następujące tematy: 

* Rozmowy z nieznajomym 

* Wstępne ładowanie 

* Jak skutecznie przeprowadzić pozyskiwanie? 

* Opanowanie umiejętności pozyskiwania 

Wprowadzenie 

Wywoływanie to jedna z dobrze ukrytych technik inżynierii społecznej o niskim ryzyku, która ma 

imponujące wyniki. Istnieje kilka czynników, które sprawiają, że wzbudzanie jest wyjątkowo skuteczne, 

które z czasem zostały uwikłane w ludzi. Są to:  

*Pragnienie wielu osób uprzejmości wobec nieznajomych  

*Pragnienie profesjonalistów, aby wyglądać na kompetentnych, gdy są pytani  

*Pragnienie większości ludzi, aby nie okłamywać ludzi, którzy wydają się być naprawdę zaniepokojeni  

*Gotowość wielu ludzi do odpowiedzi na dobrze postawione pytania o sobie  

Weź przykład z życia, w którym niektóre z tych czynników odgrywają rolę w normalnych rozmowach i 

jak inżynier społeczny może z nich skorzystać. Powiedzmy, że odbywa się impreza firmowa, podczas 

której ludzie mogą wchodzić w interakcje z kluczowymi członkami personelu w organizacji. Inżynier 

społeczny może udać się do dyrektora finansowego (CFO) i twierdzić, że jest szefem bezpieczeństwa w 

mało znanej firmie. Mógł zainicjować krótką rozmowę na podstawie zarobków organizacji dyrektora 

finansowego i perspektyw firmy na przyszłość. Oczywiście dyrektor finansowy otworzy się i udostępni 

informacje na ten temat. W części atakującej inżynier społeczny może twierdzić, że szuka systemu 

bezpieczeństwa do drzwi i zapytać dyrektora finansowego, czy ma wiedzę na temat tego, z którego 

korzysta ich firma. Aby wyglądać na poinformowanego, dyrektor finansowy poinformuje inżyniera 

społecznego o systemie, który jest obecnie w użyciu. Z tego małego czatu inżynier społeczny dowie się 

więcej o wewnętrznych systemach bezpieczeństwa używanych przez tę organizację. Nie jest to 

gwarancja, że ta metoda zawsze będzie działać, ale omawiane czynniki są zwykle obecne u większości 

ludzi, a zatem są szybkim sposobem na uzyskanie poufnych informacji. Poniższy obraz przedstawia 



dwie twarze inżynierii społecznej: Informacje zebrane w omawianej rozmowie, które dotyczyły 

pozyskiwania informacji o systemach bezpieczeństwa używanych przez pewną organizację, mogą 

zostać wykorzystane do przeprowadzenia późniejszego ataku. Inżynier społeczny może pojawić się w 

organizacji pod pretekstem mechanika wysłanego do naprawy wadliwego systemu bezpieczeństwa. 

Informacje dotyczące systemów bezpieczeństwa stosowanych w organizacji zostaną już ujawnione 

przez CFO, a zatem będą dokładne, a ochroniarze i recepcjoniści pozwolą inżynierowi socjalnemu 

wykonać jego naprawę. Gdyby inżynier społeczny skontaktował się z innymi pracownikami organizacji 

podczas spotkania i zebrał więcej informacji na temat organizacji, mógłby przeprowadzić atak na dużą 

skalę. Wywoływanie nie ogranicza się do gromadzenia informacji. Służy również do utrwalania 

pretekstu i uzyskiwania dostępu do dodatkowych informacji. Rzućmy okiem na niektóre cele 

pozyskiwania. 

Rozmowy z nieznajomymi 

W każdym ataku inżynierii społecznej inżynier społeczny chce, aby cel podjął działanie i albo coś 

powiedział, albo coś zrobił. Może to być tak niewiele, jak udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania 

lub tak samo, jak oprowadzenie inżyniera społecznego po ograniczonym obszarze w organizacji. 

Wydobywanie odbywa się poprzez proste rozmowy z ludźmi. Codziennie odbywają się małe rozmowy 

między nieznajomymi, dlatego ludzie nie są tak bardzo zaniepokojeni, gdy nieznajomi podchodzą do 

nich i angażują się w krótką rozmowę. Może znajdować się w kolejce w sklepie, przy stole w restauracji 

lub podczas imprezy. Istnieje duża szansa na zainicjowanie rozmowy z celem, jeśli wcześniej 

przeprowadzono na nim badania w celu znalezienia miejsc, które często odwiedzają i rzeczy, które 

lubią robić w takich miejscach. Istnieją trzy kroki do rozpoczęcia udanej małej rozmowy z nieznajomym. 

Są to: 

Bycie naturalnym: Cel zabije rozmowę, jeśli osoba, która spróbuje ją utrzymać, wygląda na 

niewygodnego i nienaturalnego. Dlatego inżynier społeczny musi zawsze komunikować się poprzez 

postawę i inne niewerbalne sygnały zaufania i naturalności. Ponadto inżynier społeczny powinien 

inicjować rozmowy, o których ma pewną wiedzę. Nic nie wzbudza braku pewności szybciej niż brak 

rzeczy do powiedzenia celowi. To prowadzi nas do drugiego kroku. 

Wiedza: Inżynier społeczny musi mieć wiedzę na temat rzeczy, z którymi zamierza rozpocząć rozmowę. 

W poprzednim przykładzie rozmowy z dyrektorem finansowym firmy inżynier społeczny rozpoczął 

rozmowę od wzmianki o sytuacji finansowej firmy. Musiał mieć czas, aby przejrzeć liczby, a tym samym 

mieć coś, co wzbudza zainteresowanie dyrektora finansowego podczas inicjowania rozmowy. Dzięki 

tej wiedzy inżynier społeczny miał coś, o czym mógłby śmiało rozmawiać z dyrektorem finansowym. 

Jeśli jednak niewiele jest informacji, że inżynier społeczny musi rozpocząć rozmowę z dyrektorem 

finansowym, istnieje możliwość wyboru pretekstu badacza lub dziennikarza. 

Bycie hojnym: W poprzednich częściach omawiano kwestię wzajemności, w której gdy ktoś otrzymuje 

coś, zawsze istnieje potrzeba oddania czegoś. Aby rozpocząć lub utrzymać rozmowę, ważne jest, aby 

była to sytuacja dawania i przyjmowania. Dzięki takiemu podejściu inżynier społeczny może wnikać 

głębiej w organizację, udając, że podaje celowi więcej wewnętrznych szczegółów dotyczących jego 

domniemanej organizacji. Hojność może również przyjść do gry z punktu widzenia tego, kto dominuje 

w rozmowie. W poprzednim rozdziale zauważono, że najlepsi rozmówcy to dobrzy słuchacze. Dlatego 

inżynier społeczny nigdy nie dominuje w rozmowie. On lub ona pozwala celowi mówić więcej i dlatego 

ujawnia więcej. 

Omówione kroki zapewnią, że można rozpocząć i utrzymać zdrową rozmowę. Kroki te są skuteczne nie 

tylko w atakach inżynierii społecznej, ale także w normalnych rozmowach. Oprócz tych trzech kroków 

jest energia. Wyraża się to tonem głosu, wyglądu i niewerbalnych wskazówek. Podczas sesji 



szkoleniowych nowym właścicielom mówi się, że ich energia wpływa na energię ich psów. Dlatego 

muszą podchodzić do swoich psów z odpowiednią energią i unikać napięcia i niepokoju. To samo 

dotyczy inżynierii społecznej. Inżynierowie społeczni zaprezentują się swoim celom z odpowiednią 

energią w zależności od pretekstu, który wybiorą. 

Ładowanie wstępne 

Wstępne ładowanie jest techniką, która została szeroko zastosowana w marketingu z ogromnym 

sukcesem i ma również zastosowanie w inżynierii społecznej. Weźmy przykład kina. Kupując bilety do 

kina, popcorn i napoje, na wszystkich nadchodzących filmach będą plakaty. Siedząc w sali kinowej, 

pokazywane są zwiastuny niektórych nadchodzących filmów z narratorem zaczynającym się od słów, 

takich jak najstraszniejszy film ... lub najbardziej wypełniony akcją film .... Jest to reklama 

nadchodzącego filmu, który zostanie pokazany w kino i reklama już mówią, jak się czuć i czego się 

spodziewać. To rodzi w tobie pragnienie obejrzenia filmu. W reklamach restauracyjnych przeważnie 

będą szczęśliwe osoby, które będą cieszyć się doskonałymi posiłkami z napisami takimi jak pyszne! aby 

dać ci wyobrażenie o tym, jakie jest jedzenie, zanim jeszcze go spróbujesz. Te dwa przykłady dają wgląd 

w to, co to jest wstępne ładowanie. Jest to technika ładowania celów z kilkoma pomysłami, jak 

reagować na pewne rzeczy lub informacje. W ataku socjotechnicznym atakujący wymyśli najpierw cel 

interakcji z celem. W odpowiedzi będzie to gromadzić pewne informacje. Następnie atakujący wymyśli 

szereg pytań, aby zadać celowi, a następnie wymyśli sposób na wstępne załadowanie celu, zanim on 

lub ona odpowie na te pytania. 

Aby lepiej zrozumieć wstępne ładowanie w prawdziwym życiu, rzućmy okiem na film o nazwie Focus, 

który został wydany w 2015 roku z udziałem Willa Smitha. Ikoniczną częścią filmu było to, że Will Smith 

postawił u hazardzisty Liyuan Tse wszystkie pieniądze, które zarobił (Will). Jeden ze wspólników Smitha 

dosłownie oszalał, ponieważ pieniądze, które zarobili, są teraz na granicy zagubienia. Liyun Tse ma 

wybrać dowolnego gracza na boisku, a jeśli Smith nie zgadnie, który z nich, Smith przegrywa. Tse 

wybiera gracza noszącego koszulkę z numerem 55, a ponieważ Smith odgadł, że ten gracz wygrywa. 

Wyjaśniając kobiecemu wspólnikowi, skąd był pewien, że Tse wybierze numer 55, wyjaśnia jej, że 

ustawili wszystko tak, aby hazardzista był fabrycznie załadowany numerem 55, gdziekolwiek by nie 

poszedł. Muzyka w tle, światła w kasynie i klauni zostały użyte do wstępnego załadowania numeru do 

gracza. Dlatego kwestią czasu był wybór zawodnika z koszulką o numerze 55, ponieważ ta liczba była 

wielokrotnie sadzana w jego nieprzytomnym mózgu. Wstępne ładowanie jest warunkiem wstępnym 

udanej próby wywołania. Przygotowanie wymaga więcej niż samego procesu wywoływania zadawania 

dociekliwych pytań celowi. Wstępne ładowanie może być bardzo złożone w zależności od pomysłu, że 

inżynier społeczny chce wszczepić się w cel. W omawianym filmie Willa Smitha widać, że wiele wysiłku 

włożono w to, by dać przeciwnikowi wkład 55. Podjęli nawet próbę zmiany muzyki w tle w momencie, 

gdy Liyun Tse wybierał gracza w terenie. Piosenka w tle była również azjatycka, a jej refren był 

powtórzeniem numeru 55. Oczywiste jest, że planowanie zajęło trochę czasu, aby wstępnie załadować 

cel numerem 55. Podobnie inżynier społeczny przejdzie wszystkie kłopoty z posadzeniem wkładu, który 

sprawia, że decyzja celu jest bardziej przewidywalna. Wstępne ładowanie zajmuje zatem czas i ważne 

jest, aby inżynier społeczny był cierpliwy. Czasami może to nawet obejmować emocje, a budowanie 

ich zajmuje trochę czasu. 

Unikanie wydobywania 

Jest wiele rzeczy, które wchodzą w grę, gdy inżynier społeczny próbuje przeprowadzić wzbudzenie. 

Istnieje kilka doskonałych taktyk, które można zastosować, aby zapewnić pomyślną próbę wywołania. 

Obejmują one od zakupu celu trochę alkoholu po pochlebne ich ego. Niektóre z tych taktyk zostaną 

teraz omówione: 



Odwoływanie się do ego 

Wiele osób, zwłaszcza na wyższych stanowiskach, lubi głaskać ego. Robi się to, aby odwołać się do celu, 

ale należy to zrobić ostrożnie, ponieważ możliwe jest również, że cel Cię odetnie, jeśli zostanie 

przekroczony. Dobrym sposobem na to jest po prostu uznanie podstawowych rzeczy i zachowanie 

subtelności. Na przykład po prezentacji możesz przejść do jednego z prezenterów i powiedzieć mu, co 

za miła prezentacja. Przybyłem tutaj, nic o tym nie wiedząc, a teraz czuję się ekspertem. Takie proste 

pochlebstwo skutecznie rozpoczyna rozmowę z celem, od którego inżynier społeczny może uruchomić 

próbę wywołania 

Wykazanie wzajemnego zainteresowania 

Ludzie docenią relację, która wykracza poza początkowe spotkanie i to właśnie tam pojawia się 

wzajemne zainteresowanie. Nie tylko sprawia, że bieżąca rozmowa jest bardziej interesująca, ale 

pozwala inżynierowi społecznemu ustawić cel w łatwiejszym miejscu do ataku. Na przykład CSO mógł 

wspomnieć  na dorocznym spotkaniu, że organizacja jest narażona na zwiększone ataki. Po spotkaniu 

inżynier społeczny może zbliżyć się do starszego pracownika i rozpocząć rozmowę, a następnie w 

połowie poruszać temat, który ujmuje interesy dyrektora finansowego. Mógł wspomnieć, że jest 

szefem działu IT w innej organizacji i wdrożył specjalny program w celu ograniczenia problemów 

związanych z cyberbezpieczeństwem. Inżynier społeczny może zaoferować zainstalowanie wersji demo 

w organizacji GUS, aby zobaczyć, jak to będzie działać. Spowoduje to zbudowanie wzajemnego 

zainteresowania między nimi i nie tylko CSO zgodzi się na dalszy kontakt, ale da socjologowi szansę 

bezpośredniego dostępu do komputerów organizacyjnych. Wspólne zainteresowanie jest korzystne, 

ponieważ szybko tworzy połączenie między inżynierem społecznym a celem. Jest stosowany głównie, 

gdy cel ujawnia się, że stoi przed konkretnym wyzwaniem. 

Oświadczenia fałszujące 

W odpowiedzi inżynier społeczny stara się zdobyć zainteresowanie celu i wszystko, co się dzieje, w tym 

celowe fałszywe oświadczenia. Po złożeniu fałszywego oświadczenia poinformowana osoba spróbuje 

skontaktować się z inżynierem społecznym i poprawić go. Osoba poinformowana będzie niewinnie 

próbować naprawić coś źle powiedzianego przez inżyniera społecznego. W rzeczywistości na 

wszystkich inżynierów społecznych czekała odpowiedź od celu. Fałszywe stwierdzenia to szybki sposób 

na wzywanie ludzi do ujawnienia faktów. 

Ci, którzy chcą poprawić, zwykle chcą sprawiać wrażenie nietolerancyjnych błędów i lepiej 

poinformowani. Jest również uwikłane w naturę ludzką, aby poprawić, gdy inna osoba dokonuje 

nieprawidłowego oświadczenia lub oceny. Po tym, jak cel poprawi fałszywe oświadczenie, inżynier 

społeczny ma motywację do rozmowy z nim lub nią. Dlatego mógł później zbliżyć się do celu i poprosić 

o więcej informacji na temat faktów. Chęć bycia poinformowanym sprawi, że cel ujawni inżynierowi 

społecznemu pewne informacje. Weźmy przykład inżyniera społecznego, który chce dowiedzieć się 

więcej o systemach bezpieczeństwa w organizacji. Podczas nieformalnego czatu mógł powiedzieć (w 

obecności pracownika tej organizacji), że organizacja nie ma prawie żadnych systemów 

bezpieczeństwa i może zostać zaatakowana przez źle myślących ludzi. Pracownik będzie wywierany 

presja, aby zaprzeczył temu oświadczeniu i powiedział, że firma stosuje jedne z najbardziej 

wyrafinowanych kontroli bezpieczeństwa fizycznego i oprogramowania. Następnie inżynier społeczny 

mógł przeprosić za złożenie fałszywego oświadczenia i poprosić o udzielenie dodatkowych informacji 

na temat zastosowanych systemów bezpieczeństwa. Pracownik pójdzie dalej i wyrzuci szczegóły 

inżynierowi społecznemu. 

Pochlebstwa 



Może się to wydawać oczywistą techniką, która może odnieść niewielki sukces, ale w rzeczywistości 

działa jak urok. Ludzie naturalnie chcą być doceniani za swoje osiągnięcia, ale nie chcą się chwalić sobą, 

ponieważ na ogół nie należy się tym chwalić. Kiedy cel jest pochlebiony, on lub ona otrzyma 

komplement, ale czasami próbuj go zlekceważyć. W tym momencie cel jest podatny na ujawnienie 

niektórych informacji na temat tego, o tym za co on lub ona została pochwalona. Powiedzmy na 

przykład pracownikowi IT, że jesteś prawdziwym bohaterem w tej firmie, chroniąc taką firmę przed 

wszystkimi zagrożeniami cybernetycznymi, o których nikt inny nie pozna każdego dnia. Pracownik 

działu IT przyjmie komplement lub spróbuje go zlekceważyć i jest to odpowiedni moment, aby inżynier 

społeczny zapytał go o narzędzia, które są używane do ochrony systemów firmy. Gdy wspomniano o 

narzędziach, inżynier społeczny mógłby podać więcej komplementów na temat zestawu używanych 

narzędzi. Na przykład inżynier społeczny może powiedzieć „Wow, masz to wszystko”. Czy masz własne 

serwery, skoro ten zestaw narzędzi sugeruje, że wykonujesz już wodoszczelną pracę, aby rozstawić te 

duże maszyny? Ten komplement ponownie otworzy pracownika IT, aby mógł więcej mówić o 

wewnętrznej infrastrukturze obliczeniowej, podając informacje o serwerach przechowywanych w 

organizacji. Ta informacja jest bardzo przydatna. Inżynier społeczny dowie się, jakie narzędzia 

bezpieczeństwa zastosowano do ochrony infrastruktury komputerowej celu. Również wewnętrzna 

wiedza na temat serwerów przechowywanych w organizacji może pomóc w planowaniu kolejnego 

ataku. Inżynier społeczny może wysłać kogoś, aby pojawił się w siedzibie organizacji, uzbrojony w 

informacje na temat bezpieczeństwa wewnętrznego i struktury obliczeniowej organizacji. Wysłany 

agent powinien najlepiej przyjechać w dniu, w którym starszy oficer IT jest na zewnątrz i powiedzieć 

młodszym, że został wysłany przez ich wyższego szczebla do naprawy serwera XYZ lub sprawdzenia 

narzędzia bezpieczeństwa ABC. Wszystkie te informacje umożliwią mu dostęp do serwerowni, w której 

będzie mógł wykonać złośliwe działania. Wszystko to powstanie z prostego pochlebstwa dla oficera IT. 

Informacje o wolontariacie 

Jest to również podobne do wzajemności, jak omówiono we wcześniejszych częściach. Podsumowując, 

powiedziano, że gdy inżynier społeczny da celowi coś wartościowego, cel prawdopodobnie zareaguje, 

oddając coś z powrotem. To samo dotyczy informacji. Cele, po zaoferowaniu pewnych informacji, które 

wydają się być wartościowe, będą skłonne zwrócić inżynierowi społecznemu własne cenne informacje. 

Prawie zawsze czują się zobowiązani do oddania czegoś tylko po to, aby być nawet z inżynierem 

społecznym. Informacje o wolontariacie to często stosowana taktyka, aby wydobyć cele, które w innym 

przypadku ukrywają niektóre informacje. Dlatego inżynierowie społeczni będą gotowi udzielić 

pewnych informacji celom, aby nieświadomie zmusić ich do przekazania niektórych informacji w 

zamian. Istnieje popularne powiedzenie, że nędza kocha towarzystwo. Aby uniknąć wyjścia z 

kontekstu, możemy luźno zinterpretować to powiedzenie w ten sposób, że ludzie często będą chcieli 

dzielić podobne opowieści. Dlatego, jeśli inżynier społeczny spotka się z oficerem IT podczas spotkania 

organizacji, może do niego podejść pod pretekstem innego oficera IT i zacząć mówić o słabościach 

bezpieczeństwa. Inżynier społeczny może nawet powiedzieć, że zdał sobie sprawę, że dyrektor 

zarządzający wykorzystuje swoje urodziny jako hasło. Ten schemat myślenia wygeneruje podobne 

historie od prawowitego informatyka i w krótkim czasie ujawnione zostaną wrażliwe szczegóły 

dotyczące poświadczeń. 

Zakładając wiedzę 

Powszechne jest zachowanie, w którym jeśli ktoś ma dużą wiedzę na temat czegoś, dobrze jest 

nawiązać rozmowę na podstawie tej wiedzy. Dlatego jeśli ktoś może założyć, że posiada wiedzę na 

temat czegoś, w konsekwencji zaprosi pewną liczbę dociekliwych ludzi na temat tej wiedzy. Powstaną 

rozmowy, które nie zostaną przeprowadzone, a ludzie, którzy nie wykażą zainteresowania inżynierem 

społecznym, będą mieli do tego motywację. Gdy ludzie chcą dowiedzieć się więcej, może to być 



odpowiedni moment, aby spróbować uzyskać zaproszenia do ich organizacji lub do ich ulubionych 

restauracji, aby porozmawiać więcej. Gdy spotkanie jest zabezpieczone, można łatwo zastosować inne 

techniki inżynierii społecznej, ponieważ cel zostanie już zwabiony do punktu, w którym można go 

wykorzystać. Dobrym sposobem, aby dowiedzieć się, czy twoje hasło zostało skradzione, jest bardzo 

dobrze znana strona internetowa. Przez większość czasu zgaduję Czy zostałem Pwned? lub znalezienie 

adresów e-mail nie jest takie trudne. Ponowne użycie hasła jest dość normalne, chociaż nie zalecamy 

tego jako eksperta ds. bezpieczeństwa. Ponowne użycie hasła jest wygodne, łatwe, a ludzie nie są 

świadomi potencjalnego wpływu. Jeśli jesteś ciekawy, czy twoje hasło zostało skradzione, możesz to 

sprawdzić samodzielnie. Witryna https: / / haveibeenpwned. com / Passwords jest dość bezpieczne: 

 

 

Wykonaj następujące czynności: 

Jak widać na poprzednim zrzucie ekranu, wszystko, co musisz zrobić, to wpisać swoją nazwę 

użytkownika lub adres e-mail, 

Jak tylko klikniesz przycisk pwned, zobaczysz następujące wyniki: 



 

 

Jeśli wyniki docelowe są takie, jak pokazano na zrzucie ekranu, masz dobry sposób na rozpoczęcie 

rozmowy. Jeśli Twoje konto jest tam wymienione, pamiętaj o zmianie hasła i nigdy go nie używaj 

ponownie. Ostatecznym celem tego ćwiczenia jest uzyskanie Dobrej wiadomości - nie znaleziono 

strony głównej !, zgodnie z poniższym zrzutem ekranu: 



 

Jeśli chcesz, możesz otrzymać powiadomienie ze strony internetowej, jeśli zostaniesz poinformowany: 

 

Używanie ignorancji 

Większość ludzi pragnie przekazywać informacje innym osobom, zwłaszcza jeśli wykazują one pewną 

uwagę i chęć do nauki. Inżynierowie społeczni wykorzystują niewiedzę, sztucznie ją zakładając, aby 

uzyskać od swoich celów pewne informacje. Po prostu wyglądając na niedoświadczonych i 

nieświadomych czegoś, podburzają innych do ich nauczania. Może to być wiedza ogólna lub określona 

umiejętność. Weźmy przykład z filmu z 2016 roku, o którym mowa we wcześniejszych rozdziałach, 

zatytułowanego The Catch. W jednym z odcinków oszust Christopher Hall jest w stanie uzyskać kod 

resetowania wszystkich sejfów w hotelu, używając sztucznej ignorancji. On rezerwuje pokój hotelowy, 

zamyka coś w swoim sejfie i dzwoni do hotelu, by pomógł mu go otworzyć, ponieważ zapomniał hasła 

i sposobu działania sejfu. Obsługujący pokazuje Hallowi kod główny, którego hotel używa do 

resetowania wszystkich sejfów. W końcu wykorzystuje tę wiedzę do okradania wielu innych sejfów w 

pokojach hotelowych wspomaganych przez swoich wspólników. Ten przykład pokazuje, w jaki sposób 



może powstać moc, grając głupiego i źle poinformowanego z innymi, posiadającymi wiedzę. Niewiedza 

jest jeszcze bardziej skuteczna w połączeniu z innymi technikami wywoływania, takimi jak 

pochlebstwa. Wzmocnienie ego ma dodatkową zaletę w otwieraniu celu. Ta technika jest bardzo 

skuteczna w przypadku gadatliwych celów, ponieważ można je przenieść, aby powiedzieć nieco więcej 

poprzez komplementy. Podobnie technika ta nie odniesie sukcesu w przypadku celów, które nie lubią 

się chwalić i są głównie zamknięte w sobie. 

Czerpanie korzyści z napojów alkoholowych 

Napoje alkoholowe szybko rozluźniają mocno zamknięte usta. Właściwie, we wszystkich omawianych 

przykładach, gdyby wprowadzono alkohol, inżynier społeczny uzyskałby lepsze wyniki. Alkohol 

sprawia, że ludzie się odprężają i mówią rzeczy, których inaczej nie powiedzieliby, gdy byliby trzeźwi. 

Inżynier społeczny może poświęcić trochę czasu na śledzenie ulubionych pasków swoich celów. Po 

dłuższym przestudiowaniu tych stawów inżynier społeczny może zacząć robić regularne uderzenia w 

każdy cel na kilka dni. Gdy upewni się, że cel zauważył go kilka razy, inżynier społeczny może spróbować 

użyć alkoholu, aby uzyskać od niego informacje. Inżynier społeczny może zaoferować kupującemu 

pewną liczbę napojów, a gdy cel zostanie odurzony, można rozpocząć gromadzenie informacji. Pijany 

cel będzie bardziej podatny na wyciek poufnych informacji do inżyniera społecznego. Jednak ta 

technika ma zastosowanie tylko do kilku celów, którzy w pierwszej kolejności zgadzają się kupować 

piwo innym osobom. Kiedy cel odrzuca ofertę, technika kończy się niepowodzeniem. 

Będąc dobrym słuchaczem 

Nie jest niczym niezwykłym, że ludzie ujawniają swoje uczucia i powierzają swoje sekrety innym 

ludziom, nawet całkowicie nieznajomym. Odczuwa się pewną ulgę, gdy ktoś udostępnia niepokojące 

informacje. Wielu ludzi powstrzymuje się od wszystkiego i wszystko, czego potrzebują, to słuchanie. 

Ludzie ci odwiedzają częste miejsca, takie jak bary, a także kościoły, w których mają nadzieję na 

chwilowe złagodzenie swoich zmartwień. Inżynierowie społeczni wiedzą o tym i dlatego będą czekać 

w takich miejscach. Kiedy wchodzą w interakcję z kimś, kto wydaje się mieć na co narzekać, słuchają 

go, pozwalając celowi wyrazić swoje uczucia i po prostu je potwierdzić. Walidacja przybliża cel do 

inżyniera społecznego, ponieważ uważają, że utworzono połączenie z osobą, która jest w stanie go 

zrozumieć. Jeśli inżynier społeczny pozostaje w kontakcie z celem przez dłuższy czas, ujawnienia mogą 

wzrosnąć i stać się nieco bardziej wrażliwe. Inżynier społeczny będzie miał również wyjątkową 

możliwość zażądania od celu dodatkowych informacji, które w innym przypadku nigdy nie zostałyby 

ujawnione. Język ciała, kontakt wzrokowy i ton głosu inżyniera społecznego muszą wykazywać 

zainteresowanie tym, co mówi cel. Aby uzyskać więcej wyników, inżynier społeczny może dodać swoje 

osobiste, ale zmyślone historie, aby zachęcić cel do kontynuowania. Inżynieria społeczna jest sztuką 

hakowania ludzi i może być wykonywana przez inżynierów społecznych łatwiej, niż wielu ludziom się 

wydaje. Jak pokazano na poniższym obrazku, wszystko, co musisz zrobić, to uważnie obserwować, 

mówić ostrożnie, obserwować cel i uczyć się jak najwięcej, aby uzyskać cel, który dostarczy ci wszelkich 

potrzebnych informacji: 



 

Używając inteligentnie postawionych pytań 

W uzyskaniu, inżynier społeczny nie podejdzie do celu i poprosi go o podanie poufnych danych 

uwierzytelniających. Chociaż ta informacja jest głównym celem, należy jej szukać ostrożnie, aby 

uniknąć podejrzeń. Dlatego inżynierowie społeczni muszą nauczyć się zadawać pytania we właściwy 

sposób. W większości inżynierowie społeczni będą używać pytań, które z punktu widzenia celu będą 

wydawać się bezużyteczne, a zatem nie będą niechętni do udzielenia na nie odpowiedzi. Dopiero po 

połączeniu tych drobnych fragmentów informacji widoczny jest duży obraz. Przyjrzyjmy się bliżej 

rodzajom pytań, z których korzystają inżynierowie społecznościowi w celu zebrania informacji od celu: 

* Pytania otwarte: są to pytania wymagające nieco więcej niż odpowiedzi typu tak lub nie. Dlatego, 

jeśli są skierowane do celu, można zebrać więcej informacji. Pytania otwarte są często używane w 

wywiadach, aby zachęcić respondentów do dalszego udzielania odpowiedzi. Po każdym pytaniu 

następuje pytanie uzupełniające z pytaniem o to, dlaczego udzielono odpowiedzi i dlaczego. Dlatego 

cel będzie dodawał więcej szczegółów do wcześniej udzielonych odpowiedzi. Ponieważ niektóre cele 

mogą wykazywać pewien opór podczas odpowiadania na pytania, najlepiej zastosować podejście 

piramidalne, w którym inżynier społeczny zacznie od wąskich pytań i zachowa szersze pytania na 

końcowe części wywiadu. 

* Pytania zamknięte: Tego rodzaju pytania służą do poprowadzenia respondentów określoną ścieżką. 

Zazwyczaj można na nie odpowiedzieć tylko za pomocą kilku opcji. Celem nie jest zebranie informacji, 

ale doprowadzenie respondenta do określonego kąta, w którym można użyć innych pytań w celu 

zebrania potrzebnych informacji. Adwokaci i policjanci często używają tych pytań, gdy próbują przypiąć 

je do określonej ścieżki. Pytania mogą wydawać się krótkie i podzielone na segmenty, ale powoli 

powstrzymują respondenta przed przejściem do innej wersji historii. 

* Wiodące pytania: zazwyczaj pożyczają najlepsze pytania zarówno otwarte, jak i zamknięte. Są 

otwarte, ale dają respondentowi wskazówkę na temat oczekiwanej odpowiedzi. Na przykład 

widziałem, jak pewnego dnia firma drukarska przysłała kilku techników; Twoja firma musi mieć 

problemy techniczne z drukarkami, prawda? To pytanie zachęca do odpowiedzi tak lub nie, po której 



następuje wąskie wyjaśnienie. Sugeruje również respondentowi, że masz wiedzę na temat tego, co 

mówisz. Nawet jeśli respondent udzieli odpowiedzi tylko tak lub nie, wiodące pytanie będzie miało 

inne skutki. Wiele informacji trafia do mózgu respondenta i sugeruje się więcej faktów, z którymi 

mógłby się zgodzić lub nie. Respondent jest zachęcany do dalszej rozmowy. Wiodące pytania są 

również szczególnie potężnymi narzędziami, ponieważ mogą zniekształcać wspomnienia. Można ich 

używać do manipulowania pamięcią celu. Badanie przeprowadzone w 1932 r. przez psychologa 

Bartletta doszło do wniosku, że ludzie z trudem przypominają sobie wydarzenie dokładnie i całkowicie. 

Dzieje się tak, ponieważ ludzie tworzą wspomnienia na różne sposoby w oparciu o to, co ich mózg 

uważa za ważne. Gdy respondent odwołuje się do tych samych wspomnień, niektóre z nich zostaną 

utracone, a te uznane za ważne zostaną przywołane. Aby zatuszować deficyt, wykonuje się pewne 

uogólnienia w celu uzupełnienia braków. 

Dlatego jeśli respondentowi zostanie wstępnie załadowana jakaś informacja przed zadaniem pytania, 

wstępnie załadowane informacje będą miały zniekształcający wpływ na pamięć. Wiodące pytania są 

zatem bardzo ważnymi narzędziami do silnego, ale nieświadomego wyszukiwania informacji, które 

prowadzą respondenta na określoną ścieżkę. 

Przypuszczalne pytania 

To tutaj zakłada się, że cel ma wiedzę na temat niektórych rzeczy, dlatego zadaje się pytania na tej 

podstawie. Na podstawie udzielonych odpowiedzi inżynier społeczny będzie w stanie ustalić, czy cel 

był w posiadaniu założonej wiedzy. W egzekwowaniu prawa funkcjonariusze często korzystają z tego 

rodzaju pytań. Na przykład mogą zapytać cel: Gdzie mieszka Pan X, ofiara? Ważną częścią tego pytania 

jest to, że funkcjonariusz zakłada, że to respondent ma pewne informacje na temat ofiary. Istnieje 

prawdopodobieństwo, że podejrzany go nie zna, ale może on. Odpowiedź, którą udzieli, ujawni, ile 

podejrzany wie. Inżynierowie społeczni nie wykorzystują jednak przypuszczalnych pytań, aby umieścić 

cele w niewłaściwym celu. Unikają też dawania ofiarom całego obrazu. Takie postępowanie 

pozbawiłoby moc założeń. Przyjęte pytania są wykorzystywane, gdy inżynier społeczny ma jakąś 

faktyczną wiedzę o czymś. Na przykład inżynier społeczny może zapytać: Masz zainstalowane nowe 

systemy bezpieczeństwa, prawda? Inżynier społeczny mógł zobaczyć, jak van firmy zajmującej się 

systemami bezpieczeństwa wjeżdża do miejsca pracy celu. 

Na tej podstawie mógł założyć, że byli tam, aby zainstalować niektóre systemy bezpieczeństwa. To są 

informacje, których używa, by postawić przypuszczalne pytanie do celu. Cel udzieli odpowiedzi takich 

jak: Tak, nie, właśnie przeprowadzali naprawy lub dodali system biometryczny, wśród wielu innych 

rodzajów odpowiedzi. Każda odpowiedź mówi inżynierowi społecznemu, ile cel wie o systemach 

bezpieczeństwa i opiera się tylko na obserwacji furgonetki firmy zajmującej się systemami 

bezpieczeństwa, która wjeżdża do organizacji. Do celu wstępnie wczytuje również założenie, że 

inżynier społeczny jest dość poinformowany, a zatem będzie świadomy, gdy zostanie podana błędna 

odpowiedź. 

Bracketing 

Jest to również powiązane z dwoma poprzednimi tematami, założonymi i inteligentnymi pytaniami. 

Bracketing jest stosowany w scenariuszach, w których inżynier społeczny chce uzyskać dokładne 

informacje od celu, nie wydaje się, aby bezpośrednio o to prosił. Jest używany głównie podczas 

wyszukiwania informacji liczbowych. Inżynier społeczny zadaje pytanie, po którym następuje 

przybliżenie, które jest celowo podawane w celu nakłonienia celu do podania dokładnej liczby w 

odpowiedzi. Na przykład inżynier społeczny może zapytać pracownika: Hej! Idąc za odznaką, zakładam, 

że pracujesz w firmie XYZ. Słyszałem, że twoje bezpieczeństwo jest silniejsze niż w naszej organizacji, 

ale przed wejściem do obiektu mamy dwa strzeżone punkty kontrolne i weryfikację biometryczną. Cel 



udzieli odpowiedzi, w której znajdzie się dokładna liczba fizycznych kontroli bezpieczeństwa, które 

trzeba przejść, aby dostać się do organizacji. Są to informacje, które mogą być wykorzystane przez 

inżyniera społecznego do zaplanowania, jak fizycznie wejść do organizacji. Bracketing jest szczególnie 

przydatny w atakach inżynierii społecznej podczas interakcji z pracownikami ochrony w organizacji. 

Najłatwiej jest je otworzyć, gdy ktoś, kto wydaje się ważny, wdaje się z nimi w krótką rozmowę. Są 

również bardziej zaznajomieni z fizycznymi kontrolami bezpieczeństwa w organizacji. Zapytani o liczbę 

kamer monitorujących przednie i tylne wejścia, są najlepiej przygotowani do podania tych informacji. 

Powiedzmy na przykład, że inżynier społeczny planuje wkraść się do organizacji i nurkować w 

śmietniku. Dla celów przypomnienia nurkowanie w śmietnikach jest techniką zbierania informacji z 

inżynierii społecznej, która polega na przechodzeniu przez śmieci. Jeśli inżynier społeczny zauważy, że 

śmieci znajdują się w pobliżu tylnego wejścia, może on chcieć zebrać informacje na temat liczby kamer 

obserwujących tyły. Oczywiste jest, aby przejść bezpośrednio i poprosić strażników o podanie tych 

informacji. Dlatego inżynier społeczny może do nich podejść i powiedzieć coś takiego, co muszę 

powiedzieć, że masz tutaj najtrudniejszą pracę. Dość rozległy obszar, który musisz pilnować. Założę się, 

że masz dwie kamery z tyłu i pięć z przodu. Czy się mylę? To pytanie spowoduje prawidłowe 

wyjaśnienie liczby kamer i ich obszarów zasięgu. Ponieważ oświadczenie to po raz pierwszy ociera ego 

strażnika, on lub ona będzie chciał podzielić się więcej na temat delikatnych kontroli bezpieczeństwa 

wprowadzonych w celu pomocy w monitorowaniu. 

Nauka umiejętności pozyskiwania 

W poprzednich częściach wskazaliśmy kilka wskazówek i technik, które pomogą Ci opanować nauczane 

umiejętności, dzięki czemu będziesz lepiej przygotowany do obrony przed niektórymi technikami 

inżynierii społecznej. Dlatego przejdziemy przez kilka wskazówek, jak zostać mistrzem w pozyskiwaniu. 

Należy jednak pamiętać o następujących kwestiach: 

* Inżynier społeczny nigdy nie zadaje celowi zbyt wielu pytań, ponieważ to prawdopodobnie go 

wyłączy. Nic nie jest tak denerwujące, jak bycie zarzucanym pytaniem za pytaniem za pytaniem. 

Zapamiętaj trzy podane wcześniej wskazówki dotyczące rozpoczynania i prowadzenia rozmów z 

celami. 

 * Inżynier społeczny nigdy nie zadaje za dużo pytań, aby uniknąć podejrzeń i niezręczności. Nigdy nie 

zostawiliby celu zastanawiając się, dlaczego zadano niektóre pytania, a następnie szybko porzucono. 

Będą wiedzieć, jak polubownie zamknąć szereg pytań. 

*Inżynierowie społeczni nigdy nie zadają więcej niż jednego pytania na raz. Spowoduje to nie tylko 

zamieszanie, ale także zmniejszy ilość informacji, które cel będzie skłonny przekazać. 

Wydobywanie wymaga delikatnej równowagi. Inżynier społeczny nie może nigdy unikać ekstremum 

albo za małego, albo za dużego. Również wzbudzanie dotyczy nie tylko inżynierii społecznej. W 

przeciwieństwie do niektórych innych umiejętności nauczanych w poprzednich rozdziałach, 

umiejętności tu nauczane mają zastosowanie w zwykłych i nie złośliwych rozmowach. Wywoływanie 

powinno odbywać się zgodnie z tym samym przebiegiem normalnej rozmowy; po prostu inżynier 

społeczny powinien kontrolować ścieżkę rozmowy. Pomyśl o wzbudzeniu jak o lejku, szerokim u góry i 

zwężającym się głębiej. Na początku rozmowy rozmowa jest neutralna, a zadawane pytania są losowe. 

Jednak w miarę postępu rozmowy rozmowa koncentruje się na kilku tematach, na których inżynier 

społeczny chce gromadzić dane. Dlatego pytania otwarte mogą być wykorzystane do rozpoczęcia 

rozmowy i kontynuowania jej, a stamtąd można zadać pytania zamknięte, aby skierować rozmowę w 

dół ścieżki. Na końcu lejka inżynier społeczny otrzyma dobry strumień informacji od klienta, 

przefiltrowany w celu podania tylko niezbędnych szczegółów. Proces musi przebiegać ostrożnie, aby 



zapewnić, że inne elementy inżynierii społecznej, takie jak relacje i zaufanie, zostaną zbudowane 

wcześniej w trakcie rozmowy, aby uniknąć oporności celu na odpowiedzi na niektóre pytania. 

Porady 

Wskazówki dotyczące unikania wywoływania są następujące: 

* Wydobywanie to sztuka uzyskiwania odpowiedzi bez zadawania pytań. Innymi słowy, wzbudzanie 

jest tym, co mówisz i jak to mówisz. W oparciu o NSA, pozyskiwanie jest procesem pozyskiwania 

informacji z czegoś lub kogoś, a to, co powiesz i jak to określisz, określi Twój sukces. 

* Najsłabszymi ogniwami łańcucha bezpieczeństwa informacji są ludzie i sieci społecznościowe. 

* Społeczne interakcje z ludźmi są znacznie łatwiejsze w obsłudze niż złożone systemy informatyczne. 

* Narzędzia są ważnym aspektem inżynierii społecznej, ale nie są inżynierem społecznym. Samo 

narzędzie jest bezużyteczne; ale wiedza o tym, jak wykorzystać i wykorzystać to narzędzie, jest 

nieoceniona (Christopher Hadnagy). 

* Najlepszym środkiem zaradczym przeciwko pozyskaniu jest wiedzieć, co powiedzieć i ile powiedzieć. 

Dotyczy to również witryn mediów społecznościowych; udostępnianie jest dobre, ale tylko wtedy, gdy 

wiesz, co i ile powinieneś udostępnić. 

Podsumowanie 

W tej krótkiej części omówiono bardzo potężną umiejętność wykorzystywaną w inżynierii społecznej 

do wydobywania celów i stawiania ich w miejscu, z którego można je wykorzystać. Sprawdził, jak 

można nawiązać rozmowę z całkowicie nieznajomym i utrzymać ją. Co ważniejsze, przyjrzano się, jak 

inżynier społeczny może wstępnie załadować cel pewnymi informacjami, aby wpłynąć na odpowiedź 

celu. Wreszcie, rozdział przeanalizował szereg taktyk, które można zastosować, aby skutecznie 

przeprowadzić wzbudzanie. Aby wspomnieć tylko kilka, przeanalizowano, w jaki sposób można użyć 

inteligentnych pytań, pytań przypuszczających i braketingu, aby uzyskać cel i podać pewne informacje 

z dokładnością. Pogłaskanie ego i pochlebstwo celów było również dyskutowane jako sposób na to, 

aby cel przekroczył niektóre szczegóły, które wydają się wrażliwe. Wreszcie, alkohol i uważne uszy 

zostały omówione jako świetna taktyka, aby skłonić ludzi do powierzenia poufnych informacji innym 

osobom. 

Wydobycie, e wydobywa ludzi z granic określonych stref bezpieczeństwa i zachęca ich do dzielenia się 

szczegółami, których w innym przypadku unikaliby dzielenia się z obcymi. Omówiono kilka taktyk, które 

są stosowane, aby zapewnić, że wywołanie przebiegnie pomyślnie i że cele zostaną przekonane do 

podzielenia się wrażliwymi szczegółami z nieznajomymi.  



Preteksty 

Pretekst jest aktem przedstawiania się jako ktoś inny z zamiarem zmuszenia innych do podania 

poufnych informacji lub wykonania prośby. Chodzi o coś więcej niż mówienie kłamstw o tym, kim 

jesteś, ale o bycie osobą, za którą się podajesz. Preteksty dają inżynierom społecznym szereg bodźców, 

których w innym przypadku nie lubiliby, zachowując się jak oni. Inżynier społeczny zechce zmienić 

wszystko o sobie, by pasowało do pretekstu. Sposób mówienia, chodzenia, ubierania się, używania 

mimiki i gestów musi dokładnie odpowiadać ich pretekstowi. Dla wielu preteksty mogą wydawać się 

tak proste, jak zmiana wyglądu fizycznego. Jest jednak głębszy. Pretekst jest bardziej nauką. Osoba 

przyjmie zupełnie inną osobowość, która czasami jest w konflikcie z prawdziwą osobą głęboko w 

środku. Dlatego preteksty muszą być doskonale zaplanowane, aby uniknąć konfliktu między 

osobowością, aby zająć centralne miejsce podczas ataku, a tym samym zniweczyć jego szanse na 

odniesienie sukcesu. W tej części omówione zostaną aspekty pretekstu, jak to jest zaplanowane i jak 

najlepiej je wykonać, umożliwiając lepszą obronę przed nim. Należy tego dokonać w następujących 

tematach: 

* Zasady pretekstu 

* Udane preteksty 

* Zagadnienia prawne związane z pretekstem 

* Narzędzia do ulepszania pretekstów 

Wprowadzenie 

Pretexting polega na stworzeniu scenariusza mającego na celu przekonanie lub zmanipulowanie celu 

w celu uzyskania pewnych informacji lub spełnienia innych żądań. Inżynier społeczny przyjmie pretekst, 

który idealnie wpasowuje się w stworzoną sytuację i użyje tego pretekstu, aby doprowadzić cel do 

spełnienia żądań. Bez utworzonego scenariusza lub użycia pretekstu cel nie byłby zgodny. W inżynierii 

społecznej preteksty wykonuje się głównie w celu podszywania się pod osoby pełniące określone role 

w pracy, która daje im przywilej zamawiania lub prosić innych o zrobienie pewnych rzeczy. Na przykład 

pomoc techniczna w organizacji może poprosić użytkownika o podanie niektórych informacji 

związanych z komputerami. Dlatego nie może być zaskoczeniem, gdy użytkownik zostanie poproszony 

o podanie swojego hasła w celu jego zmiany. Chociaż prośba o hasło może wydawać się dziwna, fakt, 

że został złożony przez dział pomocy technicznej, zmienia wiele rzeczy i czyni użytkownika bardziej 

zgodnym. Nastąpił wzrost liczby inżynierów społecznych, w których pośredniczą ataki pod pretekstem, 

szczególnie po pojawieniu się bezpłatnych osobistych wiadomości e-mail. Jednym z przykładów, który 

zwrócił uwagę samej firmy, jest wiadomość e-mail z problemami z dostawą FedEx. Wiadomość e-mail 

ogólnie informuje użytkownika, że firma nie była w stanie dokonać dostawy paczki i użytkownik musi 

natychmiast skontaktować się z kierownikiem dostawy. Podawany jest złośliwy link, a czasami kontakty 

z fałszywymi menedżerami dostaw, którzy będą żądać od użytkowników poufnych informacji, wyłudzać 

pieniądze lub zainfekować komputer użytkownika złośliwym oprogramowaniem. Aby wyjaśnić 

fragment pretekstu tego ataku, użytkownik znajduje się w scenariuszu, w którym jest bardziej zgodny 

z instrukcjami podanymi przez atakujących. Jeśli użytkownik chce skontaktować się z osobą, która 

twierdzi, że pochodzi z FedEx, podane e-maile lub numery telefonów będą zawierały osoby atakujące, 

które będą pod pozorem prawdziwych pracowników FedEx. W ten sposób cel poczuje się bardziej 

komfortowo, ujawniając swoje poufne dane, takie jak SSN, a nawet posuwając się do tego, że przesyła 

pieniądze atakującym. Istnieje wiele innych wersji tego ataku, które atakujący zmienią tylko nazwy 

firmy, dla której twierdzą, że pracują. Czasami są tak dobrzy, że mogą oszukać kogoś, nie wzbudzając 

żadnych podejrzeń, że nie są tymi, za których się podają. 



Dzięki technologii posiadają narzędzia, które mogą replikować wiadomości e-mail i strony internetowe 

należące do rzeczywistych firm, dzięki czemu preteksty wyglądają realnie. Preteksty są wybierane przez 

inżynierów społecznych w zależności od celu lub zadania. Niektóre zadania są proste; dlatego zostaną 

wybrane łatwe do osiągnięcia preteksty. Jednak niektóre zadania są złożone i inżynierowie społeczni 

będą musieli zadowolić się złożonym pretekstem, aby wykonać zadanie. Na przykład, jeśli celem jest 

użytkownik w organizacji, a celem jest uzyskanie hasła, pretekst jest dość prosty. Wszystko, co jest 

konieczne, to sfałszowany e-mail i przekonujące umiejętności pisania. Utworzony pretekst musiałby 

wskazywać, że wiadomość e-mail pochodzi z działu IT i że udostępnienie hasła jest pilne. Jeśli jednak 

misją jest kradzież dokumentów o wysokim stopniu tajności od dobrze zabezpieczonej organizacji, 

pretekst, który należy zastosować, będzie musiał być złożonym pretekstem, aby uzyskać te informacje. 

Zasady i planowanie pretekstu 

Pretekst, podobnie jak każda inna umiejętność, ma pewne zasady, które przy dobrych zastosowaniach 

osiągają dobre wyniki. Te zasady stosują inżynierowie społeczni za każdym razem, gdy muszą uciekać 

się do pretekstu, i zawsze się opłacają. Rzućmy okiem na niektóre z nich. 

Robienie badań 

Sukces pretekstu można bezpośrednio przypisać ilości czasu poświęconego na jego badanie. Im 

bardziej inżynier społeczny jest informowany o pretekście, tym większe są szanse, że zadziała. 

Odwrotna sytuacja jest również prawdą, ponieważ im mniej inżynier społeczny wie o pretekście, tym 

większe są szanse na błędy, a ostatecznie na niepowodzenie pretekstu. Duża część badań będzie 

polegać na określeniu zainteresowań i powiązań celu. Umożliwi to socjologowi stworzenie idealnego 

scenariusza dla pretekstu i także decydować o pretekście osobowości, który należy przyjąć. Ludzie mają 

kilka słabości i są ściśle związani ze swoją osobowością. Te słabości będą wyszukiwać i wykorzystywać 

inżynierowie społeczni. Czasami tylko niewielka część informacji o celu może mieć ogromne znaczenie. 

Przeszłe wydarzenia z życia celu, posiadane przedmioty, ulubione marki, preferencje zakupów i wysyłki 

oraz powiązania celu mogą skutecznie znaleźć słaby punkt, z którego można wykonać atak pod 

pretekstem. Na przykład cel, który przyczynia się do organizacji charytatywnej, może zostać 

zaatakowany przez inżynierów społecznych, którzy tworzą pretekst na tych samych podstawach. 

Pretekstem będzie musiała być duża organizacja charytatywna z obecnością w sieci i mediach 

społecznościowych, aby pomóc celowi zweryfikować jej istnienie. Na tej podstawie inżynier społeczny 

będzie musiał dotrzeć do celu, szukając pomocy finansowej. W ten sposób cel zostanie przekonany o 

istnieniu fundacji charytatywnej i przekaże pokaźną darowiznę na cele charytatywne, tak że pieniądze 

trafią do prywatnych kieszeni. Emocje są silnie wykorzystywane pod pretekstem. Dotarcie do celu jest 

łatwe, jeśli inżynier społeczny może bawić się swoimi emocjami. W dość smutnej manipulacji emocjami 

inżynierowie społeczni skorzystali z trzęsień ziemi na Haiti w 2010 r., które spotkały się z 

ogólnoświatowym zainteresowaniem, a artyści z całego świata starali się szerzyć świadomość i zbierać 

fundusze dla ofiar. Było też wiele innych organizacji charytatywnych, które robią to samo, próbując 

pozyskać fundusze od darczyńców, aby pomóc ofiarom trzęsienia ziemi. Jednak inżynierowie społeczni 

wykorzystali sytuację i stworzyli pretekst, który działał skutecznie. Byli tacy, którzy tworzyli fałszywe 

strony charytatywne i reklamowali je. W końcu wzbogacili się z dochodów z tego złego czynu, ponieważ 

było bardzo wielu chętnych dawców. Jednak istniała inna grupa inżynierów społecznych, którzy założyli 

witrynę, która, jak twierdzili, miała nazwiska osób zagubionych w tragedii. Jednak ich witryna była 

złośliwa i gromadziła tylko dane osobowe osób, które się na niej zapisały, a także rozprzestrzeniała 

niektóre złośliwe oprogramowanie na urządzenia, które odwiedzały witrynę. Szkodniki te były później 

wykorzystywane do hakowania i kradzieży większej ilości informacji od osób, które odwiedziły takie 

witryny. Jest wysoce prawdopodobne, że ten sam rodzaj pretekstu może się dziś powtórzyć, jeśli 

podobna tragedia na dużą skalę spotka ludzi. Istnieje zwiększona wiedza na temat algorytmu 



indeksowania witryn Google, który umożliwia optymalizację witryn w celu uzyskania wyższej pozycji w 

wynikach wyszukiwania niektórych słów kluczowych. Inżynierowie społecznościowi mają już dostęp do 

technik optymalizacji swoich witryn pod kątem wyszukiwarek, takich jak Google. W związku z tym 

mogą szybko wymyślić witrynę i podnieść ją w rankingu wyników wyszukiwania związanych ze słowami 

kluczowymi, takimi jak katastrofy, akcje charytatywne lub darowizny. Niewinni ludzie mogliby z 

łatwością przekazać pieniądze na nieistniejące organizacje charytatywne w przypadku kolejnej 

katastrofy podobnej do Haiti. Z dyskusji na temat tej zasady zauważyłeś siłę dobrych badań. Przy 

wystarczającej ilości informacji można łatwo ustawić skuteczny pretekst. W przykładzie na Haiti, choć 

jest to bardzo smutne, widać, że doskonały pretekst zawsze działa, szczególnie gdy jest połączony z 

pewnymi emocjami. Weszli inżynierowie społeczni za stronami charytatywnymi na Haiti na wielkie 

głębiny, aby stworzyć nieistniejące podmioty w Internecie i skonfigurować ich obecność w sieci i 

mediach społecznościowych, aby przyciągać darczyńców. Wiedzieli, czego szukają dawcy, i dali im 

dokładnie to. Dzięki odpowiednim informacjom łatwo jest uzyskać udany pretekst. 

Hakowanie Google 

Hakowanie Google to technika, która wykorzystuje wyszukiwarkę Google, aby pomóc Ci znaleźć 

potrzebne informacje ukryte w Internecie. Polega na użyciu określonych ciągów tekstu w celu 

znalezienia wyników. Dla inżynierów społecznych ta technika to kopalnia złota. W oparciu o CSO online 

FBI wydało publiczne ostrzeżenie przed tym bardzo dobrze znanym problemem. Ostrzeżenia FBI 

informują agencje, że hakerzy / inżynierowie społecznościowi wykorzystają hakowanie Google do 

zlokalizowania informacji, których organizacje nie zamierzały być wykrywalne przez społeczeństwo lub 

aby znaleźć luki w zabezpieczeniach witryn internetowych do wykorzystania w kolejnych cyberatakach. 

Moc hakowania Google 

W 2013 roku, certyfikowany haker etyczny, znalazł kilka bardzo interesujących szczegółów 

zeskanowanych do Internetu, takich jak australijskie paszporty, prawa jazdy, akty urodzenia i wiele 

innych poufnych danych. Opublikował wyciek na swoim blogu po usunięciu treści z witryny będącej w 

połowie własnością rządu. Oczywiście wszystkie obrazy zostały zamazane, aby chronić ofiary, a ten 

post osiągnął ponad 20 000 kliknięć w ciągu tygodnia, miał wiele retweetów, a to zostało opublikowane 

w wielu e-mailach. Poniżej znajduje się dobry dowód na to, dlaczego powinniśmy być bardzo ostrożni, 

dzieląc się naszym identyfikatorem. Omówmy kilka przydatnych ciągów wyszukiwania Google, które 

mogą pomóc Ci znaleźć potrzebne informacje 

Google hakowanie tajemnic 

Napisano wiele książek na temat korzystania z tej potężnej umiejętności, ponieważ można się domyślić, 

że jest to bardzo duży temat, ale zróbmy podsumowanie hakowania Google, aby pomóc Google znaleźć 

to, czego dokładnie potrzebujesz. 

Operatory 

Jak większość z was wie, jestem pewien, że Google również wie, które to operatory: 

* intitle: pokaże tylko te strony, które mają termin w tytule HTML. intitle: „strona logowania” zwróci 

wyszukiwane hasła, które w tytule zawierają termin strona logowania 

* allintitle: wyszuka wszystkie określone terminy w tytule. Dla przykładu, indeks allintitle / admin 

* inurl: spowoduje wyszukanie określonego terminu w adresie URL. Na przykład, inurl: „login.php”: 



* filetype: Wyszukuje określone typy plików. filetype: pdf wyszuka pliki PDF na stronach internetowych. 

Załóżmy, że szukasz plików socjotechniki, a następnie wpisz to zapytanie - typ pliku: pdf 

„socjotechnika”: 

* intext: Przeszukuje zawartość strony. Jeśli chcesz znaleźć indeks adresów, po prostu dodaj adres na 

końcu. Na przykład intext: „index of /”: 

* site: ogranicza wyszukiwanie tylko do określonej witryny.  

* link: użycie tego w zapytaniu pokaże wszystkie wyniki, które prowadzą do tego adresu URL. 

* cache: Będąc jednym z najskuteczniejszych zapytań, pamięć podręczna zwróci wyniki prowadzące do 

stron w pamięci podręcznej przechowywanych przez Google.  

Możesz łączyć wyszukiwane hasła i znajdować możliwie wszystko, co jest ukryte w Google. Oto 

przykład: 

site:com filetype:xls "membership list" 

To zapytanie będzie wyglądać w każdej witrynie internetowej .com, która ma pliki Excel o nazwie listy 

członkostwa i odzyska wynik. Jako inżynier społeczny może to być bardzo przydatne, aby dowiedzieć 

się więcej o swoim celu. 

Jeśli chcesz, możesz nawet przeszukiwać wojskowe strony internetowe, a nawet pliki niejawne na 

własne ryzyko 

Korzystanie z osobistych zainteresowań 

Preteksty muszą być zakorzenione w osobie, która ich używa, a tym samym pomaga wykorzystać 

niektóre atrybuty, które osoba już ma. Aby zwiększyć wiarygodność pretekstu, inżynierowie społeczni 

często korzystają z ich osobistych zainteresowań. Interesy osobiste są silne i mogą sprawić, że ktoś 

będzie wyglądał bardziej autentycznie i autentycznie, nawet pod pretekstem. Na przykład inżynier 

społeczny, który jest entuzjastą technologii, może z łatwością przyjąć pretekst technika IT. 

Zainteresowanie i wiedza na tematy związane z technologią, takie jak cyberprzestępstwa, złośliwe 

oprogramowanie, wektory ataków i polityki bezpieczeństwa, odegrają pewną rolę w przekonaniu celu, 

że rzeczywiście współpracują z technikiem IT. Jeśli osoba, która prawie nic nie wie o IT, przyjmuje ten 

sam pretekst, atak może zakończyć się niepowodzeniem. Na przykład po wyświetleniu monitu o 

podanie hasła do aktualizacji cel może zadać kilka dalszych pytań. Jednym z nich może być powód, dla 

którego technik IT chce otrzymać stare hasło, aby je zmienić zamiast bezpośrednio zmieniać z aktywnej 

domeny. W przypadku osoby, która nie zna się na tym żargonie, atak może zakończyć się 

niepowodzeniem w tym momencie. Jednak specjalista w tej dziedzinie może wymyślić pretekst i może 

powiedzieć, że komputer docelowy wydaje się być odłączony od domeny organizacji. Osobiste 

zainteresowania dają inżynierom społecznym więcej rzeczy do powiedzenia i lepsze wymówki. To z 

kolei buduje relacje i zaufanie między inżynierem społecznym a celem. Różne preteksty będą jednak 

wymagać od inżyniera społecznego posiadania różnego rodzaju wiedzy. Najlepiej jest dopasować 

pretekst do rzeczy, które są już przedmiotem osobistego zainteresowania lub do rzeczy, o których 

inżynier społeczny już się mówi. Głównym celem jest upewnienie się, że inżynier społeczny ma coś, o 

czym swobodnie rozmawia, co bezpośrednio wiąże się z pretekstem. Jest to dobre dla pewności i 

ogólnego odwołania inżyniera społecznego do celu. Istnieją pewne wyzwania, kiedy inżynier społeczny 

wybiera pretekst, który bezpośrednio koliduje z jego osobistymi interesami. Jest to problem 

psychologiczny, który można wyjaśnić teorią dysonansu poznawczego autorstwa Leona Festingera. 

Teoria twierdzi, że ludzie zawsze dążą do konsekwencji w swoich przekonaniach, opiniach i poznaniu. 



Kiedy pojawia się niespójność w ich postawach lub zachowaniach, musi nastąpić konsekwentna 

zmiana, aby usunąć niespójność. Festinger zauważył, że aby wyeliminować niekonsekwencję 

poznawczą, należałoby zmniejszyć znaczenie niespójnych przekonań, dodać bardziej spójne 

przekonania lub zmienić niespójne przekonania, aby były spójne. Aby zastosować tę teorię w praktyce, 

zbadajmy ją w świetle ataku inżynierii społecznej. Ilekroć inżynier społeczny przyjmuje pretekst 

sprzeczny z jego przekonaniami, zainteresowaniami i postawami, pojawia się niespójność lub 

dysonans. Ta niespójność stwarza problemy w mózgu inżyniera społecznego, które mogą prowadzić do 

niepowodzenia w budowaniu relacji i zdobywaniu zaufania do celu. Problemy te muszą zostać 

rozwiązane przy użyciu niektórych sposobów, które stwierdził Festinger. Jednym z nich jest zdobycie 

większej liczby przekonań, które są spójne. Inżynier społeczny może potrzebować więcej badań na 

temat przekonań dotyczących wybranego pretekstu, aby zdobyć więcej wiedzy, która jest zgodna z 

pretekstem, dzięki czemu wydaje się znajomy i nie dysonansowy. Istnieje również inna opcja zamiany 

niekonsekwentnego przekonania na konsekwentne. Jest to jednak trudne, ponieważ pretekst nie 

powinien odwoływać się do inżyniera społecznego, ale do celu. Dlatego inżynier społeczny nie może 

zdecydować się na działanie poza wytycznymi swojego pretekstu, aby nie czuł się niekomfortowo. W 

większości przypadków wybrany pretekst ściśle pasuje do przekonań, postaw, zachowań i działań celu. 

Dlatego inżynier społeczny może kształtować się tylko w celu spełnienia oczekiwań pod pretekstem. 

.Ćwiczenie dialektów 

Niektóre preteksty mogą obejmować użycie niektórych dialektów z kilku powodów. Ciekawą statystyką 

w branży marketingowej jest to, że prawie 75% Amerykanów uwielbia brytyjskie akcenty. Dlatego 

chętnie wysłuchają, co mają do powiedzenia ludzie z takimi akcentami. Niektóre preteksty mogą 

wymagać od inżyniera społecznego odwołania się do celu przy użyciu takiego akcentu. Problem polega 

na tym, że łatwo jest stwierdzić, kiedy ktoś udaje akcent. Jeśli zostanie to wykryte, cel może być 

zaniepokojony, a szanse powodzenia ataku mogą drastycznie spaść. Weźmy przykład inżyniera 

społecznego, który prosi o cenne prototypy określonego produktu, który zamierza wykorzystać w 

brytyjskiej organizacji. Może komunikować się z celami za pośrednictwem wiadomości e-mail, której 

punkty domeny należą do brytyjskiej firmy. Jeśli chodzi o połączenia głosowe, brytyjski akcent pomoże 

podkreślić, że inżynier społeczny jest w Wielkiej Brytanii. Wykrywanie, że inżynier społeczny próbuje 

za bardzo, będzie trudne i trudno mówić z brytyjskim akcentem. Może to doprowadzić do ponownego 

przemyślenia celu przez inżyniera społecznego. Na szczęście inżynierowie społeczni mają szczęście, że 

istnieje sposób na przyjęcie akcentu. Przemysł filmowy robi to cały czas. Aktorzy mają trenerów 

dialektu, którzy są wynagradzani, aby nauczyć ich mówić z pewnym akcentem. W 2012 roku ukazał się 

film o nazwie The Dictator, który w tym roku znalazł się na szczycie rankingów filmowych ze względu 

na ilość kreatywności i humoru. Ważny w tym temacie jest główny aktor, admirał generalny Alladin, 

lider wymyślonego kraju Bliskiego Wschodu o imieniu Wadiya. Aktorem tej roli był Sacha Baron Cohen. 

W tym filmie miał silny akcent na Bliskim Wschodzie, a niedoinformowany widz nigdy nie zgadłby, że 

Baron nie pochodzi z Bliskiego Wschodu. Jest Anglikiem, urodził się w Londynie i ma brytyjski akcent. 

Jednak w przypadku tego filmu musiał zostać przeszkolony do mówienia z innym akcentem i udało się. 

Oznacza to, że dialektu można się nauczyć, a jeden nie jest ograniczony do dialektu nabytego podczas 

dorastania. Inżynierowie społeczni nie zawsze będą jednak mieli do dyspozycji wystarczającą ilość 

pieniędzy, aby zatrudnić trenera dialektów. Dlatego muszą polegać na innych sposobach osiągnięcia 

tego samego celu, nie wydając tak dużo. Istnieje kilka kroków, które można podjąć, aby nauczyć się 

akcentu. Są to: 

* Uczenie się od tubylców: Najlepszym sposobem na zdobycie akcentu jest język ojczysty. Słuchając 

native speakera i stale próbując dopasować jego wymowę, można uzyskać akcent mówiącego. Nie 



trzeba mieć przyjaciela lub krewnego z pożądanym akcentem ani podróżować do miejsca, w którym są 

rodzimi użytkownicy. Do pobrania są audiobooki, których można użyć. 

* Naśladowanie: Aby uzyskać akcent, najlepiej jest rozmawiać z native speakerem, aby ćwiczyć, jak 

brzmieć jak on lub ona. Dotyczy to również ćwiczeń z użyciem plików audio. To powoli działa na twoją 

artykulację i wymowę, a ostatecznie może się okazać, że brzmi dokładnie tak jak oni. 

* Nagrywanie i korekta: Nie jest łatwo słuchać siebie podczas mówienia, ponieważ dźwięk, który 

słyszysz, nie jest dokładnym przedstawieniem tego, co usłyszą inni ludzie. Najlepszym sposobem 

monitorowania postępów jest nagranie siebie mówionego z pożądanym akcentem, a następnie 

słuchanie, aby wiedzieć, co poprawić. 

* Ćwiczenie z inną osobą: Aby nie wyglądać na tak, jakbyś miał trudności z mówieniem akcentem, 

najlepiej jest ćwiczyć, jak mówić to naturalnie z inną osobą. Druga osoba nie musi znać akcentu, celem 

jest zastosowanie akcentu w warunkach rzeczywistych. Umożliwi to skorygowanie widocznych oznak 

próby mówienia z akcentem, takich jak nienaturalne zawirowania języka i inne oznaki walki podczas 

wymowy. 

* Korzystanie z akcentu publicznie: Dzięki znacznemu postępowi i indywidualnej satysfakcji z 

rezultatów można wypróbować nowo nabrany akcent publicznie. To zachęci publiczną krytykę lub 

akceptację akcentu. Inżynier społeczny może skorzystać z tych wskazówek przez kilka miesięcy i 

uzyskać pożądany akcent. Ten akcent można następnie zastosować do prawdziwych ataków 

wykorzystujących pretekst. 

Korzystanie z telefonów 

Z powodu pojawienia się Internetu większość ataków socjotechnicznych przeprowadzana jest online 

za pośrednictwem wiadomości e-mail i stron internetowych. Moc telefonu została obniżona przez 

dzisiejszych inżynierów społecznych. Chociaż jednak wielu inżynierów społecznych zalewają Internet 

różnego rodzaju atakami inżynierii społecznej, ataki telefoniczne są puste. Dla inżyniera 

społecznościowego najlepszy czas na używanie telefonów do ataków to dziś. Ze względu na 

bezosobowy charakter Internetu, przekonywanie celu do zrobienia może wymagać więcej wysiłku. 

Jednak rozmowa telefoniczna nadaje osobisty charakter rozmowie i umożliwia inżynierowi 

społecznemu wywieranie nadmiernego nacisku na cel, aby przekazać wrażliwe informacje na miejscu. 

Największym problemem, z którym spotykają się inżynierowie społeczności podczas rozmowy 

telefonicznej, jest to, że nie ma miejsca na błędy. W przypadku wiadomości e-mail inżynier społeczny 

może ją edytować tysiąc razy, jeśli to konieczne, aby uzyskać odpowiednią treść. Dzwoniący ma tylko 

jedną próbę wywarcia pierwszego wrażenia i nie ma już miejsca na poprawianie każdego wydanego 

oświadczenia. Aby sobie z tym poradzić, inżynierowie społecznościowi muszą ćwiczyć sesje treningowe 

przed skontaktowaniem się z prawdziwym celem. Sesja ćwiczeniowa pomoże socjologowi dowiedzieć 

się, co może pójść nie tak podczas rzeczywistego połączenia, i naprawić to. Jeśli nie ma ludzi, do których 

mógłby zadzwonić, inżynier społeczny mógłby spróbować nagrać siebie nawiązywanego do 

wyimaginowanego celu, a następnie odsłuchać, aby ustalić, gdzie popełnił błąd. Połączenia 

telefoniczne mogą służyć do utrwalania pretekstu. W Internecie dostępne są różne dźwięki tła, których 

można użyć, aby zapewnić celowi, że inżynier społeczny znajduje się w określonym miejscu. Na 

przykład inżynier społeczny, który twierdzi, że pracuje w witrynie przemysłowej, może po prostu 

pobrać i odtworzyć dźwięki tła nagrane w witrynie przemysłowej, dzwoniąc do celu. Cel zostanie 

zapewniony, że dzwoniący rzeczywiście znajduje się na terenie przemysłowym. To samo można 

replikować dla wielu innych ustawień. Dźwięki w tle są dostępne do pobrania na stronach takich jak 

Audio Jungle, których można używać podczas połączeń. Słysząc oczekiwane dźwięki, cel łatwo wpada 

w pretekst. Tego nie da się osiągnąć za pomocą wiadomości e-mail, które pomogłyby odrzucić chmurę 



podejrzeń, która niweczy szanse na sukces w ataku inżynierii społecznej. Kolejną zaletą dostępną tylko 

dla telefonów jest możliwość sfałszowania informacji o identyfikatorze dzwoniącego. Dostępne są 

łatwo dostępne usługi, takie jak karta fałszowania, która może być użyta do wskazania celom, że osoba 

dzwoniąca pochodzi z danej lokalizacji. Może to być główna siedziba ważnej firmy, komisariat policji, 

biuro ubezpieczeń lub bank, a także wiele innych miejsc. Te sfałszowane informacje pomogą celowi 

szybko zakochać się w pretekstie. Nie ma sensu kłócić się z kimś, kto twierdzi, że jest z banku, gdy prosi 

o jakieś dane osobowe, prawda? Właśnie to przejdzie przez cele, gdy otrzymają sfałszowane 

wywołania, które potwierdzą pretekst, który tworzy inżynier społeczny. Wreszcie, jak wspomniano 

wcześniej, telefon pozwala inżynierowi społecznemu wywierać większy nacisk na cel, aby natychmiast 

uzyskać poufne informacje. W przypadku wiadomości e-mail użytkownik ma czas na sprawdzenie, czy 

żądania osób z banku lub ubezpieczenia zdrowotnego są uzasadnione. Łatwo jest odkryć takie ataki. 

Jednak w rozmowie telefonicznej cel nie ma tego luksusu. Inżynier społeczny spróbuje wykorzystać 

pilność i konsekwencje, aby doprowadzić cel pod wystarczającą presją, aby przekazać poufne 

informacje lub spełnić inne żądania. Ponieważ nie ma czasu sprawdzić, czy żądania są uzasadnione, 

cele często ustępują inżynierom społecznym. 

Wybór prostych pretekstów 

Pod pretekstem im prościej, tym lepiej. Preteksty oparte są na fabułach, zmyślonych faktach i 

niektórych nieodłącznych szczegółach. Jest taki punkt, w którym pretekst może uzyskać, że jest po 

prostu zbyt wiele szczegółów, aby inżynier społeczny mógł je zapamiętać, tak więc pretekst kończy się 

niepowodzeniem. Jednym z powodów, dla których złapani są inżynierowie społeczni, jest to, że nie są 

w stanie przypomnieć sobie rzeczy, o których wspominali wcześniej lub gdy ich słowa nie łączą się z 

tym, co powiedzieli na początku. W ujęciu psychologa, który badał ludzkie oszustwo, dr Ekman napisał 

artykuł opisujący, w jaki sposób kłamstwa zawodzą w procesie ludzkiego oszustwa. Według niego 

kłamstwa zawodzą, gdy kłamca nie jest w stanie przewidzieć pytań, które mogą zostać zadane. Nawet 

jeśli kłamca jest sprytny, istnieją pewne nieoczekiwane zmiany okoliczności, które mogą go zdradzić. 

Ekman mówi również, że nawet gdy okoliczności się nie zmieniają, kłamca może mieć problemy z 

przywołaniem swoich kłamstw, a tym samym przyczyną niepowodzenia kłamstwa. Jak można 

zaobserwować na podstawie obserwacji dr. Paula Ekmana, lepiej jest stworzyć mniejsze kłamstwo lub 

pretekst, aby nie było wiele rzeczy, które można pomylić. Bardzo drobny błąd można odkryć bardzo 

skomplikowany pretekst. Dlatego nie warto poświęcać tyle czasu i zasobów, próbując stworzyć coś, co 

może zawieść w mgnieniu oka. Prostsze preteksty są bardziej optymalne dla inżynierów 

społecznościowych. Łatwo jest nie tylko stworzyć, ale także wszystko przypomnieć. Dzięki temu 

inżynier społeczny może wykonać oszustwo pewnie i wyglądać naturalnie. Na przykład, gdy pojawia 

się przed dyrektorem ds. Bezpieczeństwa jako osoba zajmująca się naprawą sieci w zakontraktowanej 

firmie, inżynier społeczny, który utrzymuje bardzo mały zakres swojego pretekstu, ma większą szansę 

na uzyskanie dostępu do serwerowni niż ten, który ma zaporę wymówek, które zostaną wpuszczone 

do serwerowni. 

Chodzi o to, aby mieć i zachować proste fakty. Kiedy pretekst jest zbyt duży lub skomplikowany, jest 

po prostu zbyt wiele komponentów, z których jeden może się mylić. Cel będzie aktywnie nasłuchiwał 

podczas ataku, dzięki czemu będzie lepiej przygotowany do wychwytywania niekonsekwencji. Mały 

pretekst ma kilka zalet. Na początek inżynier społeczny może pominąć luki do wypełnienia przez cel. 

W ten sposób wyobraźnia celu będzie winna, jeśli później dojdzie do pewnych sprzeczności. Prosty 

pretekst pozwala także socjologowi go rozwinąć w razie potrzeby. Z drugiej strony trudniej jest 

zmniejszyć większy pretekst, ponieważ cel uświadamia sobie tak wiele rzeczy, że staje się podejrzliwy, 

gdy inni są upuszczani bez wyjaśnień. Prosty pretekst usuwa także inżyniera społecznego z pozycji 

opracowywania. Właśnie w trakcie opracowywania błędów można łatwo popełnić błąd, ponieważ 



inżynier społeczny może osiągnąć własny cel, nie będąc w stanie dopasować wcześniej opisanej wersji 

opowiadania. Weźmy przykład prawdziwego wyjaśnienia tego. Powiedzmy, że jesteśmy inżynierem 

społecznym, który próbuje dostać się do serwerowni firmy. Możemy użyć umiejętności obserwacji, aby 

poznać prawdziwą firmę zajmującą się naprawami sieci lub komputerów. Z tego możemy uzyskać ich 

logo i wydrukować koszule z ich nazwami, logo i hasłami. Oprócz tego moglibyśmy stworzyć odznaki, 

które odważnie nosimy w dniu ataku. Będzie to bardzo pomocne, zwłaszcza w przypadku pracowników 

ochrony obsługujących wejście. Większość kontroli fizycznych przy wejściach to ochroniarze. Po 

wymachiwaniu naszymi odznakami i pełnym odzianiu w koszule opatrzone nazwą firmy, która 

naprawia, krótkie wyjaśnienie, które mamy ,że zostaliśmy wezwani przez dział IT, można go łatwo kupić 

i będziemy mieli bezpłatny wstęp do organizacji. W recepcji mogliśmy trzymać się tego samego 

pretekstu, że zostaliśmy wezwani przez dział IT, aby pilnie sprawdzić problem z jednym z serwerów. W 

tym momencie recepcjonistka może dać nam dostęp lub zadzwonić do jednego z pracowników działu 

IT, aby wpuścić nas do serwerowni. Jeśli coś się pojawi, możemy trzymać się prostego pretekstu, dopóki 

nie wejdziemy do serwerowni 

Spontaniczność 

Atak socjotechniki nie powinien wydawać się być skryptem; inżynier społeczny powinien mieć 

swobodę zmiany w zależności od okoliczności. Skryptowy atak będzie wyglądał nienaturalnie i ma 

większe szanse na porażkę niż na sukces. Skryptowy atak opiera się na idealnych warunkach, podczas 

gdy atak występuje w warunkach mniej niż idealnych. Cały inżynier społeczny powinien przejść do 

ataku z konturem lub ramą i pozwolić, aby rzeczy się zgadzały, ale w kontrolowany sposób. Istnieje 

kilka sposobów spontaniczności na dowolną interakcję z celem. Ponadto sposoby te można 

wykorzystać w normalnych scenariuszach życiowych, nie tylko w atakach. Są to: 

* Nie myślenie o tym, jak się czujesz: jeśli inżynier społeczny myśli o tym, jak się czuje podczas interakcji, 

atak może się nie powieść. Mózg traci koncentrację na odbywającej się rozmowie i zaczyna zwracać 

większą uwagę na strach, nerwowość lub lęk, które odczuwa się. To jest przepis na porażkę. Czasami 

interakcja może przebiegać tak dobrze, że stajesz się nadmiernie podekscytowany. Myślenie o 

podekscytowaniu wykręca cię z zadania. Tę wskazówkę można wykorzystać podczas wywiadów lub po 

raz pierwszy interakcji ze specjalnymi ludźmi, szczególnie dla tych, którzy denerwują się w tych 

scenariuszach. Ignorowanie mieszanki uczuć, które mają miejsce na początkowych etapach interakcji, 

może uratować je przed zawstydzeniem lub całkowita porażka zamierzonego celu. Inżynier społeczny 

koncentruje się na celu i celu interakcji. Jeśli celem jest nakłonienie celu do powiedzenia czegoś, nie 

ma czasu na skoncentrowanie się na swoich uczuciach. Cały wysiłek powinien być poświęcony 

uważnemu słuchaniu tego, co mówi cel i planowaniu kursu, który powinna odbyć rozmowa. 

* Nie traktuj siebie zbyt poważnie: spontaniczność ginie, gdy inżynier społeczny zaczyna zwiększać 

powagę tego, co robi. Ta nienaturalna powaga rodzi nerwowość i powoduje narastającą presję. Przy 

tym wszystkim konsekwencje awarii są również spotęgowane. To powoduje, że zaczynasz działać 

nienaturalnie, starając się doprowadzić wszystko do perfekcji. Przy całej presji, jaką się znajduje, szanse 

na pomyślne ukończenie misji są niewielkie, ponieważ trudniej jest myśleć prosto. Kiedy coś małego 

wypada z miejsca, trudno to również przywrócić. 

* Identyfikacja odpowiedniego: Ostatnią sztuczką, którą inżynierowie społeczni zastosują, by być 

spontanicznym, jest zidentyfikowanie w jego otoczeniu rzeczy, które mają znaczenie dla tego, co robi. 

Podczas interakcji z celem inżynier społeczny powinien skoncentrować się na reakcji celu, 

mikroekspresji i mowie ciała, aby ocenić, jak dobrze przebiega interakcja. Zamiast próbować skupić się 

i wymyślić kolejne 10 kroków po interakcji, należy zwrócić większą uwagę na otoczenie wokół niego. 

Pomaga nam przekazywać komentarze i informacje zwrotne, gdy cel mówi, więc wierzy, że inżynier 



społeczny jest na tej samej łodzi. Ludzie mogą łatwo stwierdzić, kiedy osoba, z którą rozmawia, nie 

słucha. To sprawia, że czują się nieważni i najprawdopodobniej mogą zakończyć rozmowę. 

* Praktyka: W tych wskazówkach dla inżynierów społecznych nie można kłaść większego nacisku niż 

ćwiczenie. Nie jest powiedziane, że samo przeczytanie tych wskazówek sprawi, że opanujesz sztukę 

rozpoczynania i prowadzenia rozmów. To nie działa w ten sposób. Praktyka jest konieczna, jeśli 

wszystkie te wskazówki mają zostać wykorzystane w prawdziwym ataku. Istnieje wiele sposobów 

wypróbowania tych wskazówek, a najlepsze jest nawiązanie krótkich rozmów z całkowicie 

nieznajomymi. Tego rodzaju konwersacje nie muszą być celem, jedynym celem jest próba czucia się 

spontanicznie w rozmowach. 

Powyższe wskazówki pomagają wyglądać i brzmieć naturalnie w interakcji. Ułatwia także rozpoczęcie 

rozmowy z inną osobą. Aby rozmowa trwała, potrzeba jednak więcej. Ważnym zadaniem jest uważne 

słuchanie. Zostało to omówione w poprzednim rozdziale. Jeśli chcesz, aby rozmowa trwała 

wystarczająco długo, aby budować relacje i zaufanie do celu, uważne słuchanie jest absolutną 

koniecznością. 

Dostarczanie logicznych wniosków 

System społeczny, w którym wychowuje się większość ludzi, sprawia, że chcą wiedzieć, co mają robić. 

W domu dzieci są instruowane przez rodziców; w pracy istnieje hierarchia przepływu poleceń; a w 

polityce liderzy polityczni wybierają ścieżkę dla większości. W większości konfiguracji zawsze będzie 

jedna osoba dowodząca, która ma rzekomy przywilej mówienia ludziom, co ma robić. Można to 

wykorzystać na korzyść inżyniera społecznego, ponieważ cele będą już przygotowane, aby powiedzieć 

im, co robić. W każdej interakcji z inżynierem społecznym cel musi zostać poinformowany, co dalej. 

Kiedy cel ataku zostanie w końcu osiągnięty, najlepiej wypełnić wszelkie dziury, które mogą pozostać. 

Inżynier społeczny powinien dać celowi logiczną konkluzję o tym, co się wydarzyło i że dobiegnie końca. 

Pozostawienie ich w zawieszeniu po ataku lub interakcji rodzi pytania, które mogą skłonić ich do 

poszukiwania własnych wyjaśnień. Czasami zamiast wyciągać wnioski, inżynier społeczny może 

wskazać celowi pewne dalsze działania. W naszym wcześniejszym ataku na uzyskanie dostępu do 

serwerowni; po wyjściu moglibyśmy powiedzieć organizacji, aby regularnie sprawdzała serwery pod 

kątem innych problemów i wezwała serwisantów, którzy pojawią się w przypadku wystąpienia błędów. 

Oczywiście w tym momencie logiczne jest podanie numeru rzeczywistej firmy naprawczej. Chodzi o to, 

że cel zostanie zamknięty i da inżynierom społecznemu wystarczająco dużo czasu, aby usunąć wszelkie 

powiązania z atakiem. Zaletą pretekstu dla inżyniera społecznego jest to, że jest on niezobowiązujący, 

zawsze można wybrać, kiedy go porzucić. Przeszliśmy przez zasady pretekstu; jednak wciąż nie wiemy 

nic o tym, jak inżynierowie społeczności budują pretekst i aktualizują go. Istnieje wiele aspektów 

pretekstowania, że inżynier społeczny musi się dobrze postarać, aby pretekst był udany. W poniższej 

sekcji omówiono je. 

Udane preteksty 

Ponieważ pretekstowanie polega na tworzeniu i przeżywaniu kłamstwa, najlepiej jest wziąć 

rzeczywiste przykłady niektórych scenariuszy, w których preteksty zostały pomyślnie wykonane. Jak 

stwierdzono wcześniej w tym rozdziale, preteksty są używane nie tylko w inżynierii społecznej i dlatego 

nie powinieneś być zaskoczony, jeśli przykład wykracza poza kontekst złośliwego ataku. Niektóre ze 

znanych przypadków pretekstowych są wyjaśnione dalej. 

Wyciek informacji HP 



W 2006 r. HP walczyło z problemem wycieku informacji niejawnych i poufnych z organizacji. 

Podejrzewano, że przecieki pochodzą od wysokich rangą urzędników organizacji, którzy zasiadali na 

posiedzeniach zarządu. W tym czasie przewodnicząca, pani Patricia Dunn, była tym zaniepokojona i 

starała się o uzyskanie rejestrów telefonicznych członków zarządu. Firma była w stanie złapać kreta, 

który okazał się reżyserem. Kret dostarczał CNET, internetowej agencji prasowej, poufne informacje 

wewnętrzne omawiane na spotkaniach zarządu. Ciekawym fragmentem tego przykładu są szczegóły 

tego, jak schwytali kret. Zastosowano wątpliwe taktyki w celu uzyskania rejestrów telefonicznych 

członków zarządu oraz w taki sposób, aby nie mogli stwierdzić, że są monitorowani. HP przyznał, że 

wykorzystał technikę  zwaną pretekstem, aby dostać się na szlak kreta. Jednak zastosowanie tej 

techniki prześladowało ich, ponieważ kilku pracowników HP, w tym prezes, zostało oskarżonych o 

nieuczciwe uzyskiwanie danych osobowych innych osób. Sposób, w jaki przeprowadzono pretekst, był 

nieco podejrzany. My już dyskutowaliśmy, że preteksty obejmują tworzenie fałszywego scenariusza i / 

lub przyjęcie innej tożsamości, aby skłonić innych do ujawnienia poufnych informacji lub wykonania 

pewnych czynności. W przypadku HP udało się z powodzeniem zastosować kilka taktyk pretekstowych, 

aby podać dane telefoniczne członków zarządu i reporterów podejrzanych o wyciek informacji. 

Zatrudnieni konsultanci ds. Bezpieczeństwa prowadzący polowanie na czarownice dla mola 

zastosowali trzy taktyki. Przyjęli preteksty pracowników przewoźników komórkowych i wykorzystali te 

osobowości, aby uzyskać dostęp do niektórych zapisów telefonicznych od operatora. Zadzwoniliby do 

innych pracowników przewoźników i poprosili o przekazanie zapisów telefonicznych określonych 

numerów. Inną taktyką, którą stosowali, było fałszowanie tożsamości osób, które badali, a następnie 

poprosili o przekazanie ich rejestrów telefonicznych od przewoźników. Wreszcie, zarejestrowali się na 

kontach internetowych u przewoźników, wykorzystując informacje, takie jak numery ubezpieczenia 

społecznego podejrzanych, i wykorzystali te konta do uzyskania dostępu do rejestrów połączeń i innych 

informacji. Wszystkie te trzy techniki działały niesamowicie. Po poleceniu ujawnienia zebranych 

informacji przewodniczący powiedział, że ćwiczenie pretekstowe umożliwiło im uzyskanie rejestrów 

połączeń, raportów kredytowych, informacji bankowych, informacji o klientach, numerów 

ubezpieczenia społecznego i numerów telefonów związanych z właścicielami numerów, które badali. 

Oczywiście wykorzystanie pretekstów przez tę firmę w celu uzyskania pieprzyka mogło być 

kontynuowane za burtą, ale zadziałało. Obawy etyczne polegają na tym, że dochodzenie jednego mola 

kosztowało prywatność bardzo wielu innych. Zakontraktowani konsultanci ds. bezpieczeństwa 

wykonujący preteksty byli w stanie bezkrytycznie gromadzić prywatne informacje wielu niewinnych 

osób . Przekroczyli także swoje granice, używając pretekstu do operatorów komórkowych AT&T i 

Verizon w poszukiwaniu polis na telefony. Jednak incydent ten w istocie przyniósł pytania 

bezpieczeństwa innym firmom, ponieważ osoby z zewnątrz mogły uzyskać informacje o prywatnych 

użytkownikach. Ten jedyny atak potwierdza siłę pretekstu. Pokazuje, że przy wystarczającym 

zaangażowaniu można uzyskać poufne informacje przy użyciu fałszywych scenariuszy i fałszywych 

tożsamości. Ten atak pokazuje także prawne implikacje pretekstu. Oczywiście konsultanci ds. 

Bezpieczeństwa i prezes HP byli na dobrej drodze, by znaleźć kret, ale oni zastosowali bardzo potężną 

technikę i ostatecznie naruszył prywatność wielu niewinnych ludzi. 

Stanley Rifkin 

Pan Rifkin jest jednym z najbardziej znanych cyberprzestępców dlatego, że w latach 70. dokonał 

jednego z największych napadów na banki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Był konsultantem 

komputerowym, który prowadził własną działalność gospodarczą w tej dziedzinie. Został zatrudniony 

przez Narodowy Bank Bezpieczeństwa Pacific, z siedzibą w Los Angeles. Bank był dobrze zabezpieczony 

i poważnie podchodził do bezpieczeństwa w Internecie, dlatego zatrudnił Stanleya Rifkina, ponieważ 

miał wiarygodne umiejętności jako maniak komputerowy, aby dowiedzieć się, gdzie można go 

wykorzystać. Niestety dla banku Rifkin stał się kolejną opowieścią o przyjacielu, który został wrogiem 



po tym, jak ukradł z niego 10 milionów dolarów. Uproszczony sposób, w jaki Rifkin obrabował bank, 

jest wciąż niewyobrażalny. W tym czasie przelewy bankowe były zwykle wykonywane przy użyciu 

przelewu bankowego. Aby zabezpieczyć te przelewy, bank wykorzystał kod numeryczny, który byłby 

zmieniany każdego dnia i udostępniany tylko kilku pracownikom banku. Numer będzie wysyłany 

każdego dnia w zabezpieczonym pokoju, z którego niewielu upoważnionych pracowników będzie go 

czytać. Ten kod był wymagany przez osoby dokonujące przelewów, aby je autoryzować. W dniu ataku 

Rifkin pojawił się na terenie banku, jak zwykle. 

Ponieważ był znany innym pracownikom jako facet komputerowy, nikt tak naprawdę się nim nie 

przejmował. Wyglądał na przyjaznego młodego człowieka, który właśnie rutynowo sprawdzał 

komputer. Jednak tego dnia Rifkin postanowił pojechać windą w stronę bezpiecznego pokoju, w 

którym wysyłano wrażliwy kod numeryczny. Mimo że pokój był zabezpieczony przez strażników, był w 

stanie wymyślić idealne usprawiedliwienie jako pracownik IT, który miał uzyskać dostęp do pokoju. W 

środku Rifkin zapamiętał kod i wyszedł. Następnie zadzwonił do pokoju przelewów pod pretekstem 

pracownika oddziału międzynarodowego banku. Poinstruował pokój transferowy, aby dokonał 

przelewu w wysokości 10 milionów dolarów na inne konto. Poproszono go o podanie kodu 

numerycznego dnia, aby zezwolić na przeniesienie, coś co  zrobił to bez wahania. Przekonani, że ta 

prośba rzeczywiście pochodzi od oddziału międzynarodowego, pokój transferowy przelał pieniądze na 

konto, o którym im mówiono. Wszystko wydawało się całkiem w porządku, dopóki nie odkryto, że 

prośba nie pochodziła z międzynarodowego oddziału banku. Jednak w tym momencie było już za 

późno, a pieniądze już się zmieniły. Z tego śmiałego ataku pod pretekstem należy zwrócić uwagę na 

kilka rzeczy. Po pierwsze, Rifkin był pewny siebie i dlatego był wiarygodny i naturalny w swoich 

interakcjach tego dnia. Dlatego nie wzbudził podejrzeń. Gdyby po raz drugi wątpił w siebie, nie byłby 

w stanie przejść obok strażników zabezpieczających pokój transferowy. Po drugie, Rifkin przeprowadził 

badania i uzyskał kod numeryczny dnia, który był wymagany, aby można było wykonać przelew. Bez 

tego kodu, nawet przy najsłodszych językach, Rifkin nie byłby w stanie przekonać pokoju 

transferowego do przelewania pieniędzy. Dołożył należytej staranności i uzyskał cenny kod. Po trzecie, 

Rifkin musiał być spontaniczny w swoich interakcjach ze strażnikami i personelem pokoju 

transferowego. Musiał mieć właściwe odpowiedzi na pytania, które mu zadano, ponieważ był to dość 

wrażliwy pokój, do którego miał dostęp. Wreszcie Rifkin musiał wykonać napad płynnie, bez pośpiechu, 

aby nie wzbudzić niepokoju. Skok okazał się dobry, ponieważ Rifkin był w stanie przelać pieniądze pod 

pretekstem pracownika w oddziale międzynarodowym. Na szczęście lub niestety został później 

aresztowany, ale trudno było uwierzyć, że niewinnie wyglądający konsultant komputerowy był 

złodziejem. Jego pretekst był dobrze zaplanowany i utrzymywał wodę przez cały atak. Został 

zatrzymany tylko dlatego, że wyddał go przyjaciel po połączeniu kropek między nagle zdobytym 

bogactwem Rifkina a napadem w słynnym banku, w którym pracował. Mówi się, że Rifkin próbował 

powtórzyć atak z innym bankiem, ale został złapany, ponieważ był to układ. Historia Rifkina kładzie 

nacisk na niektóre zasady, które omówiliśmy wcześniej w pretekstie. Być może ważnym dodatkiem do 

nich, którego możemy się nauczyć z jego napadów, jest to, że inżynier społeczny może zostać złapany, 

jeśli użyje pretekstu. Rifkin został złapany za kaucją za pierwszy skok, gdy próbował wykonać kolejny 

skok za pomocą tych samych sztuczek. 

Hack DHS 

Jest to poważny hack, który miał miejsce w 2016 r. i doprowadził do kradzieży danych osobowych 9000 

pracowników Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 20000 funkcjonariuszy 

współpracujących z FBI. Skradzione dane osobowe obejmowały pełne nazwiska, stanowiska, adresy e-

mail i aktualne numery telefonów. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że atak socjotechniczny został 

przeprowadzony bezpośrednio na oficerze wsparcia IT, osobie, której ranga pełni rolę ochrony innych 



pracowników przed tym i podobnymi rodzajami ataków. Haker, który to zrobił, skontaktował się ze 

stroną internetową o nazwie Motherboard, aby wyjaśnić, w jaki sposób udało mu się zhakować 

departament sprawiedliwości. Haker próbował złamać dział przy użyciu innych technik ataku na 

formularz logowania, ale nie przyniosło to żadnych pozytywnych rezultatów. Właśnie tam przeszedł na 

socjotechnikę. Zadzwonił do biura wsparcia IT i powiedział, że jest nowy i nie może dostać się do 

portalu. Zapytali, czy ma token dostępu, na który odpowiedział, że nie. Biuro pomocy technicznej 

powiedziało mu, żeby się nie martwił, i pozwolą mu użyć go do logowania. Był to decydujący moment 

ataku, w którym pracownicy działu IT przekazali hakerowi token dostępu, aby móc dostać się do 

portalu. W następnych raportach z departamentu stwierdzono, że zasady bezpieczeństwa zabraniają 

personelowi IT wydawania tokenów niezweryfikowanym osobom. Weryfikacja miała się odbyć poprzez 

fizyczną wizytę w biurze IT lub uwierzytelnienie się przez telefon poprzez udzielenie odpowiedzi na 

niektóre tajne pytania. Oczywiście wszystkie te zostały zlekceważone przez personel IT, który pomógł 

hakerowi. Pretekst zastosowany w tym scenariuszu daje nam ważne informacje na temat inżynierii 

społecznej. Personel wsparcia IT będzie miał przede wszystkim sposoby na obejście rygorystycznych 

kontroli wprowadzonych w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do systemów. Mogą 

zmieniać hasła, dawać nowy dostęp 

tokeny, twórz nowe konta użytkowników i zwiększaj uprawnienia użytkownika wśród wielu innych 

rzeczy. Są również pracownikami, którzy muszą być jak najbardziej pomocni dla innych pracowników 

w sprawach związanych z komputerami. Czasami muszą działać jako opiekunki lub rodzice, 

niestrudzenie kierując i poprawiając swoich użytkowników, którzy nie znają się lepiej. Są zatem 

idealnym celem dla hakera, który musi szybko uzyskać dostęp do zabezpieczonego systemu. Haker 

musi jedynie przekonać personel wsparcia, że jest on jednym z nich. Przed przejściem do inżynierii 

społecznej haker próbował bezpośrednio włamać się do portalu. To się nie udało. Większość systemów 

jest zbudowana tak, aby wytrzymać popularne typy włamań. Słabość leży po stronie użytkowników, co 

widać w tym scenariuszu. Rzućmy okiem na zasady zastosowane, aby ten pretekst się powiódł. 

Najpierw, haker wybrał bardzo prosty pretekst. Haker powiedział tylko, że jest nowy i próbuje uzyskać 

dostęp do portalu Departamentu Sprawiedliwości. Ten pretekst nie ma wiele. Jeśli zostaną mu zadane 

pytania, haker może uciec od zwykłego powiedzenia, że nie wie. Jest to prawdopodobnie powód, dla 

którego personel chętniej pomagał hakerowi. Dał mu również wątpliwości, nie rozpoczynając procesu 

weryfikacji. Wybór pretekstu był idealny do tego ataku. Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby haker 

twierdził, że jest pracownikiem wyższego szczebla, ponieważ wszyscy pracownicy IT prawdopodobnie 

znają pracowników wyższego szczebla, co może prowadzić do problemów takich jak weryfikacja. Jak 

omówiono w zasadach pretekstu, im prostszy pretekst, tym lepiej. Inną zasadą zastosowaną w tym 

pretekstie jest spontaniczność. Gdyby haker brzmiał na napiętego lub nienaturalnego, dzwoniąc do 

biura wsparcia, istniałaby mniejsza szansa na przeprowadzenie tego ataku. Z pewnością haker właśnie 

zadzwonił i wyjaśnił swój przypadek bycia nowym, a także bezradnym zablokowaniem dostępu do 

portalu. To był odważny ruch, ale to może uratować ten atak. Personel IT mógł założyć, że żaden 

outsider nie będzie miał odwagi zadzwonić do biura i ich zhackować. Wreszcie pretekst wykorzystał 

skuteczną zasadę korzystania z telefonu. Większość osób atakujących będzie używać wiadomości e-

mail, ponieważ nie będą one bezpośrednio kontaktować się z osobą po drugiej stronie, jest to 

wygodniejsze i mają więcej czasu na edycję tego, co chcą powiedzieć. Ten haker użył telefonu i uzyskał 

natychmiastowe wyniki. Rozmowa telefoniczna jest skuteczniejsza niż wiadomość e-mail, ponieważ 

można wykorzystać emocje lub wywrzeć presję na celu. Jeśli nagranie połączenia telefonicznego było 

dostępne, to co pokaże, że haker zastosował pewne taktyki, aby personel IT zastosował się tak szybko. 

Może haker wydawał się zrozpaczony lub beznadziejny. Prawdopodobnie haker powiedział, że 

otrzymał polecenie dostarczenia czegoś przez portal przed określonym terminem, a stało się to 

niemożliwe z powodu braku dostępu. Prawdopodobnie haker wykorzystał coś w tym celu, aby zmusić 



personel IT do pomocy. Dlatego korzystnym jest używanie telefonu, gdy tylko jest to możliwe. 

Podsumowując ten atak, należy zauważyć, że to, co wydarzyło się w Departamencie Sprawiedliwości, 

może prawdopodobnie wydarzyć się w każdej innej organizacji. Nawet jeśli będą obowiązywać surowe 

zasady, przeważnie będą jakieś luźne cele, które można wykorzystać. W tym przypadku luźny koniec 

był zbyt pomocnym biurem wsparcia. Haker nie miał innych możliwości uzyskania dostępu do portalu, 

ponieważ inne techniki hakowania nie działały. Pretekstowanie działało jednak jak urok. Sukces tego 

pretekstu wynikał z trzech rzeczy, wyboru prostego pretekstu, spontaniczności i użycia połączenia 

telefonicznego. Ten atak pokazuje, że wielu pracowników, zwłaszcza w sektorze publicznym, nie jest 

odpowiednio przeszkolonych, aby zapobiec tego typu atakom. Ten atak pokazuje naruszenie 

podstawowych środków bezpieczeństwa przez cel, kogoś, kto powinien był wiedzieć lepiej, ale niestety 

nie wiedział. 

Oszustwa związane z usługami skarbowymi 

2017 rok mógł zostać zdefiniowany przez oszustwa IRS, ponieważ wielu obywateli USA zakochało się 

w tych dobrze zaplanowanych atakach. Według CNN przywódcą wszystkich tych oszustw IRS był 24-

letni Indianin, Sagar Thakkar. Założył centra telefoniczne, za pomocą których wyłudzał miliony dolarów 

od Amerykanów. Zarzuty, przed którymi stoi Thakkar, to wymuszanie, oszukiwanie, podszywanie się i 

spisek. Jest to jeden z najbardziej udanych ataków inżynierii społecznej, jakiego kiedykolwiek 

doświadczyły Stany Zjednoczone. Stosował powszechny strach przed Amerykanami, ciężar składania 

deklaracji podatkowych. Przyjrzyjmy się uważnie, jak Thakkar i inni napastnicy byli nieświadomymi 

celami inżynierii społecznej, i zobaczmy, jakie zasady pretekstu zastosowali 

Rozmowy telefoniczne 

W tego typu ataku dzwoniący twierdzili, że pochodzą z IRS. Ich przesłanie było takie, że dali ostateczne 

powiadomienie o należnej płatności. Wydaliby groźby aresztowania, gdyby kwoty rzekomo należne od 

syndyka nie zostały zapłacone. Niektórzy dzwoniący nie brzmią natywnie; dlatego ich minusy nie były 

tak skuteczne, ponieważ wzbudziły podejrzenia. Byli też inni dzwoniący, którzy używali nagranych 

wiadomości, ale te również brzmiały nieoryginalnie i dlatego nie zawsze działały. Byli jednak inni, 

uzbrojeni po zęby, z pewnymi faktycznymi informacjami na temat swoich celów. Mówi się, że 

dzwoniący kupili tego rodzaju informacje od hakerów, którzy naruszyli bazy danych administracji i 

zdrowia. Ofiary byłyby bardziej niż pewne, że to IRS ponieważ prawie nikt inny nie miałby takich 

informacji. W końcu zapłaciliby ogromne sumy, tak jak kierowali nimi inżynierowie społeczni. Jednak 

dziwną rzeczą w sposobie, w jaki większość dzwoniących wymagała zapłaty pieniędzy, były karty 

upominkowe iTunes. Płatności te byłyby zatem niemożliwe do wyśledzenia. Jednak ofiary byłyby w tym 

momencie zbyt przestraszone, aby zadawać jakiekolwiek pytania. Patrząc uważnie na to oszustwo, 

użyty pretekst nie jest prosty, ale dotyczy IRS. Korzystanie z takiego pretekstu ma pewne zalety i wady. 

Wady, cel może zweryfikować czy to prawda, dzwoniąc do prawdziwego urzędu skarbowego. Ponadto, 

gdy sprawy idą na południe, a napastnik zostaje aresztowany, opłaty za to przyciągają więcej więzienia. 

Na plus,  wielu generalnie obawia się IRS , więc ten pretekst będzie miał większe szanse powodzenia, 

ponieważ cele można łatwo postawić pod presją. To z powodu tej presji tysiące ofiar nie 

kwestionowały, dlaczego polecono im dokonywać depozytów za pomocą kart podarunkowych iTunes 

zamiast kart debetowych lub kredytowych. Zasadą stosowaną przez niektórych atakujących było 

dokładne badanie celu. Udane ataki miały miejsce, gdy atakujący miał wiele szczegółów na temat celu. 

Jednak uzyskanie szczegółów nie jest trudne. Serwisy społecznościowe to pewne miejsce, od którego 

ludzie chętnie umieszczają swoje dane osobowe. Strony takie jak LinkedIn zachęcają użytkowników do 

publikowania dokładnych informacji akademickich i dotyczących zatrudnienia. Dlatego uzyskanie tych 

informacji nie jest trudne. 



E-maile 

Inna wersja ataku IRS została przeprowadzona przy użyciu wiadomości e-mail, które zamiast grozić 

ludziom, zaoferowały im niewyobrażalnie dobre oferty. Ofiary powiedziały, że otrzymały wiadomości 

e-mail rzekomo od Taxpayer Advocate Service, działu IRS zajmującego się sporami podatkowymi spory 

komplikacjami. E-maile mają twierdzić, że wystąpił problem z podatkami celu i są ustawione na duży 

zwrot pieniędzy. Mówią, że zwrot zostanie zdeponowany bezpośrednio na koncie celu, a wszystko, 

czego potrzeba, to pewne informacje, aby to ułatwić. Informacje, o które proszą, dotyczą jednak. 

Proszą o podanie kodów PIN, haseł i innych informacji o koncie bankowym, aby umożliwić 

zdeponowanie tego zwrotu. Mówi się, że ofiary chętne do otrzymania zwrotu pieniędzy podały te 

poufne informacje. Stało się tak, że hakerzy opróżnili konta bankowe ofiary. uważając na ten atak, 

pretekstem był IRS, ale łagodniejszy ton. E-maile były zatem atrakcyjne dla celów, a nie dla nich groźne. 

Ponownie napastnicy przeprowadzili badania, aby uzyskać dodatkowe informacje o celach i zwiększyć 

wiarygodność ataku. Cele wykorzystały również logiczne wnioski. Wyjaśnili, że potrzebowali tylko 

danych osobowych celu, aby pomóc im w dokonaniu zwrotu pieniędzy. Wskaźnik skuteczności tego 

ataku był nadal wysoki, ponieważ ludzie byli podekscytowani otrzymaniem pieniędzy obiecanych przez 

IRS: 

Naruszenia w e-mailach biznesowych 

Było to bardzo popularne na początku 2017 roku i było bardzo udane. Firmowe adresy e-mail 

niektórych ważnych osób w organizacji były sfałszowane, a autorytet tej osoby uzyskiwał poufne 

informacje z celów. Atakujący sprawdzali szczegóły niektórych firm i uzyskiwali adresy e-mail 

pracowników niższego szczebla pracujących w tych firmach. Ważne było, aby byli oni pracownikami 

niskiego szczebla zarówno ze względu na atak, jak i dla sprawowania władzy do pracy. Atakujący 

fałszują adresy e-mail personelu działów zasobów ludzkich i wykorzystują je, aby prosić pracowników 

o przesłanie kopii formularzy W-2. Informacje w formularzach W-2 są dość poufne i można je 

wykorzystać do składania deklaracji podatkowych. Tym, co robili napastnicy, było składanie deklaracji 

podatkowych, ale w taki sposób, aby przyciągać zwroty i po prostu zbierać zwroty. W bardziej 

nikczemnych scenariuszach osoby atakujące wykorzystałyby te informacje, aby poprosić o pomoc 

finansową uczelni. Liczba ofiar, których informacje znalazły się w takich próbach, była tak wysoka, że 

Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych zamknął tę usługę. Ci napastnicy bardzo go wykorzystali. 

Patrząc na atak, można zauważyć, że hakerzy stosowali zasadę prostoty. Pretekst składał się ze 

sfałszowanego adresu e-mail HR i prostej prośby o przesłanie formularza W-2. Skierowano go również 

do pracowników niskiego szczebla, którzy mieliby najmniej pytań do kierowania do personelu HR. 

Oczywiście przeważnie przestrzegali i wysyłali swoje formularze W-2 i dlatego ta wersja oszustwa IRS 

była tak skuteczna. Inną zastosowaną zasadą była zasada badań. Ten atak został poparty badaniami. 

Osoby atakujące musiały dowiedzieć się o pracownikach niskiego poziomu w pewnej organizacji, a 

także HR. Powszechne formaty służbowych wiadomości e-mail są takie, że składają się z imienia i 

nazwiska pracownika, a następnie domeny organizacji. Było to bardzo pomocne przy wyszukiwaniu e-

maili roboczych celów. Sfałszowanie adresów e-mail nie jest bardzo trudne. Atakujący zwykle 

zamieniają niektóre słowa na cyfry lub dodają niektóre symbole, aby uzyskać adres prawie pasujący do 

prawdziwego. Oczywiście wiele osób nie sprawdza wewnętrznych szczegółów, takich jak domena 

nadawcy wiadomości e-mail. Kiedy widzą znane nazwisko i znajomy adres e-mail, wierzą, że to 

prawdziwa osoba. W ten sposób atak stał się tak skuteczny. 

Litery 

Wreszcie, oszuści wykorzystali fizyczne litery, aby oszukać obywateli USA. Jest to nadal uzasadniony 

sposób, w jaki IRS kontaktuje się z kimś, kiedy chce zainicjować korespondencję. Listy te były również 



wykorzystywane do żądania od użytkowników podania danych osobowych, a czasem informacji 

bankowych. Było jednak mniej zgłoszeń o tego rodzaju oszustwach, ponieważ wymagały one zbyt wiele 

pracy. Ale niektóre z nich nadal odnosiły sukcesy. Wynika to z faktu, że obywatele USA bardzo poważnie 

podchodzą do urzędu skarbowego i zwykle nie odrzucają żadnej korespondencji  to. Zasady 

zastosowane w tego typu pretekstach są dwa, badawcze i proste preteksty. Trzeba było przeprowadzić 

badania, aby znaleźć rzeczywiste skrzynki pocztowe celów. Ponownie jest to informacja, którą łatwo 

znaleźć w Internecie. Są takie strony jak Pipl, które je wymieniają. Inną zasadą jest to, że pretekstem 

były proste adresy pocztowe jednej czwartej populacji Ziemi. Dotyczyły tylko listów, żadnych telefonów 

ani e-maili. Jak powiedziano wcześniej, ludzie w Stanach Zjednoczonych nie zwalniają urzędu 

skarbowego, dlatego czytaliby i robili zgodnie z listem. 

Sieci Ubiquiti 

Ten atak jest częstym odniesieniem, ponieważ jest dziś używany w wielu opracowaniach oszustwa CEO. 

Sieci Ubiquiti znalazły się w niewygodnym miejscu w 2015 roku po tym, jak uświadomiły sobie, że stały 

się ofiarą inżynierii społecznej i straciły 36 milionów dolarów na hakerów. Kalifornijska firma zajmująca 

się produkcją urządzeń sieciowych potwierdziła, że stała się ofiarą inżynierii społecznej po tym, jak jej 

spółka zależna w Hongkongu została oszukana podczas ataku, najlepiej znanego jako oszustwo CEO. 

Sposób przeprowadzenia tego ataku jest bardzo interesujący dla tej części. Oszustwo pasuje do 

jednego z oszustw IRS opisanych jako oszustwo dotyczące firmowych wiadomości e-mail, w ramach 

którego pracownicy niskiego szczebla w organizacji otrzymywali wiadomości e-mail ze sfałszowanych 

adresów e-mail HR z prośbą o przesłanie formularzy W-2. 

W ataku sieci Ubiquiti hakerzy sfałszowali wiadomość e-mail starszego pracownika i wykorzystali ją do 

komunikacji z pracownikami działu finansowego. W swoich wiadomościach e-mail hakerzy wyjaśnili, 

że niektórzy dostawcy zmienili szczegóły płatności, w związku z czym otrzymają zapłatę za pomocą 

zagranicznych kont bankowych. FBI twierdzi, że w ciągu 17 dni wyśledził 14 niezwykłych przelewów 

pieniężnych do krajów takich jak Chiny i Rosja z Ubiquiti. W tym momencie biuro podniosło alarm do 

Ubiquiti, że miały miejsce podejrzane transakcje z konta bankowego Ubiquiti w Hongkongu. Jest to 

punkt, w którym spółka matka interweniowała i powstrzymała dział finansowy od dalszych transferów. 

W tym momencie hakerzy mieli ponad 46 milionów dolarów. Uważa się, że gdyby FBI nie podniosło 

alarmu, transakcje te byłyby kontynuowane, a firma poniosłaby jeszcze większe straty. Firma śledziła 

sprawę i była w stanie odzyskać tylko około 8 milionów dolarów. Założyciel i dyrektor generalny firmy, 

Robert Pera, obwinił ten incydent za złą ocenę sytuacji i niekompetencję niektórych swoich 

księgowych. Przyjrzyjmy się uważnie temu niefortunnemu atakowi i zobaczmy elementy, dzięki którym 

ten atak był możliwy i skuteczny. Badania były ważną częścią tego ataku. Wynika to z faktu, że osoby 

atakujące musiały znać dostawców firmy, e-maile starszych pracowników i e-maile pracowników działu 

finansowego. Hakerzy musieli także wiedzieć, kiedy wypłacane są płatności dla dostawców, aby 

uderzyć we właściwym czasie. Kolejną wybraną zasadą pretekstu było wybranie prostego pretekstu. W 

tym ataku hakerzy używali tylko sfałszowanych wiadomości e-mail, podając się za członka personelu 

wyższego szczebla upoważniającego księgowych do przesyłania środków na zagraniczne konta. 

Wygląda na to, że pojawiła się seria e-maili, ponieważ przelewy odbywały się przez 17 dni. Ten pretekst 

był bardzo prosty do stworzenia i zarządzania. Wymagane było jedynie dowcipne użycie 

autorytatywnych słów. Hakerzy unikali używania telefonów, ponieważ pretekstem była osoba, którą 

znali księgowi. Hakerzy upewnili się również, że pretekst jest łatwy do zarządzania. Unikali również 

wchodzenia w szczegóły, dlaczego dostawcy przynajmniej raz zmieniali preferencje płatności. 

Zastosowane zasady były bardzo opłacalne, ponieważ firma nie odzyskała jeszcze 36 milionów 

dolarów. 

Prawne obawy związane z pretekstem 



Istnieją pytania, czy niektóre próby pretekstu są legalne, czy nie. W 2005 r. Federalna Komisja Handlu 

USA przedstawiła pewne znaczące informacje na temat nielegalności tej praktyki. W swoich 

oświadczeniach: 

* Pretekstowanie polega na uzyskiwaniu poufnych informacji od klientów lub instytucji w sposób 

oszukańczy i wprowadzający w błąd i dlatego jest nielegalny 

* Weryfikacja informacji uzyskanych o celu od innej instytucji jest nadal uważana za pretekst, a zatem 

nielegalna 

* Pozyskiwanie zapisów telefonicznych dotyczących użytkownika z innej instytucji jest również 

pretekstem, a zatem nielegalne 

W swoim prawnym rozumieniu FTC wyjaśniła, że: 

* Nieuczciwe lub nieuczciwe jest uzyskiwanie informacji o celu bezpośrednio od klienta lub od instytucji 

posiadającej informacje o kliencie 

* Pozyskiwanie informacji o kliencie od klienta lub instytucji używającej sfałszowanych, skradzionych 

lub utraconych dokumentów jest nielegalne 

* Pozyskiwanie informacji o klientach od innej osoby jest niezgodne z prawem przy użyciu 

oszukańczych i nieuczciwych sposobów 

Jak widać z tych oświadczeń, FTC bardziej martwiła się o klientów. Oświadczenia te dotyczą jednak 

prawie wszystkich innych, niekoniecznie klientów. Oznacza to, że praktykowanie pretekstów, nawet 

przy dobrych intencjach, może wpędzić kogoś w kłopoty. W podanych przykładach był jeden o HP. 

Szkoda, że ci zaangażowani zostali oskarżeni o poważne zarzuty, które przyciągają do więzienia. 

Dlatego należy zachować ostrożność, próbując udawać innych, albo w celu przeprowadzenia testów 

penetracyjnych, albo po prostu dla zabawy. 

Narzędzia do ulepszania pretekstów 

Wreszcie pretekst może być przekonujący za pomocą szeregu narzędzi. Najważniejsza jest wizytówka. 

Ludzie zwykle ufają wizytówkom i wierzą, że osoba jest wszystkim, co mówi wizytówka. Dlatego jeśli 

pretekst obejmuje twierdzenie, że pochodzi od pewnej firmy zajmującej się naprawą komputerów, 

zrobienie wizytówki z twoim nazwiskiem starannie napisanym obok nazwy firmy i logo pozwoli ci 

zaoszczędzić trochę kłopotów. Wizytówki można również rozdawać celom, które zaczynają wątpić w 

pretekst i chcą mieć czas na podjęcie decyzji. Innym narzędziem, które radykalnie zwiększa szanse 

powodzenia ataku pod pretekstem, jest mundur. Jeśli, na przykład, atakujący chce wysypać śmieci z 

organizacji, może po prostu udać się do strażników i wyjaśnić, że pochodzi z firmy zajmującej się 

zbieraniem śmieci, i chce usunąć worki na śmieci przed nadejściem ciężarówki. Przy odpowiednim 

mundurze strażnicy go wpuszczą. To część kadrowania, w której inżynier społeczny zabiera strażników 

do ich osobistych doświadczeń związanych z obserwowaniem ludzi wywożących śmieci w mundurach. 

Strażnicy nie będą mieli wątpliwości co do atakującego. 

Możesz użyć narzędzia SET Kali Linux do inżynierii społecznej. 

Porady 

Wskazówki dotyczące postępowania z atakami pretekstowymi są następujące: 

* Chroń swoje dane osobowe i nigdy nie udostępniaj ich przez telefon, e-mail ani wyskakujące okienka, 

jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu lub na stronach internetowych: 



* Zawsze miej oko na wyciągi bankowe, nawet niewielka ilość może prowadzić do znacznie większych 

* Dodaj uwierzytelnianie dwuskładnikowe do wszystkiego, co jest możliwe (bankowość internetowa, 

konta w mediach społecznościowych, konta ISP itd.): 

* Twórz hasła trudne do odgadnięcia lub złamania 

* Filtruj wiadomości e-mail i nie klikaj żadnych podejrzanych łączy 

* Nie polegaj tylko na technologii, pamiętaj o tym, co możesz zrobić, aby hakerzy utrudniali pracę, 

zawsze znajdą sposób (i prawdopodobnie poprzez socjotechnikę), aby się z Tobą skontaktować 

* Używaj niszczarki do nurkowania w kontenerach na śmieci 

* Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku połączeń VOIP specjalnie od nieznajomych 

* Pamiętaj, że nie ma nic za darmo 

Podsumowanie 

W tej części omówiono ważną część inżynierii społecznej, preteksty. Spojrzał na siedem zasad, które 

pomagają w udanej próbie pretekstu. Analizowano znaczenie zasady badania, aby uzyskać 

wystarczającą ilość informacji o celu. Analizowano także identyfikację osobistych zainteresowań, aby 

szybko uzyskać cel do spełnienia. Zbadano użycie akcentów, aby pretekst był bardziej przekonujący. 

Podano pewne kroki, które można zastosować, aby pomóc w uzyskaniu akcentu w tym celu. 

Wyjaśniono korzystanie z telefonów, które mają wysoki wskaźnik powodzenia, ponieważ większość 

hakerów korzysta obecnie z wiadomości e-mail i Internetu. Spontaniczność została również 

przeanalizowana i jak wpływa na szanse powodzenia ataku, szczególnie podczas ustnej interakcji z 

celem. Ostatnią analizowaną zasadą jest dostarczanie logicznych wniosków celom. Kapituła 

postanowiła przyjąć praktyczne podejście, omawiając, co stanowi udany pretekst; zrozumienie, w jaki 

sposób przeprowadzane są preteksty, pozwoli nam lepiej radzić sobie z atakami. Przeszedł przez kilka 

spraw pod pretekstem. W odniesieniu do każdego z nich omówiono zasady zastosowane w celu 

zapewnienia, że zastosowany pretekst będzie działał. Niektóre z omawianych ataków, szczególnie w 

ramach oszustw IRS, wciąż mają miejsce. Omówiono legalność pretekstów i stwierdzono, że jest to 

nielegalna praktyka. Wreszcie wspomniano o kilku dodatkowych narzędziach, które można 

wykorzystać do wzmocnienia ataku inżynierii społecznej. Podane przykłady z prawdziwego życia miały 

na celu dać czytelnikowi zrozumienie, co sprawia, że atak się powiódł. Z przykładów można zebrać 

sztuczki, dzięki którym atak się powiedzie. Z perspektywy prawnej część wyjaśniła, dlaczego preteksty 

są nielegalne i mogą sprawić kłopoty. Wyjaśniono kilka narzędzi, które mogą pomóc w udanym ataku 

pretekstowym.  



Narzędzia inżynierii społecznej 

Z czasem inżynieria społeczna stała się łatwiejsza do przeprowadzenia, a zatem bardziej skuteczna i 

trudna do uniknięcia. Wynika to z faktu, że osoby atakujące otrzymują coraz nowsze i bardziej 

skuteczne narzędzia, których mogą używać do przeprowadzania ataków. Posiadanie tych narzędzi nie 

wystarczy; wiedza na temat ich używania była najważniejsza w wielu atakach. Narzędzia te zostały 

wykonane we wszystkich formach, kształtach i rozmiarach. Istnieją narzędzia fizyczne używane głównie 

do uzyskiwania dostępu i gromadzenia informacji, a także narzędzia programowe o bardziej 

wszechstronnym zastosowaniu. Dzisiejsi inżynierowie społeczni pojawiają się uzbrojeni w mieszankę 

tych dwóch czynników i to jest powód, dla którego socjologia szybko się obawia. Ciągle powstają 

mocniejsze narzędzia. W tym rozdziale omówiono narzędzia powszechnie używane przez inżynierów 

społecznych w atakach. Omówimy je w następujących tematach: 

* Narzędzia fizyczne 

* Narzędzia programowe 

* Narzędzia telefoniczne 

Narzędzia do inżynierii społecznej 

Aby zwiększyć szanse powodzenia ataku, inżynierowie społeczni często stosują szereg narzędzi. 

Przyjrzymy się narzędziom fizycznym, telefonicznym i programowym wykorzystywanym w procesie 

inżynierii społecznej. 

Narzędzia fizyczne 

Są to narzędzia sprzętowe, które pomagają w gromadzeniu danych lub umożliwiają inżynierom 

społecznemu wykonywanie niektórych czynności. Zostały one wyjaśnione w poniższych sekcjach 

Wytrychy 

Otwieranie zamków jest powszechnie przedstawiane w filmach jako proste zadanie, które polega na 

włożeniu wytrychu do zamka i przy minimalnym wysiłku przy otwieraniu drzwi. W rzeczywistości nie 

jest to takie proste. Inżynier społeczny może być zmuszony do wejścia do niektórych miejsc 

zabezpieczonych za pomocą zamków i może przydać się wytrych. Może się wydawać, że ta umiejętność 

jest bezużyteczna ze względu na przyjęcie kart magnetycznych, uwierzytelnienia biometrycznego i kart 

chipowych RFID w kontroli dostępu. Jest to jednak ważniejsze niż kiedykolwiek. Te elektroniczne środki 

kontroli dostępu są stosowane w oczywistych punktach wejścia, ale zamki są nadal powszechnie 

stosowane do zabezpieczania pomieszczeń, które są uważane za mniej ważne. W niektórych 

scenariuszach może się okazać, że serwerownia zawierająca sprzęt warty milion dolarów jest 

zabezpieczona zamkiem. Pomieszczenia do przechowywania starych plików, przestarzałych 

komputerów i plików kopii zapasowych można jednak zabezpieczyć tylko za pomocą blokady. To 

pokazuje, że znajomość techniki otwierania zamków jest nadal aktualna i ma zastosowanie w 

dzisiejszych atakach. Istnieje kilka narzędzi do otwierania zamków, ale najlepiej użyć zestawu 

wytrychów ułożonych w niewielkim formacie. Dostępne są produkty, które mają dość dużą liczbę 

wytrychów, które przypominają scyzoryk. Proces otwierania zamków nie jest bardzo prosty i wymaga 

dużej uwagi. Proces ten jest jednak podobny w przypadku kilku narzędzi do blokowania. Proces 

rozpoczyna się od dodania napięcia do zamka. Dlatego inżynier społeczny musi mieć klucz napinający, 

aby zwiększyć napięcie zamka. Klucz napinający jest wkładany bezpośrednio do dziurki od klucza i jest 

obracany w kierunku, w którym zostanie obrócony normalny klucz. Klucz napinający wytworzy napięcie 

potrzebne do wykonania zamka aby złapać wałki sworzniowe po przesunięciu. Następnie kołek 



zabezpieczający jest wkładany do zamka, a kołki są przesuwane jeden po drugim, aż opadną na swoje 

miejsce. Rozlegnie się słyszalne kliknięcie. Gdy wszystkie piny opadną na miejsce, wtyczka będzie się 

swobodnie poruszać, a zamek zostanie otwarty. Teraz, gdy widzieliśmy narzędzie, które można 

wykorzystać do uzyskania dostępu do zabezpieczonych pomieszczeń, spójrzmy na narzędzia, których 

można użyć do przechwytywania danych. 

Urządzenia nagrywające 

Może podnieść brwi, aby dowiedzieć się, w jaki sposób urządzenia rejestrujące mogą być potencjalnie 

wykorzystane w każdym ataku socjotechniki. Istnieją na to dwie odpowiedzi, pierwsza to dowód, a 

druga to samoocena i rozwój. Jak wynika z dowodu, atak socjotechniczny niekoniecznie jest 

przeprowadzany w złośliwych celach, czasami jest opłacany przez organizację, aby pomóc jej znaleźć 

luki w zabezpieczeniach pracowników. Wiele organizacji płaci testerom penetracji, aby spróbować 

inżynierii społecznej swoich pracowników, aby zobaczyć, jak reagują w niektórych sytuacjach. 

Pracownicy zaprzeczą, że zostali oszukani i dlatego stanowią zagrożenie dla organizacji. Nie lubią 

zawstydzenia i wszelkich potencjalnych konsekwencji, które mogą przyjść z ofiarą ataku socjotechniki. 

Dlatego większość powie, że tak się nigdy nie stało. Za pomocą urządzenia rejestrującego  penester  

może jednak udowodnić, że pracownik padł ofiarą ataku i poddał się niektórym złośliwym żądaniom. 

Inżynieria społeczna dla organizacji nie ma na celu spowodowania zawstydzenia pracownika lub 

zwolnienia go z pracy, ma to na celu znalezienie sposobów na lepsze zabezpieczenie organizacji. Zapis 

tego, jak nastąpił atak inżynierii społecznej na jednym z pracowników jako ofiary, będzie doskonałym 

narzędziem do nauki dla innych. Dowodu tego można użyć do edukowania wszystkich innych 

pracowników organizacji na temat pretekstów i innych technik przeprowadzania ataków z zakresu 

inżynierii społecznej. Można go również wykorzystać do przygotowywania pracowników do podobnych 

ataków w przyszłości, tak aby mogli uniknąć ataków i atakujących lub złagodzić je. Wspomnieliśmy, że 

drugim celem urządzeń rejestrujących jest samoocena i rozwój. Z tej korzyści korzystają profesjonalni 

inżynierowie społeczni, którzy zarabiają dzięki temu urządzeniu. Po ataku socjotechnicznym zapis tego, 

co się działo, prowadzi do tego, co zostało zrobione, a co nie. Przyczyny niepowodzenia lub sukcesu 

można wyciągnąć z nagrania i wykorzystać lub uniknąć w przyszłych atakach. Dzięki wielu nagraniom 

inżynier społeczny jest w stanie poprawić swoje umiejętności, dzięki czemu większa szansa na sukces. 

Dlatego nawet wtedy, gdy atak nie powiedzie się, inżynier społeczny dostarcza materiał, który można 

wykorzystać do celów samokształcenia. Mając tę wiedzę o tym, w jaki sposób urządzenia rejestrujące 

mogą być przydatne, rzućmy okiem na niektóre urządzenia, które mogą być odpowiednie do 

nagrywania podczas ataków socjotechnicznych. Kamery szpiegowskie są idealne do inżynierii 

społecznej, ponieważ nie wzbudzają podejrzeń ze strony celu. Na rynku dostępnych jest wiele kamer 

szpiegowskich, które każdy może kupić. Niektóre są wyposażone w długopisy, zegarki wewnętrzne, 

krawaty, a nawet okulary. Czujniki aparatu są tak małe, że niezauważalny czujnik w okularach może 

nagrywać filmy w jakości HD, a także rejestrować obrazy w wysokiej rozdzielczości. Ponadto dzięki 

sieciom bezprzewodowym można je obsługiwać zdalnie, dlatego inżynier społeczny nie musi 

kontaktować się z rzeczywistymi kamerami. Można po prostu rozpocząć nagrywanie wideo lub 

przechwytywanie obrazu ze smartfona lub laptopa. Nagrywanie dźwięku jest jeszcze prostsze i bardziej 

wydajne pod względem pamięci. Dźwięk nie zajmuje tyle miejsca, co filmy i obrazy, ale może 

przechowywać tyle informacji o ataku jako dwa. Obecnie dostępnych jest wiele tajnych rejestratorów 

audio, które mogą rejestrować dźwięki w określonej odległości. Są również na tyle małe, że można je 

schować w krawatach, zegarkach i okularach. Dzisiaj są zalety smartfonów. Istnieją tajne aplikacje 

rejestrujące, które użytkownik może aktywować podczas rozmowy z klientem bez wzbudzania 

jakichkolwiek podejrzeń. To zupełnie normalne, że ktoś ma w ręce smartfona podczas rozmowy i 

dlatego nie będzie to postrzegane jako podejrzane działanie. Istnieją również aplikacje, których 



użytkownicy mogą używać do rejestrowania połączeń z celami. Wiele z nich jest dostępnych za darmo 

w różnych sklepach z aplikacjami. 

Urządzenia śledzące GPS 

Uzyskanie wielu faktów na temat celu jest ważne dla inżyniera społecznego. Drobne fragmenty 

informacji o życiu mogą się przydać na każdym etapie ataku inżynierii społecznej. Gdy inżynier 

społeczny chce śledzić lokalizację celu, przydatny jest tracker GPS. Znajomość położenia celu ma wielką 

zaletę, ponieważ można go wykorzystać do zbudowania wiarygodnych pretekstów. Jeśli inżynier 

społeczny zna lokalizację celu, może on również użyć go do przypadkowego uderzenia w cel. Można to 

wykorzystać do ukierunkowania fizycznych słabości celu. Powiedzmy, że mamy cel i chcemy uzyskać 

poufne informacje o firmie, dla której pracuje, nie możemy po prostu wysłać mu e-maila z prośbą o te 

informacje. Być może będziemy musieli skonfrontować nasz cel fizycznie. Dlatego możemy spróbować 

znaleźć ulubiony bar lub restaurację, w której będą odwiedzane odbiorcy, a następnie spróbować 

porozmawiać z nimi w tej lokalizacji. Aby mieć pewność, że cel znajduje się w określonym miejscu, 

konieczne może być jego fizyczne śledzenie. W tym scenariuszu przydatne będzie śledzenie GPS. 

Istnieje wiele dostępnych urządzeń śledzących GPS, z których większość jest wykorzystywana do 

dobrych celów, takich jak pojazdy śledzące. Jednym z tych urządzeń śledzących GPS jest SpyHawk 

SuperTrak. Mówi się, że jest to najbardziej ekonomiczne urządzenie śledzące GPS, które nie rezygnuje 

z funkcjonalności za cenę. Używali go szpiedzy, agencje rządowe, jednostki policji i jednostki 

gromadzące dane wywiadowcze. Tracker jest magnetyczny i może być osadzony w różnych miejscach, 

gdzie pozostanie ukryty ze względu na jego niewielki rozmiar. Może również wytrzymać niepogodę, 

ponieważ ma wodoodporną obudowę i jest odporny na ekstremalne światło słoneczne. Moduł 

śledzący rejestruje trasy, czas zatrzymania, kierunek i prędkość. Wykorzystuje energooszczędną 

technologię GPS, optymalizację, która pozwala zaoszczędzić sporo czasu pracy baterii. Idealnie nadaje 

się do śledzenia pojazdów, dzięki czemu można na bieżąco informować o miejscu pobytu pojazdu, na 

którym został posadzony. Urządzenie jest bardzo dokładne i może nawet powiedzieć, ile czasu pojazd 

pozostawał nieruchomy w danym punkcie. Urządzenie wykorzystuje tylko dwie baterie AAA, które 

mogą zasilać go przez miesiąc, zanim będzie wymagało wymiany. Można go zamontować na pojeździe 

za pomocą silnych magnesów lub zaczepu do paska. Można go również umieścić na czymkolwiek, co 

się wystarczająco porusza. Producent urządzenia nie pobiera opłat miesięcznych za jego użytkowanie, 

dlatego kupujący dokonuje tylko jednorazowej płatności. Korzystanie ze SpyHawk SuperStick jest dość 

proste. Urządzenie należy włączyć przełącznikiem, a następnie ukryć lub zamontować na obiekcie 

docelowym. Przeważnie będzie to samochód celu. Montaż można wykonać na publicznych parkingach. 

Inżynier społeczny, przebrany za mechanika, może po prostu dostać się do samochodu klienta i 

zamontować go. Nikt nie podniesie alarmu, ponieważ albo nie zna właściciela samochodu, a jeśli to 

zrobi, nie może założyć, że właściciel nie przysłał mechanika, aby coś sprawdzić. Po zainstalowaniu 

urządzenie odeśle współrzędne aktualnego miejsca, a jeśli się porusza, pokaże kierunek, prędkość i 

trasę. Są to dane, które są renderowane do map Google za pomocą oprogramowania urządzenia, co 

pomaga użytkownikowi zrozumieć wszystkie liczby. Bez renderowania tych liczb w Mapach Google, 

ciągłe sprawdzanie współrzędnych byłoby dość męczące. Istnieje wiele innych urządzeń śledzących 

GPS. Istnieją również aplikacje telefoniczne, których można użyć do tego celu; jedynym wyzwaniem 

jest to, że najpierw trzeba zainstalować te aplikacje na telefonie docelowym. Prawie wszystkie 

smartfony są wyposażone w odbiorniki GPS i dlatego wiedzą, gdzie są przez cały czas. Aplikacje służące 

do śledzenia korzystają wyłącznie z wbudowanych odbiorników / czujników GPS. Oprócz urządzeń 

śledzących GPS istnieją inne urządzenia zwane rejestratorami danych GPS. Te nie łączą się z 

komórkową usługą danych w celu odesłania zbieranych danych. Po prostu rejestrują dane i można 

uzyskać do nich dostęp tylko fizycznie z urządzeń. Dlatego trzeba ukryć urządzenie w samochodzie celu 



i wślizgnąć się z powrotem, aby usunąć urządzenie po zakończeniu zadania śledzenia. Rejestratory 

danych GPS są odtąd bardziej zoptymalizowane pod względem mocy i nie wysyłają aktywnie 

gromadzonych danych. Rejestratory GPS są również przydatne w przypadku wysoko postawionych 

celów, których skanowane są pojazdy w poszukiwaniu błędów. Ponieważ nie emitują żadnego sygnału, 

mają niską częstotliwość wykrywania. Lokalizatory GPS są jednak łatwe do wykrycia i dlatego nie nadają 

się do takich misji. Rejestratory danych GPS są również idealne do misji, które nie wymagają aktywnego 

nadzoru. 

Narzędzia programowe 

Internet zawiera wiele informacji, które można wykorzystać w atakach inżynierii społecznej, jeśli ktoś 

wie, jak ich szukać. Istnieje również wiele sposobów wydobywania poufnych informacji z urządzenia 

obliczeniowego lub sieci celu. W tej sekcji omówiono niektóre narzędzia programowe powszechnie 

stosowane w inżynierii społecznej. 

Maltego 

Maltego to oprogramowanie wykorzystywane w eksploracji danych, szczególnie w procesie 

znajdowania relacji między różnymi informacjami. Ze względu na swoją ogromną moc jest on również 

powszechnie używany przez organy ścigania podczas prowadzenia dochodzeń online. Maltego jest 

interaktywny i renderuje wykresy dla znalezionych linków między różnymi elementami Informacji. Jest 

zasilany przez graficzną bazę danych, która może przechowywać ogromne ilości informacji, czego nie 

mogą zrobić relacyjne bazy danych. Jest to przydatne, ponieważ Maltego może zebrać wiele informacji 

o osobie. Kategorie informacji, które można gromadzić zawierają: 

* Dane osobowe: Może określać imię i nazwisko, pseudonim, wiek i adres fizyczny wśród innych 

rodzajów informacji o celu 

* Sieci społecznościowe: Maltego może identyfikować platformy mediów społecznościowych 

noszących nazwy celów we wszystkich sieciach społecznościowych 

* Firmy: Maltego przeszukuje witryny firmowe w poszukiwaniu informacji związanych z danym celem 

i gromadzi je razem w centralnym miejscu 

* Strony internetowe: Maltego może wyszukiwać witryny takie jak fora czatu lub strony pomocy 

technicznej, na których cel zarejestrował się pod swoim imieniem lub pseudonimem 

* Afiliacje: wszelkie organizacje lub wydarzenia, z którymi cel jest powiązany 

* Pliki: Maltego uzyska w Internecie dokumenty i pliki, które mają nazwy celu 

Funkcje oprogramowania 

Maltego ma wiele funkcji w zależności od pobranej wersji. Istnieje wersja darmowa i wersja 

komercyjna. Przyjrzyjmy się wszystkim funkcjom dostępnym w wersji komercyjnej: 

* Maltego może analizować linki do 10000 podmiotów w Internecie i wykreślić je na wykresie opartym 

na węzłach. 

* Maltego zwraca maksymalnie 12 jednostek powiązanych ze słowem kluczowym wyszukiwania na 

wyszukiwanie. 

* Maltego może grupować znalezione byty według ich podobieństw, pomagając w ten sposób 

użytkownikowi łatwo znaleźć odpowiednie byty i odsunąć hałas. 



* Maltego wspiera udostępnianie wykresów, co jest ważne w skoordynowanych misjach. Odbywa się 

to poprzez eksportowanie jego wykresów w formacie GraphML lub jako listy encji. 

Specyfikacja techniczna 

Dane techniczne są następujące: 

* Będąc potężnym oprogramowaniem, Maltego wymaga stosunkowo dużo zasobów i jest to coś, co 

użytkownicy powinni wziąć pod uwagę przed jego zainstalowaniem. Wymaga co najmniej 2 GB pamięci 

RAM, a czasem nie jest to nawet wystarczające. Im więcej dostępnej pamięci, tym lepiej. 

* Maltego działa najlepiej na procesorach wielordzeniowych, ponieważ mogą one dzielić ciężar 

uruchamiania swoich procesów. 

* Oprogramowanie wymaga 4 GB wolnego miejsca na dysku przed instalacją. To miejsce jest 

wykorzystywane do przechowywania plików oprogramowania. 

* Idealnym rozwiązaniem jest posiadanie zewnętrznej myszy do łatwej nawigacji. 

* Oprogramowanie do uruchomienia wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Jest to zrozumiałe, 

ponieważ wyciąga wyniki z Internetu. 

* Oprogramowanie przejmuje również port 80, 443, 8081, a także 5222, aby nawiązywać połączenia 

wychodzące. 

Maltego to przydatne narzędzie do gromadzenia informacji, a inżynierowie społeczni uważają go za 

nieocenione narzędzie w atakach. Oszczędza czas i umożliwia gromadzenie dokładniejszych danych. 

Maltego może szybko przeglądać ogromne porcje danych, takie jak całe nazwy domen, podczas 

wyszukiwania określonego rodzaju danych. Oprogramowanie ma również dostęp do informacji, które 

w innym przypadku byłyby ukryte przez normalne wyszukiwarki. Wyświetlanie wszystkich wyników w 

formie wykresu pomaga również wybrać odpowiednie informacje i zignorować wartości odstające. 

Jak korzystać z Maltego? 

Maltego ma różne inne zastosowania, ale dla naszych celów inżynierii społecznej skoncentrujemy się 

na jego możliwościach gromadzenia informacji. Maltego działa z wykorzystaniem analizy dużych 

zbiorów danych, dlatego możemy być pewni, że wyniki, które z niego uzyskamy, są jednymi z 

najlepszych, jakie możemy kiedykolwiek znaleźć na temat celu. Maltego działa zarówno na ludziach, 

jak i na komputerach. Przyjrzyjmy się, jak Maltego może gromadzić dane o sieci. 

Maltego do gromadzenia danych w sieci 

W sieciach Maltego może gromadzić dane infrastrukturalne dotyczące określonej domeny. Na 

podstawie licznych wyszukiwań Maltego zbiera informacje, takie jak zakresy adresów IP, dane 

rejestrujących w witrynach, takie jak informacje WHOIS, adresy e-mail powiązane z domeną oraz 

powiązanie domeny z innymi. Przyjrzyjmy się samouczkowi krok po kroku, w jaki sposób gromadzić 

dane sieciowe za pomocą Maltego na komputerze z systemem Linux. 

Krok 1 - otwarcie Maltego 

Dostęp do Maltego można uzyskać poprzez listę aplikacji Kali Linux. Jest fabrycznie zainstalowany w 10 

najlepszych narzędziach bezpieczeństwa i zwykle jest piątym wpisem. Po kliknięciu, aby go otworzyć, 

uruchomienie oprogramowania i załadowanie jego składników potrwa kilka sekund. Pierwszym 

monitem, który wyświetli, będzie rejestracja. Rejestracja jest prostym zadaniem, po prostu upewnij 

się, że używasz znanego hasła, które będzie wymagane przy wszystkich kolejnych logowaniach. 



Krok 2 - Wybór maszyny 

Kroki wyboru maszyny są następujące: 

 

Maltego jest ekspansywnym narzędziem i działa w różnych trybach. Po udanym logowaniu użytkownik 

jest monitowany o wybranie komputera, który ma zostać użyty przeciwko celowi. Maszyna po prostu 

odnosi się do rodzaju odcisku stopy, jaki użytkownik chce wykonać względem celu. Cztery ważne opcje 

to: 

* Prześladowca firmy: Prześladowca firmy jest ważny do zbierania informacji e-mail 

* Footprint L1: L1 jest przydatny do szybkiego i lekkiego zbierania informacji o celu 

* Footprint L2: L2 jest użyteczny podczas zbierania umiarkowanych ilości informacji 

* Footprint L3: L3 jest przydatny do wyczerpującego zbierania danych o celu 

Aby maszyny mogły się aktywować, należy wybrać najbardziej idealny do zamierzonego celu. 

Przejdźmy do czwartej opcji, Footprint L3. Należy pamiętać, że ładowanie tej opcji zajmuje więcej czasu 

i zużywa więcej zasobów 

Krok 3 - Wybór celu 

Po wybraniu maszyny Maltego monituje użytkownika o wybranie celu. Tutaj, aby zebrać informacje o 

domenie, musimy wpisać nazwę domeny w polu wprowadzania. W tym przykładzie wybieramy 

Facebook, znaną na całym świecie sieć mediów społecznościowych. Będziemy musieli wprowadzić 

domenę, jak pokazano poniżej: 

 



 

Krok 4 - Wyniki 

Maltego będzie przeszukiwał internet w poszukiwaniu każdej informacji i linku związanego z 

Facebookiem i wyświetlał go w bąbelkach. Te bąbelki to wszystkie podmioty w Internecie i im bliżej 

środka, tym bardziej odpowiednie są zawarte w nich informacje. Maltego pokoloruje te bąbelki w 

zależności od zawartych w nich informacji. Istnieje kod koloru dla osób, adresów e-mail, stron 

internetowych i tak dalej. Można powiększyć, aby zobaczyć więcej szczegółów na temat każdej bańki. 

Pęcherzyki otwierają się, aby odsłonić szczegóły, które zawierają, gdy się powiększa. Im bardziej 

pęcherzyki są skoncentrowane razem, tym bardziej odpowiednie są zawarte w nich informacje. 

Wartości odstające w tych stężeniach będą miały mniej danych, które korelują z tym, co mają inne 

bąbelki. 

Używanie Maltego do zbierania danych dotyczących osoby fizycznej 

W poprzednim przykładzie przyjrzeliśmy się, jak można użyć Maltego do zbierania informacji o całej 

domenie. Chcemy teraz skoncentrować atak na konkretnej osobie, ponieważ często inżynier społeczny 

atakuje osobę. Inżynieria społeczna atakuje człowieka, dlatego większość ataków będzie skierowana 

przeciwko człowiekowi. Aby dotrzeć do osoby, kluczową informacją, z którą Maltego współpracuje, jest 

adres e-mail. Jest tak, ponieważ ludzie używają swoich adresów e-mail do rejestrowania się na różnych 

platformach i sieciach. Chociaż mogą używać różnych nazw, adres e-mail pozostaje taki sam w 

większości przypadków. Chociaż jeden może mieć kilka adresów e-mail, istnieje jeden lub dwa, które 

zwykle są używane w wielu witrynach. Jednak Maltego nie prosi użytkownika o przesłanie wiadomości 

e-mail, wyszukuje wszystkie wiadomości e-mail, które mogą być własnością określonego celu i prosi 

użytkownika o wybranie go. Poniżej przedstawiono kroki. 

Krok 1 - Wybranie urządzenia 



Podobnie jak w poprzednim przykładzie gromadzenia informacji o domenie, należy wybrać komputer, 

który odpowiada potrzebom użytkownika. Łatwo jest zmienić na inną maszynę, na pasku menu 

znajduje się ikona ustawień, która daje dostęp do wszystkich dostępnych maszyn. Aby atakować osobę 

fizyczną, najlepiej jest użyć jej adresu e-mail, który zwykle jest siódmym miejscem na liście, jak 

pokazano na poniższym obrazie: 

 

Krok 2 - Określenie celu 

Podobnie jak w procedurze gromadzenia danych o nazwie domeny za pomocą Footprint L3, urządzenie 

to również monituje użytkownika o podanie pewnych szczegółów na temat celu. Żąda pełnej nazwy 

celu. Po podaniu nazwy i kliknięciu przycisku OK oprogramowanie przeprowadza podstawowe 

wyszukiwanie w celu znalezienia wszystkich adresów e-mail ściśle powiązanych z podaną nazwą. Wróci 

z pewną liczbą adresów e-mail, które uzna za skorelowane z nazwą, i poprosi użytkownika o wybranie 

odpowiednich wiadomości e-mail. Wynika to z faktu, że niektóre adresy e-mail nie będą powiązane z 

celem i kopanie w nich jest marnotrawstwem zasobów. Zobaczysz interfejs monitujący użytkownika o 

wybranie adresów e-mail, które są bardziej odpowiednie dla celu. 

Krok 3 - Wyniki 

Na podstawie wybranego adresu e-mail lub adresów oprogramowanie korzysta z funkcji analizy dużych 

zbiorów danych w celu wyczerpującego przeszukiwania Internetu w celu znalezienia dowolnej 

informacji powiązanej z adresem e-mail. Po znalezieniu powiązanych elementów wyciąga je i zapisuje 

w graficznej bazie danych. 

Rozwija wykres na podstawie informacji znalezionych w Internecie. Oprogramowanie będzie także 

aktualizowało paletę jednostek, która znajduje się po lewej stronie ekranu. Dodane zostaną 

informacje, takie jak znalezione aliasy i poufne informacje, takie jak numer telefonu celu. Pod koniec 

wyszukiwania białe znaki zostaną wypełnione powiązanymi danymi dotyczącymi wybranego celu. 

Informacje zebrane przez Maltego są bardzo przydatne w ataku inżynierii społecznej. Narzędzie 

znajduje faktyczne informacje kontaktowe o celu. Jest to informacja, której można użyć do 



natychmiastowego rozpoczęcia ataku. Inżynier społeczny może po prostu zadzwonić do celu, udając, 

że pochodzi z wiarygodnej agencji, takiej jak IRS, i poprosić o inne poufne informacje lub wyłudzić 

pieniądze od celu. W poprzednim rozdziale widziałeś, jak skuteczne był oszustwo IRS w Stanach 

Zjednoczonych na początku 2017 roku. Bardzo łatwo jest wyłudzić pieniądze od ludzi, gdy masz ich 

informacje na wyciągnięcie ręki. Informacje o adresie e-mail mogą służyć do wysyłania sfałszowanych 

wiadomości e-mail do celu. Jeśli Maltego jest w stanie dowiedzieć się, dla której organizacji działa cel, 

to lepiej. Jak widzieliśmy w poprzedniej części, inżynier społeczny może po prostu użyć pretekstu HR i 

wysłać sfałszowaną wiadomość e-mail do celu i poprosić o poufne informacje. Krótko mówiąc, kiedy 

Maltego otrzyma informację o celu, atak jest w połowie gotowy. Pozostała część to etap wykonania, w 

którym inżynier społeczny będzie musiał tylko wybrać pretekst i użyć go, aby uzyskać pewne informacje 

lub wyłudzić pieniądze od celu. Maltego ma jednak szereg wad w użyciu w atakach socjotechnicznych: 

* Pierwszym jest to, że wymaga zbyt dużych zasobów. Istnieją inne narzędzia, które zobaczymy, które 

mogą wykonywać te same zadania, ale zużywają mniej zasobów obliczeniowych. Lekkie narzędzie 

lepiej nadaje się do Internetu. 

* Drugą wadą Maltego jest to, że nie jest całkowicie darmowy. Darmowa wersja będzie oferowana 

tylko z ograniczonymi funkcjami i może być czasem konieczne zakupienie wersji premium 

oprogramowania w celu uzyskania dostępu do dodatkowych informacji. Ponownie istnieją inne 

narzędzia online, które mogą wykonywać te same zadania i są całkowicie bezpłatne. 

Jednak te kilka wad nie dyskredytuje ogromnej siły, jaką posiada Maltego. Jest to jedno z najczęstszych 

narzędzi używanych przez testerów penetracyjnych podczas badania słabych punktów, na które 

narażona jest organizacja. Jak widzieliśmy wcześniej, Maltego jest bardzo przydatny w gromadzeniu 

informacji o domenach i jest to funkcja, którą wielu testerów pióra intryguje. 

Google 

Google jest również dobrą bronią w rękach inżyniera społecznego. Chociaż zostało to omówione 

wcześniej, dobrze jest dostrzec sprawność Google w inżynierii społecznej, szczególnie jeśli chodzi o 

zbieranie danych o celu. Google jest bezpłatny i otwarty do użytku, podczas gdy inne narzędzia 

oferujące te same usługi mogą oferować je po cenie. Istnieje wiele sposobów korzystania z Google 

podczas ataków socjotechnicznych w celu gromadzenia danych o celu. Aby zrozumieć pełne możliwości 

Google, dobrze jest znać zaawansowane operatory, którzy to umożliwiają. Są one używane, aby dać 

największej i najpotężniejszej wyszukiwarce na świecie specjalne polecenia, które pomogą uzyskać 

pożądane dane: 

*site: jest to specjalny operator używany do zawężania wyników do określonych stron internetowych. 

Jest to szczególnie przydatne, gdy chce się ograniczyć wyniki wyszukiwania do domeny powiązanej z 

celem. Weźmy na przykład następujące zapytanie: 

„Adam Schindler site: Facebook.com” 

To zapytanie poprosi Google o pobranie wszystkich wyników Adama Schindlera ze strony 

Facebook.com. Facebook jest platformą mediów społecznościowych, dlatego konto o takiej nazwie 

będzie wyświetlane w wynikach wyszukiwania. Ten operator może być mieszany z innymi operatorami, 

aby zawęzić wyniki. 

* link: jest to operator, który był używany do wyników stron zawierających linki do innych stron. 

Przydało się to w identyfikacji źródła przekierowań na określoną stronę. Jednak ze względu na 

niezadowalające wyniki w połączeniu z faktem, że wiele osób go nie używało, Google postanowił 

wyłączyć go w 2017 r. 



* Numrange: jest to operator, który, jak sugeruje nazwa, lokalizuje liczby w określonym zakresie. Znak 

łącznika (-) służy do ustawiania zakresu. - Na przykład, jeśli szukamy Justina Biebera, który urodził się 

w latach 1998-2004, moglibyśmy wyszukać: 

Justin Bieber birthday 1998-2004. 

* daterange: to kolejny operator zakresu, który wyszukuje wyniki w ciągu dwóch określonych dat. 

Działa tak samo jak operator numrange. 

* +: Oznacza to, że Google musi uwzględnić określone słowo kluczowe w wynikach wyszukiwania. Na 

przykład, jeśli szukamy informacji o Johnie Doe, ale także chcemy poznać jego wartość netto, szukamy: 

„John Doe” + „wartość netto” 

Ten wkład wymusza na wynikach wartość netto. 

* Author: Ten operator służy do wyszukiwania stron internetowych napisanych przez określonego 

autora. Być może zbliżamy się do dziennikarza, dlatego możemy potrzebować poznać ich 

zainteresowania dzięki artykułom, które piszą dla różnych firm. Możemy więc użyć operatora autora 

do wyszukiwania wszystkich stron internetowych napisanych przez dziennikarza. 

* -: Jest to operator wymuszonego wykluczenia, który służy do usuwania określonego terminu z 

wyników wyszukiwania. Na przykład szukałem spektrometrów magnetycznych, a kiedy szukałem 

spektrometrów magnetycznych, Google stale zalewało moje wyniki spektrometrem magnetycznym 

alfa. Aby się tego pozbyć, właśnie szukałem: 

„spektrometry magnetyczne” - alfa. 

Doprowadziło to do lepszych wyników, ponieważ irytujące wyniki spektrometru alfa zostały usunięte. 

* ": Prawdopodobnie widziałeś te cytaty w niektórych przykładach, które wymieniliśmy wcześniej. Są 

one bardzo ważne, ponieważ grupują słowa kluczowe w frazy. Gdy słowa kluczowe są wyszukiwane 

bez cudzysłowów, Google po prostu wyszukuje wyniki, które są istotne dla jednego z słowa kluczowe. 

Jednak gdy słowa kluczowe są ujęte w cudzysłów, Google musi wyszukać wyniki zawierające wszystkie 

słowa kluczowe zawarte w cudzysłowach. 

* . : Jest to określane jako jeden znak wieloznaczny. Służy do wyszukiwania słów kluczowych, gdy 

użytkownik nie zna jednego znaku. Na przykład możemy szukać Lyn Darwin, ale nie jesteśmy pewni, 

czy nazywa się Lyn, Lyna czy Lynn. Możemy dostarczyć Google z tym zapytaniem Lyn. Darwin i wyszuka 

wszystkie możliwości zakończenia nazwy Lyn. Jeśli jest więcej, ale wyraźnych słów, których nie jesteśmy 

pewni, możemy po prostu dodać tego operatora, aby zajął swoje miejsce podczas wyszukiwania. Na 

przykład, jeśli szukamy Jus..in, otrzymamy 

wyniki od Jusaain do Juszzin. 

**: Znak gwiazdki jest używany jako symbol wieloznaczny dla całych słów. Jeśli nie masz pewności lub 

nie znasz nazwy celu, możesz użyć gwiazdki jako symbolu zastępczego tego słowa. Na przykład, jeśli 

szukaliśmy Tima Tuckera Parkera, ale nie byliśmy pewni jego drugiego imienia, moglibyśmy po prostu 

wyszukać Tima * Parkera. 

* |: Jeśli byłeś na zajęciach z programowania, prawdopodobnie znasz użycie tego znaku. Jest to 

operator logiczny oznaczający OR. W Google służy do wyszukiwania alternatyw. Na przykład 

moglibyśmy szukać karty MasterCard, ale nie jesteśmy pewni, czy jest ona zapisana jako karta Master 



Card, czy po prostu karta MasterCard. Dlatego moglibyśmy po prostu wyszukać „kartę główną” | Karta 

MasterCard. 

Jak widać, bardzo ważne jest zawarcie pierwszej części zapytania w cudzysłowie, czyli karty głównej. 

Jak widzieliśmy z operatorem cytowania, jeśli nie zostanie on użyty, Google wyszuka wyniki z jednym 

ze słów kluczowych. W takim przypadku, jeśli pominiemy cytaty, wyszuka ono wzorzec i kartę jako 

osobne słowa, a każdy wynik, który zawiera jedno z nich, zostanie policzony jako ważny. 

Hakowanie danych osobowych 

Podczas gromadzenia informacji analizowaliśmy szereg sposobów uzyskania danych osobowych za 

pomocą Google. Podaliśmy nawet kilka przykładów działania zapytań. Omówimy to lekko, ponieważ 

należy o tym wspomnieć tutaj. Przyjrzyjmy się niektórym poleceniom, które można wydać Google, aby 

przekazać nam dane osobowe na temat celów: 

John Doe intitle: „Wznów” „telefon” „e-mail *” 

To polecenie wyszukiwania da nam wyniki, które mają CV, telefon i e-mail Doe. Wyniki zostaną pobrane 

z osobistych stron internetowych, tablic ofert pracy lub firm, które zachowały te informacje. Aby 

uzyskać całe CV, możemy po prostu przekazać Google następujące polecenie: 

John Doe intitle: „curriculum vitae” typ pliku: pdf 

Tutaj wyniki, które zostaną nam przedstawione, będą miały dokumenty PDF do pobrania, które będą 

w istocie CV Johna Doe. Ta technika jest w stanie znaleźć mnóstwo informacji o celu. CV zawiera tyle 

informacji, które można wykorzystać do sformułowania różnych pretekstów, które mają duże szanse 

na sukces. Inną techniką, której możemy użyć do zebrania informacji o celu, jest poszukiwanie go z 

określonych domen. Witryna firmowa to dobre miejsce na początek. Ponieważ możemy nie mieć 

wystarczająco dużo czasu na przeglądanie wszystkich stron witryny w celu znalezienia informacji o celu, 

możemy po prostu użyć Google, aby nam w tym pomóc. Aby znaleźć informacje o celu w korporacyjnej 

witrynie internetowej, można użyć następującego zapytania: 

John Doe  site: corporatedomain.com 

Od firmy możemy znaleźć przydatne informacje, takie jak projekty, w które zaangażowany jest cel, 

szeregi, dział i znaczący wkład w organizację. Będą to informacje, które można wykorzystać do 

zbudowania idealnego pretekstu dla celu. Jeśli znamy adres e-mail celu, możemy go użyć w jeszcze 

innej technice Google, by uzyskać więcej informacji osobistych. Możemy uzyskać trafniejsze wyniki 

dotyczące celu, jeśli podamy Google adres e-mail celu. Powiedzmy, że chcemy sprawdzić wszystkie 

wyniki dotyczące naszego celu. Jeśli przeprowadzimy normalne wyszukiwanie, mogą istnieć dziesiątki 

lub setki osób o tym samym nazwisku. Jeśli jednak dodamy adres e-mail celu, będziemy otrzymywać 

wyniki tylko o celu. Można to zrobić w następujący sposób: 

„John Doe” + johndoe2018@gmail.com 

Ta wyszukiwarka przyniesie nam tylko wyniki dotyczące Johna Doe, które są również połączone z 

adresem e-mail,. Alternatywnie możemy użyć adresu e-mail johndoe2018@gmail.com, aby 

potwierdzić witryny, których członkiem jest nasz cel. Można to zrobić, jak pokazano poniżej: 

Johndoe2018@gmail.com site: stackoverflow.com 

Johndoe2018@gmail.com site: linkedin.com 



Pierwsze zapytanie powie nam, czy cel jest zarejestrowany na popularnej komputerowej platformie 

dyskusyjnej, Stack Overflow. Jeśli nie będzie takiej osoby, Google nie otrzyma żadnych wyników. 

Podobnie w drugim zapytaniu szukamy, czy istnieje konto zarejestrowane na tym koncie Gmail. Jeśli 

nie, Google nie da nam żadnych wyników. Możemy również wyszukiwać wrażliwe dane osobowe za 

pomocą Google, jeśli zostały one zaindeksowane. Ostatnio miało miejsce wiele naruszeń, a wielu 

hakerów publikuje bardzo poufne informacje o użytkownikach w Internecie. Najczęściej dzieje się tak 

po tym, jak firma, z której dane zostały pobrane, odmawia spełnienia wymagań hakerów. Dlatego 

istnieje szansa, że znajdziesz bardzo poufne informacje na temat celu w Internecie. Powiedzmy, że 

szukamy numeru ubezpieczenia społecznego Johna Doe, wystarczy wpisać następujące polecenie: 

„John Doe” ssn 

Możemy także spróbować sprawdzić, czy w Internecie są hasła, które zostały ujawnione. Podobnie jak 

John Doe, ludzie lubią powtarzać hasła i dlatego, jeśli je mamy, mamy wszystko. Możemy użyć 

następującego zapytania, aby wyszukać hasło John Doe: 

Hasło „John Doe” 

Na koniec możemy sprawdzić, czy nasz cel był kiedykolwiek wspomniany w jakimkolwiek wydaniu 

informacji przez hakerów. Hakerzy są na tyle mili, aby ogłosić światu, że szczegóły, które ujawniają, 

pochodzą z ich hackowania. Możemy po prostu grać słowem kluczowym hack, aby dowiedzieć się, czy 

nasz cel jest nazwany w dowolnym hacku. Poniższe zapytanie może nam pomóc dokładnie to zrobić: 

Johndoe2018@gmail.com intitle: hack 

Zapytanie wyszuka wszystkie tytuły zawierające słowo hack, a następnie sprawdzi, czy w dowolnym z 

nich jest wymieniony nasz docelowy adres e-mail. 

Hakowanie serwerów 

Możesz uzyskać dostęp do wielu serwerów w Internecie za pomocą Google. Ponieważ obecnie 

używanych jest kilka rodzajów serwerów, zobaczmy, jak możemy wykorzystać zaawansowanych 

operatorów Google do włamania się do każdego z nich. 

Serwery Apache 

Aby włamać się do serwerów Apache, musisz podać Google następujące zapytanie: 

„Apache / * server at” intitle: index.of 

Jak widać z tych wyników, Google już podaje nam linki do serwerów Apache różnych stron 

internetowych. Aby je śledzić, przejdźmy do pierwszego linku: 



 

Serwery Microsoft 

Aby włamać się do serwera Microsoft, możemy użyć następującego polecenia, aby uzyskać wyniki 

serwerów Microsoft, które możemy wyświetlić: 

„Microsoft - IIS / * server at” intitle: index.of 

Serwery Oracle 

Jeśli chodzi o serwery Oracle, w poniższym zapytaniu zostaną wymienione te indeksowane w 

Internecie przez Google: 

„Oracle HTTP Server / * * Server at” intitle: index.of 

Serwery IBM 

Tak jak poprzednio wspomniano, Google może podać listę indeksowanych serwerów IBM, jeśli 

dokładnie przeszukasz. Możesz wprowadzić następujące polecenie w Google: 

„IBM_HTTP_Server / * * Server at” intitle: index.of 

Serwery Netscape 

W Internecie są serwery Netscape i nie są one bezpieczne przed naszymi metodami hakowania. 

Możemy przejść do indeksowanych przez Google, wydając następujące polecenie: 

„Netscape / * Server at” intitle: index.of 

Serwery Red Hat 

Możemy uzyskać dostęp do serwerów Red Hat indeksowanych przez Google, wydając następujące 

polecenie wyszukiwania: 

„Red Hat Secure / *” intitle: index.of 

Raporty systemowe 



Kolejne ważne źródło poufnych informacji o serwerach organizacyjnych można uzyskać z raportów 

generowanych przez system na serwerach. Możemy użyć następującego polecenia, aby uzyskać 

raporty: 

"Generated by phpsystem" -logged users, os 

Zapytania o komunikaty o błędach 

Oprócz dostępu do serwerów, mamy dostęp do raportów o błędach, które czasami zawierają 

przydatne informacje, takie jak nazwy użytkowników i hasła. Aby uzyskać raporty o błędach na kilku 

stronach zaindeksowanych przez Google, możemy wydać następujące polecenie: 

"A syntax error has occurred" filetype:html intext:login 

Zestaw narzędzi inżyniera społecznego (SET) 

To cenione narzędzie inżynierii społecznej o ogromnej mocy. Uzupełnia prawie każdy aspekt inżynierii 

społecznej. Składa się z narzędzi, które inżynier społeczny może wykorzystać na każdym etapie ataku. 

SET wprowadza wszystkie sposoby automatyzacji w atak inżynierii społecznej, dzięki czemu wszystko 

jest o wiele prostsze dla człowieka. Zestaw narzędzi widział jednak więcej zastosowań białych 

kapeluszy w ćwiczeniach z testami penetracyjnymi. Nie odrzuca to jednak narzędzia jako zagrożenia. 

Nadal można go stosować przeciwko organizacjom o dużych szansach na sukces. Wszystko zależy od 

tego, kto włada narzędziem. To narzędzie jest fabrycznie zainstalowane w Kali. Można go jednak nadal 

instalować na innych systemach operacyjnych Linux, ale do zainstalowania będzie również potrzebny 

Metasploit i Python. Działa ściśle z tymi dwoma i po prostu nie może bez nich działać. Narzędzie jest 

typu open source i istnieje wiele źródeł pobierania go w Internecie. Możesz również uzyskać dostęp do 

witryny za pośrednictwem urządzenia z systemem Windows i dowiedzieć się, jak korzystać z narzędzi: 

 



Uruchomienie narzędzia nie jest niczym skomplikowanym. Jest otwierany w taki sam sposób, jak każdy 

inny program Linux. Interesującą częścią są funkcje, które zawiera zestaw narzędzi. Odwiedzimy 

niektóre z nich. 

Wyłudzanie informacji 

Kilka razy już natknęliśmy się na phishing. Różnica między phishingiem a  spear phishingiem polega na 

tym, że próba phishingu jest zwykle bezkrytyczna i zalewa wiadomości e-mail phishingowe wielu 

osobom, mając nadzieję, że kilka wpadnie w pułapkę. Na przykład e-mail z księciem nigeryjskim to atak 

phishingowy, ale nie do końca phishingowy. Atak typu „phishing spear” polega na tym, że złośliwe 

wiadomości e-mail są w szczególności adresowane do niektórych osób. Jest analogiczny do zwykłej 

włóczni, która izoluje i atakuje jednostkę, a nie tłum ludzi. W SET, atak typu phishing spear jest pierwszą 

opcją, jak widać na poniższym zrzucie ekranu: 

 

 

Kiedy wybieramy atak typu spear phishing, zostajemy przeniesieni do innego menu, w którym możemy 

określić rodzaj ataku typu spear phishing, którego chcemy użyć przeciwko naszemu celowi. Poniższy 

zrzut ekranu pokazuje opcje. W tym przykładzie wybraliśmy masowy atak e-mailem. Po wybraniu tej 

opcji otrzymujemy szereg ładunków, które mogą nam pomóc w przeprowadzeniu masowego ataku e-

mail: 



 

Powiedzmy, że chcemy, aby niestandardowy plik EXE został przekonwertowany na VBA i wysłany do 

obiektu docelowego jako plik RAR. Jest to opcja 15, jak widać na poniższym zrzucie ekranu. W tej opcji 

cel otrzymuje plik RAR, który jest backdooredowany i może dać nam dostęp do swojego komputera. 

Oznacza to, że będziemy mogli kontrolować komputer celu. Po wybraniu opcji 15 otrzymujemy listę 

ładunków do wyboru. Są one pokazane na poniższym zrzucie ekranu: 

 



Stąd możemy wybrać prawie dowolny z tych ładunków. Program musi spełnić dwa wymagania. Po 

pierwsze, musimy zalogować się na prawidłowe konto Gmail, które zostanie użyte do wysłania ładunku 

do celu. Powodem, dla którego program nie wysyła ładunku przy użyciu systemowej wiadomości e-

mail, jest to, że większość usług e-mail może klasyfikować niektóre wiadomości e-mail jako spam. Jeśli 

dany e-mail jest powiązany z wysyłaniem złośliwych plików do użytkowników, zostanie oznaczony jako 

spam i nie będzie już przydatny. Drugim wymogiem programu jest podanie konta e-mail celu. Jest to 

oczywiste, ponieważ jest to kanał dostawy ładunku, który wybraliśmy. Dzięki nim system dostarcza 

ładunek, a jeśli cel kliknie i otworzy go, otrzymamy dostęp backdoora do komputera celu: 

 

Aby zwiększyć szanse powodzenia ataku, system wysyła złośliwą wiadomość e-mail z kilkoma 

kuszącymi tytułami. Istnieje wiele szablonów dostarczanych przez system, które zawierają treści, które 

kuszą do kliknięcia. Jednym z nich jest dziwne korzystanie z Internetu z e-maila komputerowego, który 

mówi celowi, że organ regulacyjny zaobserwował nietypowy przepływ ruchu z jego adresu IP. To 

wzbudza zainteresowanie odbiorcy i na pewno je otworzy. Istnieją inne szablony, takie jak problemy z 

komputerem, raporty o stanie, zdjęcia dziecka i aktualizacje wiadomości. 

Wektor ataku sieciowego 

Zestaw narzędzi dla inżyniera społecznościowego oferuje potężną funkcjonalność klonowania całych 

witryn, a następnie hostowania ich lokalnie. Zaletą posiadania dokładnego klonu witryny jest to, że 

ludzie nie zawahają się podać swoich danych. Powiedzmy, że mamy klon strony logowania PayPal. 

Możemy użyć tej strony, aby zachęcić ludzi do wprowadzenia rzeczywistych danych logowania PayPal. 

Ponieważ witryna będzie wyglądać podobnie do oficjalnej witryny PayPal, bardzo niewielu będzie 

miało wątpliwości, czy witryna jest legalna. Użytkownicy mają swobodę w sprawdzaniu adresów URL 

odwiedzanych witryn, zwłaszcza gdy są one dostarczane za pośrednictwem skróconych adresów URL. 

Ponadto bardzo tanio i łatwo jest hostować witrynę z fałszywym, ale podobnym adresem URL. Istnieje 

również kilka sztuczek, których można użyć podczas hostingu, aby nazwa domeny wyglądała na 

bardziej wiarygodną. Na przykład moglibyśmy hostować nazwę domeny com_password.net. Możemy 

następnie subdomenę z nazwą taką jak PayPal, abyśmy mogli uzyskać końcowy adres URL, który 

wygląda jak Paypal.com_password.net. Dla początkującego użytkownika wygląda to na prawidłowy 



adres URL z PayPal, ponieważ ma on część Paypal.com. Możemy użyć tego adresu URL wraz ze 

sklonowaną stroną logowania do systemu PayPal, aby uzyskać od nas, jego dane logowania 

użytkownika. 

Generator mediów zakaźnych 

Zestaw narzędzi inżyniera społecznościowego może utworzyć złośliwy plik, który można załadować na 

wymienne nośniki danych i użyć do dostarczenia ładunku po włożeniu do komputera docelowego. Jest 

to szczególnie przydatna funkcja, gdy inżynier społeczny chce upuścić pendrive w lokalu celu, mając 

nadzieję, że ktoś je podniesie i włoży do komputera. Narzędzie zwykle pozwala użytkownikowi 

importować również własne złośliwe pliki wykonywalne lub korzystać z tych, które zawiera. Narzędzie 

ładuje złośliwy plik jako plik autorun, co oznacza, że będzie on uruchamiany natychmiast przez 

komputer po włożeniu, nie jest wymagane żadne działanie użytkownika. Jednym z przypadków, w 

których nie może to działać, są użytkownicy, którzy wyłączają autorun na swoich komputerach, ale na 

szczęście większość użytkowników tego nie robi. Drugi przypadek ma miejsce, gdy użytkownik ma silny 

program antywirusowy, który może wykryć i zatrzymać działanie szkodliwego pliku. Jedyną nadzieją 

jest to, że cel będzie miał przestarzały program antywirusowy lub w ogóle go nie będzie. Istnieje 

również możliwość maskowania złośliwych plików w innych formatach, jeśli program wykonywalny 

programu docelowego jest ostro odebrany przez program. Istnieją formaty plików, takie jak .pdf, które 

można ustawić tak, aby wyzwalały przepełnienie, gdy cel spróbuje je otworzyć. Sposobem na zdobycie 

celu, aby je otworzyć, jest zachęcenie ich chwytliwymi tytułami, takimi jak informacje poufne lub nowe 

korekty wynagrodzeń. Przyjrzyjmy się pokrótce, jak możesz użyć SET, aby to osiągnąć. Z menu 

głównego, które widzieliśmy na jednym ze zrzutów ekranu. Wybranie opcji Spear Phishing, w której 

wybraliśmy spear phishing, będziemy musieli wybrać Infectious Media Generator, który jest trzecią 

opcją w menu. Po wybraniu tego program powie nam, aby wybrać jeden z dwóch wektorów ataku. 

Istnieje opcja dla exploitów formatu plików, a druga dla standardowych plików wykonywalnych 

Metasploit. Przejdźmy do exploitów formatu plików, ponieważ programy antywirusowe są w stanie 

zidentyfikować sygnatury większości plików wykonywalnych Metasploit i szybko je zdobyć. Jeśli chodzi 

o exploity formatu pliku, możemy użyć niemal dowolnego innego formatu, ale domyślnym jest plik PDF 

z osadzonym plikiem EXE. Po wybraniu exploitów formatu pliku system poprosi nas o podanie adresu 

IP, dla którego chcemy uzyskać odwrotne połączenie, a domyślnym jest 172.16.32.129. Poprosi 

również o użycie formatu pliku i wyświetli listę 20 opcji, od Word RTF po przepełnienie bufora PDF 

Foxit Reader. W naszym przykładzie wybierzmy ładunek pierwszego formatu pliku, który jest 

niestandardowym wektorem ataku polegającego na przejęciu DDL. Po wybraniu tego program powie 

nam, aby wybrać konkretną ładowność do użycia. Dostępne są następujące opcje: 

Windows Odwrotna powłoka TCP 

Windows Meterpreter Reverse_TCP 

Biblioteka DLL Windows VNC Reverse 

Windows Odwrotna powłoka TCP (X64) 

Windows Meterpreter Reverse_TCP (X64) 

Windows Shell Bind_TCP (X64) 

Windows Meterpreter Reverse HTTPS 

Przejdźmy do piątej opcji Windows Meterpreter Reverse TCP (X64). Jest to ładunek, który pozwala nam 

łączyć się z komputerem ofiary, o ile działa ona w 64-bitowym systemie operacyjnym Windows. Po 



wykonaniu tej czynności system dokończy resztę, wybierając port, który zostanie użyty do połączenia 

wstecznego z komputera docelowego i wygeneruje złośliwy plik, a następnie ustawi go w pliku autorun. 

Może kopiować zawartość do podłączonego wymiennego urządzenia pamięci masowej. Szkodliwy plik, 

który właśnie utworzyliśmy, zostanie załadowany do dowolnego określonego wymiennego nośnika 

danych. Gdy cel wstawi ten plik do komputera i uruchomi się pomyślnie, utworzy przepełnienie i 

przystąpi do atakowania swojego komputera za pomocą powłoki miernika. Gdybyśmy wybrali plik 

wykonywalny zamiast innego formatu pliku, program utworzyłby plik wykonywalny, który byłby 

uruchamiany przez autorun. 

Wektor ataku sfałszowanym SMS 

Ten moduł SET pozwala atakującemu stworzyć sfałszowaną wiadomość SMS i wysłać ją do celu. 

Głównym celem SMS-a jest przekonanie celu, aby podążał za pewnym linkiem, ale gdy to zrobi, 

prowadzi go do złośliwej strony, a dane uwierzytelniające przechowywane w jego przeglądarce są 

skradzione. Ten moduł został wykorzystany przez grupy hakerów w ich dążeniach do zebrania wielu 

danych uwierzytelniających, które mogą wykorzystać w innych atakach. Szczegółowe informacje na 

temat wykonywania fałszowania w programie są proste. Po wybraniu tego modułu z ekranu 

powitalnego, który zwykle jest wymieniony jako opcja 7, program pyta, czy użytkownik chce utworzyć 

nowy szablon, czy bezpośrednio wykonać atak fałszowania. Ponieważ istnieją już dobre szablony, 

możemy po prostu zagłębić się w sam atak fałszowania. Program zapyta nas, czy chcemy zaatakować 

pojedynczy numer telefonu, czy użyć masowych ataków SMS. Wykonanie ataku jest proste. 

Powiedzmy, że chcemy zaatakować tylko jeden numer telefonu. Następny monit poprosi nas o podanie 

numeru telefonu celu. Następnie zostaniemy poproszeni o wybranie jednego z wielu szablonów SMS, 

w tym fałszywych policyjnych SMS-ów, wiadomości od szefa i innych od operatorów komórkowych. 

Następnie jesteśmy proszeni o wybranie usługi fałszowania wiadomości SMS. Istnieją cztery usługi - 

SohoOS, Lleida.net, SMSGANG i emulator Androida. Oprócz SohoOS pozostałe spoofery są płatne lub 

wymagają instalacji emulatora. Po prostu używamy SohoOS. Program zajmie się resztą i wyśle SMS-a 

ze sfałszowanym numerem z żądaniem od docelowego odwiedzenia określonej strony internetowej. 

Wektor ataku punktu dostępu bezprzewodowego 

Jest to kolejna skuteczna funkcjonalność oferowana przez SET, która umożliwia atakującemu 

utworzenie repliki sieci bezprzewodowej, a gdy dołącza do niej cel, kieruje swoją przeglądarkę do 

złośliwej witryny. Ta funkcja wykorzystuje kombinację narzędzi, w tym AirBase-ng i DNS Spoof. Nie ma 

wiele do wyjaśnienia na temat działania tej funkcji, ponieważ wszystko, co użytkownik musi zrobić, to 

powiedzieć SETowi o uruchomieniu bezprzewodowego punktu dostępu i określić kartę sieciową 

urządzenia, która ma zostać użyta w ataku. Jest to bardzo proste, ale bardzo skuteczne. Może być 

stosowany w organizacjach do zbierania danych logowania. Ponieważ użytkownicy organizacji w 

dużym stopniu polegają na Internecie udostępnianym przez organizację, jeśli osoba atakująca ustanowi 

tę złośliwą sieć bezprzewodową o tej samej nazwie co nazwa organizacji, wielu użytkowników połączy 

się z nią, a ich urządzenia zostaną zagrożone: 



 

Wektor ataku QRCode 

Ten moduł ataku wykorzystuje kody QR zamiast złośliwych linków. Ponieważ czasami może być ważne 

całkowite maskowanie linku, warto poszukać alternatyw, które mogłyby zostać wykorzystane do 

uzyskania celów na złośliwej stronie. Wektor ataku QRCode generuje działający kod QR, który 

przekierowuje ludzi do wektora ataku, który w większości przypadków jest złośliwą witryną. Moduł 

ataku QRCode jest wymieniony jako opcja 8 w zestawie inżyniera społecznościowego. Po otwarciu 

program prosi użytkownika o podanie adresu URL, na który zostanie przekierowany po zeskanowaniu 

kodu QR. Przed ustawieniem kodu QR przydatne jest ustanowienie internetowego wektora ataku. 

Internetowy wektor ataku może być złośliwą witryną, która została sklonowana z legalnej witryny. 

Kody QR mogą być dostarczane użytkownikom za pośrednictwem innego modułu SET, który 

odwiedziliśmy wcześniej, zwanego wektorem ataku spear-phishing. Ten moduł umożliwia wysłanie 

użytkownika do wiadomości szablonu lub dostosowanie wiadomości e-mail, która ma być wysyłana do 

użytkownika. Narzędzie jest tak sprytne, ponieważ ma szablony przypominające faktyczne wiadomości 

e-mail wysyłane przez różne autorytatywne organy i wiadomości e-mail zachęcające użytkowników: 



 

Moduły innych firm - szybka eksploatacja 

Jest to moduł, który wprowadził do SET kilka dodatkowych exploitów i wektorów ataku. Pierwotnie nie 

było go w SET. Jest to moduł, którego celem jest pomoc testerom penetracyjnym w ich działaniach 

związanych z testowaniem penetracyjnym. Jednak, jak powiedzieliśmy, tylko dlatego, że narzędzie jest 

przeznaczone dla testerów penetracyjnych, nie oznacza, że nie można go używać do przeprowadzania 

prawdziwych ataków. Moduł eksploatacyjny Fast Track znajduje się na liście modułów innych firm, co 

jest ostatnią opcją w menu SET narzędzi, które zawiera. Istnieją dwie opcje, z którymi użytkownik jest 

widziany po wybraniu otwarcia tego modułu. Pierwszy to Microsoft SQL Bruter, a drugi to 

niestandardowe exploity. Na razie skupmy się bardziej na atakach brute force SQL, co jest pierwszą 

opcją. Tutaj wektor ataku próbuje zidentyfikować aktywne i online serwery Microsoft SQL, a następnie 

próbuje brutalnie wymusić je przy użyciu słabych danych logowania. Szkoda, że niektórzy 

administratorzy pozostawiają swoje serwery z domyślnymi konfiguracjami i słabymi i często 

używanymi danymi logowania. Zaskakująca liczba administratorów używa słowa admin jako nazwy 

użytkownika. Zwykle jest to powiązane ze słabym hasłem. To narzędzie próbuje znaleźć tego typu 

serwery i je złamać. Wspomnieliśmy, że drugą opcją w wykorzystaniu Fast Track były niestandardowe 

exploity. Istnieje wiele niestandardowych exploitów, które są ładowane do modułu. Obejmują one, 

MS08-067, exploit Firefox 3.6.16, exploit SQL SolarWinds 5.1.0, exploit RDP DOS, obejście 

uwierzytelnienia MySQL i obejście uwierzytelniania root F5. 

Utwórz ładunek i odbiornik 

Jest to czwarta opcja w menu SET. Służy do tworzenia wykonywalnego ładunku i detektora. Zestaw 

narzędzi SET użyje Metasploit do utworzenia pliku wykonywalnego, który może wykonać określoną 

liczbę złośliwych działań na komputerze ofiary. Odbiornik służy do monitorowania lub kontrolowania 

działań pliku wykonywalnego na komputerze ofiary. Jednak atakujący musi fizycznie umieścić ten plik 

wykonywalny na komputerze ofiary i uruchomić go. Ze względu na dynamikę przeprowadzania ataku 

przy użyciu tej metody jest to niekorzystne, ponieważ istnieją inne moduły, które mogą dostarczyć 

użytkownikowi plik wykonywalny w bardziej efektywny sposób. Nie jest łatwo zdobyć komputer ofiary 



oraz zainstalować i uruchomić plik wykonywalny. Ryzyko jest po prostu zbyt duże, a programy 

antywirusowe mogą zatrzymać instalację szkodliwego programu na komputerze ofiary. 

Atak masowym mailem 

To może być inna nazwa wspólnego ataku phishingowego. Jest to exploit wykorzystywany do wysyłania 

wielu wiadomości e-mail do wielu odbiorców z nadzieją, że niektóre osoby je klikną. Osoba atakująca 

ma możliwość dostosowania wiadomości w kilku szablonach, które mogą być wysyłane do 

użytkowników. Problem polega na tym, że jest to ślepy atak, w którym cel nie jest dobrze znany. Istnieje 

również obawa, że po tym, jak kilku użytkowników oznaczy wiadomości e-mail jako spam, dostawcy 

poczty e-mail oznaczą również wiadomości do innych celów jako spam. W dzisiejszych czasach 

odradzanie ataków phishingowych jest niewskazane. Dlatego ten moduł nie jest dziś tak często 

używany, jak kilka lat temu. Z tego powodu nie będziemy się w to angażować. Podsumowując, jest to 

kompaktowy zestaw narzędzi, który jest wyposażony w mnóstwo modułów ataku i ładunków. Z czasem 

niektóre z nich stały się przestarzałe i mniej skuteczne. Jednak kolejne są dodawane z każdą nową 

wersją zestawu narzędzi. Kolekcja SET jest powszechnie znana i pozwala organizacjom testować szeroki 

zakres luk w zabezpieczeniach. Mimo że narzędzia w nim zawarte są najczęściej używane do testowania 

penetracji, nie oznacza to, że nie można ich użyć w prawdziwym ataku. Istotą testów penetracyjnych 

jest sprawdzenie, czy organizacja jest podatna na określone ataki. Dlatego są potencjalnie szkodliwymi 

narzędziami w rękach atakujących. 

Narzędzia do telefonu 

Wspomnieliśmy w, że telefony są bardzo skuteczne. Powiedzieliśmy również, że większość inżynierów 

społecznościowych przeszła na internetowe techniki ataku, dlatego potencjał telefonów w inżynierii 

społecznej jest nadal wysoki. Istnieje kilka narzędzi, które można wykorzystać do zwiększenia 

skuteczności ataku telefonicznego. Przyjrzymy się niektórym z tych narzędzi. 

Fałszowanie identyfikatora dzwoniącego 

Fałszowanie identyfikatora dzwoniącego polega na zmianie szczegółów, które są wyświetlane odbiorcy 

jako identyfikator dzwoniącego. Dlatego połączenie jest nawiązywane przy użyciu danego numeru, ale 

identyfikator dzwoniącego jest zmieniany w taki sposób, że odbiorca widzi inny numer. Inżynierowie 

społeczni mogą sfałszować liczbę agentów obsługi klienta z różnych organizacji, od banków po Internal 

Revenue Service. Ważne jest, aby atakujący posiadał pewne podstawowe informacje o celu, aby 

połączenie było jeszcze bardziej wiarygodne. Najważniejsze pytanie brzmi: jak to sfałszować . Istnieje 

wiele sposobów, które omówimy, które są skuteczne w fałszowaniu. 

Pierwszym z nich jest użycie SpoofCard. Jest to karta podana przez platformę online, której można użyć 

do fałszowania całych liczb. Wszystko, co musisz zrobić, to uzyskać SpoofCard ze strony internetowej 

https: / / www. spoofcard. com / apps. Dzięki tej karcie można wykonywać fałszywe połączenia. Jedyne 

wymagania są takie, że należy zadzwonić pod numer płatny podany na karcie, uwierzytelnić się za 

pomocą kodu PIN, a następnie podać numer, z którego ma wykonać połączenie Dzwoniący będzie 

wówczas mógł wykonać połączenie z odbiorcą pod pełnym pozorem określonego prawdziwego 

numeru, którego można użyć do groźby lub wyłudzenia pieniędzy i informacji. SpoofCard jest bardzo 

zaawansowana do tego stopnia, że może zmienić głos dzwoniącego, aby brzmiał inaczej, na przykład 

sprawić, by mężczyzna brzmiał jak kobieta. Robi to wszystko bez dodatkowego sprzętu innego niż 

telefon. Największym wyzwaniem w SpoofCard jest zawyżona cena. Jeśli jednak atak ureguluje 

rachunki, inżynier społeczny i tak go wykorzysta. 



 

Innym sposobem fałszowania połączeń jest użycie SpoofApp. SpoofApp to aplikacja do pobrania 

dostępna dla głównych systemów operacyjnych smartfonów. Aplikacja może służyć do zmiany ID 

dzwoniącego i głosu. Działa również na SpoofCard, ale łączy wszystko razem w aplikację na smartfona. 

Zawiera także inne funkcje. Korzystając z aplikacji SpoofApp, nie trzeba najpierw dzwonić na numer 

opłaty drogowej, wystarczy wpisać żądany numer, który będzie wyświetlany celowi w aplikacji, i 

wykonać połączenie: 



 

 

Wynik końcowy może wyglądać jak poprzedni zrzut ekranu pobrany ze smartfona. Jeśli przyjrzysz się 

uważnie, zauważysz, że dzwoniący nie ma prawdziwego numeru telefonu. 

Skrypty 

Z technicznego punktu widzenia nie jest to narzędzie, lecz technika zwiększania skuteczności inżynierii 

społecznej opartej na telefonie. Ponieważ telefon daje socjologowi jedyną szansę na przekonanie celu 

do zrobienia czegoś, pomaga mieć to, co powiesz na zewnątrz. Tutaj przydają się skrypty. Po prostu 

zapisując rzeczy, o których należy wspomnieć celowi, atakujący musi się do nich odwołać, aby upewnić 

się, że atak przebiega zgodnie z planem. Skrypt nie powinien być naprawiony, powinien być na tyle 

płynny, aby inżynier społeczny mógł dokonać drobnych korekt w zależności od odpowiedzi udzielonych 

przez cel. Na przykład, jeśli jesteśmy inżynierami społecznymi i nazywamy cel informując ich, że 

jesteśmy urzędem skarbowym i że osiągamy określone niezadeklarowane dochody, powinniśmy być w 

stanie przełączać się między celem, który przyjmuje lub odrzuca roszczenia. 

Maszyna powrotna 

Jeśli nie masz czasu na hakowanie Google, możesz spróbować użyć www.archive.org. Dawno, dawno 

temu ludzie nie dbali tak bardzo jak dzisiaj o swoje ustawienia prywatności i bezpieczeństwa i zwykli 

dzielić się znacznie więcej niż powinni na swoich stronach internetowych. Kiedy robiłem testy 

penetracyjne, Archive.org było moim pierwszym przystankiem, aby sprawdzić, czy mogę zebrać 

informacje, które mogą być znacznie trudniejsze do znalezienia.  

 

 



 

Spokeo 

Spokeo to strona internetowa, na której możesz wyszukać osobę, numer telefonu, a nawet adres. 

Spokeo gromadzi dane osobowe z książek telefonicznych, sieci społecznościowych, ofert 

nieruchomości, otwartych ankiet i wielu innych lokalizacji. Działa najlepiej w Stanach Zjednoczonych. 

Pamiętam wiele lat temu, kiedy prowadziłem sesję inżynierii społecznej na konferencji poziomu 1 w 

stanach, mogłem znaleźć adresy uczestników, numery telefonów, a nawet to, za co kupili dom. Warto 

spojrzeć na www.spokeo.com: 

http://www.spokeo.com/


 

Metagoofil 

Narzędzie do gromadzenia metadanych opracowane przez Edge Security. Możesz przeszukać domenę 

docelową, aby zidentyfikować i pobrać ich pliki w formacie .pdf, .doc, .xls, .ppt i tak dalej: 

 



Organizacje pobierania odcisków palców ze zgromadzonymi archiwami (FOCA) 

FOCA to narzędzie używane głównie do znajdowania metadanych i ukrytych informacji w skanowanych 

dokumentach. Dokumenty te mogą znajdować się na stronach internetowych i można je pobierać i 

analizować za pomocą FOCA. Podobnie jak Metagoofil, jest on w stanie analizować wiele różnych 

dokumentów: 

 

Metoda ataku modułu gromadzącego dane uwierzytelniające 

Wszyscy wiemy, jakie są dane uwierzytelniające i jak mogą zapewnić dostęp do określonej witryny, 

usługi lub komputera. Po skradzeniu poświadczeń nie ma możliwości wykrycia, czy użytkownik jest 

uprawniony, czy też został zhackowany. SET w Kali ma narzędzia, które pomogą Ci sklonować dowolną 

stronę internetową, a także kradną dane uwierzytelniające. Podczas moich dni testów penetracyjnych 

był to mój preferowany atak socjotechniczny w celu kradzieży danych uwierzytelniających i sieci 

dostępu. Czy widzisz różnice na poniższych zrzutach ekranu? 

 



Lewy zrzut ekranu przedstawia sklonowaną stronę internetową, podczas gdy prawy to prawdziwa 

strona internetowa. Po uruchomieniu SET w Kali, możesz wybrać Credential Harvester Attack Method 

z opcji 3 w następujący sposób: 

 

W menu Metoda ataków żniwiarza znajdziesz trzy dodatkowe opcje, aby użyć gotowych szablonów, 

sklonować witrynę lub zaimportować własny szablon do ataku: 

 

Aby móc przeprowadzić udany atak, adres IP atakującego musi zostać wysłany do zamierzonego celu, 

a cel musi kliknąć adres URL. Po wykonaniu tej czynności ofiara zostanie przekierowana ze sklonowanej 

witryny do prawdziwej strony logowania, co sprawia wrażenie, że dane logowania zostały 

wprowadzone nieprawidłowo: 



 

Oto przykłady z Facebooka i Gmaila: 

 

Jak widać na zrzutach ekranu, sklonowane strony internetowe nie wyglądają tak idealnie jak oryginalne 

strony internetowe, ale dobra historia ataku phishingowego zawsze zwiększa szansę na socjotechnikę 

(hakowanie) ofiar. Podczas gdy wszystko to dzieje się po stronie ofiary, narzędzie przekaże zebrane 

dane uwierzytelniające hakerowi: 

 

Po zakończeniu procesu zbierania poświadczeń możesz wpisać Ctrl + C, co wygeneruje raport w 

katalogu / SET / raporty w formatach XML i HTML: 



 

Jest to jedno z najlepszych bezpłatnych narzędzi, których można użyć do oceny bezpieczeństwa sieci 

własnej lub klienta. Pamiętaj, że możesz również użyć SET w ramach Metasploit, kroki są bardzo 

podobne. 

Ćwiczenia z inżynierii społecznej 

Następne ćwiczenie rozpoczyna się od zewnątrz, innymi słowy, atakujący przychodzi z Internetu i 

uzyskuje dostęp do systemu w celu przeprowadzenia ataku. Jednym podejściem jest kierowanie 

aktywności użytkownika na złośliwą stronę w celu uzyskania tożsamości użytkownika. Inną 

powszechnie stosowaną metodą jest wysłanie wiadomości e-mail typu phishing, która zainstaluje 

złośliwe oprogramowanie na komputerze lokalnym. Ponieważ jest to jedna z najskuteczniejszych 

metod, wykorzystamy ją w tym przykładzie. Aby przygotować ten spreparowany e-mail, użyjemy SET, 

który jest dostarczany z Kali. Na komputerze z systemem Linux, na którym działa Kali, otwórz menu 

Aplikacje, kliknij ExploitationTools i wybierz Social Engineering Toolkit. Na tym ekranie początkowym 

masz sześć opcji do wyboru. Ponieważ celem jest utworzenie spreparowanej wiadomości e-mail, która 

będzie używana do ataku inżynierii społecznej, wybierz opcję numer jeden, a zobaczysz następujący 

ekran: 

 

Wybierz pierwszą opcję na tym ekranie, która pozwoli Ci rozpocząć tworzenie spreparowanej 

wiadomości e-mail, która będzie używana w ataku typu „phishing spear”. Jako członek zespołu 

testującego penetrację prawdopodobnie nie chcesz korzystać z pierwszej opcji (masowy atak e-

mailem), ponieważ masz bardzo konkretny cel, uzyskany podczas procesu ponownego rozpoznawania 

za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z tego powodu właściwymi wyborami w tym 



momencie są albo drugi (ładunek), albo trzeci (szablon). Na potrzeby tego przykładu użyjesz drugiej 

opcji: 

 

Powiedzmy, że podczas procesu ponownego rozpoznania zauważyłeś, że użytkownik, na który jesteś 

celem, korzysta z wielu plików PDF, co czyni go bardzo dobrym kandydatem do otwarcia wiadomości 

e-mail z załączonym plikiem PDF. W takim przypadku wybierz opcję szesnastu Adobe PDF Embedded 

EXE Social Engineering (NOJS), a zobaczysz następujący ekran: 

 

Wybrana tutaj opcja zależy od tego, czy masz plik PDF, czy nie. Jeśli jesteś członkiem zespołu 

testującego penetrację, masz spreparowany plik PDF, wybierz opcję pierwszą. Jednak na potrzeby tego 

przykładu użyj opcji drugiej, aby użyć wbudowanego pustego pliku PDF dla tego ataku. Po wybraniu tej 

opcji pojawi się następujący ekran: 

 

Wybierz opcję drugą i postępuj zgodnie z wyświetlonym interaktywnym monitem, pytając o Twój 

lokalny adres IP, który ma być używany jako LHOST, oraz port do ponownego połączenia z tym hostem. 

Teraz wybierz drugą opcję, aby dostosować nazwę pliku. W takim przypadku nazwą pliku będzie 

Financialreport.pdf. Po wpisaniu nowej nazwy dostępne opcje są pokazane na poniższym zrzucie 

ekranu. Jeśli jest to konkretny atak docelowy i znasz adresy e-mail ofiary, wybierz pierwszą opcję: 



 

W takim przypadku wybieramy opcję, a po wybraniu tej opcji należy podać adres e-mail celu i adres e-

mail nadawcy. Zauważ, że w tym przypadku korzystamy z drugiej opcji, którą jest konto Gmail. W tym 

momencie plik Financialreport.pdf jest już zapisany w systemie lokalnym. Możesz użyć polecenia, aby 

wyświetlić lokalizację tego pliku, jak pokazano poniżej: 

 

Ten plik PDF o rozmiarze 60 KB wystarczy, aby uzyskać dostęp do wiersza polecenia użytkownika, a 

stamtąd użyć Mimikatz do złamania poświadczeń użytkownika.  

Jeśli chcesz ocenić zawartość tego pliku PDF, możesz użyć Egzaminatora PDF ze strony 

https://www.malwaretracker.com/pdfsearch.php. Prześlij plik PDF na tę stronę, kliknij Prześlij i 

sprawdź wyniki. Raport podstawowy powinien wyglądać następująco: 



 

Zauważ, że jest wykonywany plik EXE, jeśli klikniesz hiperłącze dla tej linii, zobaczysz, że jest to plik 

wykonywalny. Ostatni kawałek raportu cmd.exe dekodujący pokazuje akcję Uruchom dla 

wykonywalnego cmd.exe. 

Phishing z BeEF 

Framework Exploitation Framework (BeEF) (http: / / beefproject.com /) to kolejne narzędzie, które jest 

często klasyfikowane w ramach testów penetracyjnych, honeypot i inżynierii społecznej. BeEF może 

być również wykorzystywany do hostowania złośliwych serwerów internetowych, ale skupmy się na 

inżynierii społecznej. Możemy stworzyć fałszywą kartę świąteczną, opublikować ją online lub wysłać 

pocztą elektroniczną do ofiary. Ten przykład nie wyjaśni szczegółowo BeEF, ale ma na celu dać 

wyobrażenie o tym, jak korzystać z tego narzędzia. Aby uzyskać więcej informacji, możesz śledzić 

szczegóły w samym narzędziu. Aby uruchomić BeEF, po prostu wybierz odpowiednie opcje w 

dystrybucji Kali: 



 

Po uruchomieniu BeEF otworzy się automatycznie przeglądarka internetowa, jak pokazano. Możesz 

zalogować się, używając nazwy wołowiny i hasła wołowiny: 

 

Jak każdy atak socjotechniczny, musisz oszukać swoje ofiary, aby wierzyły, że znajdują się na 

prawdziwej stronie, a nie na twojej, więc jeśli jesteś fałszywy, będziesz używać BeEF, bardzo polecam 



użyć niestandardowego haka. W tym ćwiczeniu będziemy kontynuować podstawowy hak, do którego 

masz dostęp na stronie głównej, klikając skrót Hook Me! : 

 

Po zawieszeniu systemu możesz przeglądać przeglądarkę ofiary i kontrolować ją, wysyłając wiele 

wstępnie skonfigurowanych poleceń z konsoli BeEF. Polecenia różnią się dla każdej przeglądarki: 

 



Poniżej znajduje się przykład zaczepionego Firefoksa działającego na macOS. Jeśli kliknięcie ofiary 

pozwoli, zobaczymy ofiarę za pośrednictwem kamery internetowej (zakładając, że ofiara ma kamerę 

przed komputerem i nie jest zabezpieczona filmem zabezpieczającym): 

 

Jak widać w drzewie modułów, istnieje wiele różnych exploitów, których można użyć w BeEF. Aby 

pozostać skoncentrowanym na inżynierii społecznej, udostępniam zrzut ekranu dostępnych poleceń 

inżynierii społecznej: 

 



Zabasearch.com 

Jest to kolejna wyszukiwarka, która obejmuje osoby, wyszukiwanie numeru telefonu wstecz, adresy i 

inne. Jest to dobre źródło do znalezienia poszukiwanych informacji. Więcej informacji można znaleźć 

na stronach internetowych www.zabasearch.com lub www.intelius.com.  

 

Oferty pracy 

Co może być nie tak z ofertami pracy? Wciąż nieznane większości firm, witryny z ogłoszeniami o pracę 

mogą nam pomóc. Każdy inżynier społeczny może sprawdzić swój cel, aby zobaczyć, jakiego rodzaju 

pracowników IT zatrudnia. Jeśli firma X szuka inżynierów posiadających certyfikaty Microsoft i Cisco, 

posiadających wiedzę o zaporze ogniowej Pala Alto i doświadczenie antywirusowe firmy Kaspersky, 

dostarczyłoby nam to wystarczających informacji o firmie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twoja firma 

docelowa korzysta z Javy, wystarczy wejść na stronę www.monster.com, wpisać słowo kluczowe i 

wyszukać (jest to także dobra strona internetowa do znalezienia pracy, jeśli zajdzie taka potrzeba). 



 

Znajdziesz wiele firm, które nadal publicznie reklamują to, z czego korzystają wewnętrznie: 

 

 

Inżynierowie społeczni używają tych sztuczek przez cały czas, jak omówiono w poprzednich 

rozdziałach, niektórzy nawet zostają zatrudnieni w tych firmach i stają się poufnymi, a następnie 

przeprowadzają atak. 



Shodan.io 

Omówiliśmy wiele stron internetowych, które obejmują ludzi, a co z wyszukiwarką, która obejmuje 

urządzenia podłączone do Internetu? Myślisz, że to możliwe? Aby uzyskać więcej informacji, patrz 

https: / / www. Shodan. io. 

Ta strona pomoże Ci odkryć wiele urządzeń podłączonych do Internetu. Pomoże Ci zlokalizować, gdzie 

są, a nawet kto ich używa. Ideą witryny jest pomóc zrozumieć cyfrowy ślad i zobaczyć duży obraz; 

strony internetowe i usługi sieciowe to tylko część Internetu. Istnieją również elektrownie, inteligentne 

telewizory, lodówki i wiele innych. Oczywiście, że tak. Omówiono to The Dark Web w innej książce 

wydanej przez Packt Publishing. Jeśli jesteś zainteresowany, wyszukaj: Learn Dark Web - Podstawy 

Dark Web. 

 

Zobaczysz setki wyników zwróconych. Teraz wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć adres IP lub 

nagłówek zainteresowania w następujący sposób: 



 

Pamiętaj, że niektóre z nich są chronione hasłem, ale istnieje pewna sztuczka, która może ci pomóc. 

Omówimy to w poniższej sekcji Hasła domyślne: 

 

Witryna Shodan umożliwia także wyszukiwanie na mapie świata. Wystarczy kliknąć mapę świata, a 

znajdziesz kamery internetowe, kamery internetowe, wymarzone skrzynki i wiele więcej: 



 

Możesz nawet przeglądać kamery z domyślnym hasłem na karcie Eksploruj: 

 

Następnie poszukaj sekcji administratora Cams: 

 



Poniżej znajduje się obraz z jednej z tych kamer. Ze względów prywatności nie powiem ci, który to jest, 

ale możesz go znaleźć. Przypis: niektóre z domyślnych haseł nie działają, więc bądź cierpliwy: starałem 

się rozmazać obraz tak bardzo, jak mogłem. 

 

Domyślne hasła 

Oto kolejny świetny zasób. Jako inżynier społeczny, im więcej wiesz o swoim celu, tym większa szansa 

na sukces w ataku. Strony te mają tysiące domyślnych nazw użytkowników i haseł do wielu urządzeń 

podłączonych do Internetu, routerów, przełączników i innych. Och, kiedy ostatnio zmieniłeś hasło 

modemu? Domyślna lista haseł znajduje się na stronie www.defaultpassword.com/: 

 

Zobacz https: / / cirt. net / passwords dla domyślnych haseł: 

http://www.defaultpassword.com/


 

Patrz http:/ / www. routerpasswords. com/, aby znaleźć listę haseł 

 



Jeśli nie możesz znaleźć dokładnego modelu routera, którego szukasz, wypróbuj hasło z 

alternatywnego modelu tego samego producenta. Zazwyczaj dostawcy używają tego samego lub 

podobnego hasła w różnych modelach. 

Keyloggery sprzętowe 

Sprzętowy keylogger to urządzenie elektroniczne, które może rejestrować naciśnięcia klawiszy z 

klawiatury. Występuje w różnych formatach i może nagrywać filmy, robić zdjęcia, a nawet nagrywać 

głos. Keyloggery sprzętowe są nie tylko wykorzystywane do inżynierii społecznej, ale jeśli atakujący ma 

fizyczny dostęp do twojego komputera, tego rodzaju ataki są najtrudniejsze do wykrycia, jeśli nie 

zwracasz uwagi na otoczenie. Ponieważ większość keyloggerów sprzętowych nie potrzebuje dostępu 

do systemu podczas instalacji, mogą być niewykrywalne w porównaniu z keyloggerami programowymi. 

Ponadto niedawno ogłoszono, że niektórzy producenci laptopów mają wbudowane keyloggery, które 

są prawie niemożliwe do wykrycia przez przeciętnego użytkownika. 

Bezpłatne numery dostawców 

Jak wspomniano wcześniej, socjotechnikę można również wykonać telefonicznie. W niektórych 

książkach nazywa się to inżynierią głosu. Głosowa inżynieria społeczna to proces ręcznego dzwonienia 

do człowieka i próby uzyskania ogólnych informacji, informacji finansowych lub zmuszenia go do 

wykonania jakiejś czynności (patrz rozdziały 11-14, sekcja Zapytaj eksperta (część 1, 2, 3,4) , gdzie 

znajdziesz kilka przykładów inżynierii społecznej i jej efektów). Jak zachować anonimowość podczas 

rozmowy telefonicznej? Wiele lat temu płatne budki telefoniczne na ulicy mogły pomóc. Jeśli 

pamiętasz, my, ale co teraz? wcześniej obejmował Google Hacking, a tutaj możesz wykorzystać swoje 

umiejętności, aby znaleźć najlepszego dostawcę bezpłatnych numerów. Wystarczy wyszukać 

bezpłatnego dostawcę, 1-800. Oto jedna z wielu stron internetowych, które mogą okazać się 

przydatne. Ma listę i opinie na temat wielu innych dostawców: https: / / www. informacje VoIP. org / 

wiki / view / Toll + Free: 

 



Strona Netcraft 

Jako inżynier społeczny musisz jak najszybciej znaleźć informacje o swoich celach. Strona internetowa 

Netcraft może pomóc ci dowiedzieć się, jaki jest twój docelowy system operacyjny. Wykrywanie 

systemu operacyjnego waha się od uproszczonego podejścia do wysoce technicznych ocen, takich jak 

chwytanie banerów lub zmuszanie HTTP do błędu. Oczywiście możesz sprawdzić flagi TCP, wysyłając 

wiadomości rzemieślnicze, ale dlaczego nie spróbować najpierw czegoś znacznie łatwiejszego. Aby 

uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.netcraft.com: 

 

Możesz także użyć nmap (www.nmap.org), który nie będzie tutaj szczegółowo omawiany. Jednak 

następująca składnia Nmap została wyjaśniona w następującym przykładzie: 

Nmap -sS -O -p 80 -v www.example.org 

Ta opcja spowoduje skanowanie portu TCP SYN stealth -sS. Opcja -O używa odcisków palców TCP / IP 

do odgadnięcia systemu operacyjnego. Opcja -p 80 określa, który port ma być skanowany (w tym 

przypadku 80). -v oznacza pełne słowo. Następnie jest adres URL (lub adres IP) celu. Zapoznaj się więc 

ze stroną NetCraft i przejrzyj inne opcje. 

Pasek narzędzi Netcraft 

To jeden z moich ulubionych pasków narzędzi do używania z Firefoksem. Jest to pasek narzędzi, który 

może chronić cię przed atakami phishingowymi, a także oceniać witryny, aby zobaczyć, jak zaufana jest 

witryna, którą odwiedzasz. Poza tym pomoże ci bronić się przed sklonowanymi stronami 

internetowymi. Aby pobrać pasek narzędzi, możesz wyszukać rozszerzenia w przeglądarce Firefox, 

Google Chrome, Opera lub po prostu przejść na ich stronę internetową pod adresem https: / / toolbar. 

netcraft. com /: 

http://www.netcraft.com/


 

Na przykład odwiedźmy mojego bloga i spójrzmy na ocenę ryzyka, klikając N w prawym rogu w 

następujący sposób: 

 

Jako dobrzy inżynierowie społeczni zauważyliście również, że mój blog jest prowadzony w Australii od 

2009 roku (z powrotem, wiesz, że mój blog działa od 2006 roku). Klikając raport witryny, możesz 

uzyskać pełne informacje o każdej odwiedzanej witrynie w następujący sposób. Jest to również 

doskonałe narzędzie inżynierii społecznej do zbierania informacji WHOIS bez prawie żadnego wysiłku: 



 

Gdy użytkownik kliknie sekcję, historia hostingu otrzyma informacje, jak pokazano na poniższym 

zrzucie ekranu: 

 

Microsoft Edge SmartScreen 

Wierzcie lub nie, Microsoft Edge jest jedną z najbezpieczniejszych przeglądarek na rynku i naprawdę 

używam jej jako mojej głównej przeglądarki. Mówiąc to, wciąż mam zainstalowany Firefox / Chrome 

dla niektórych dodatków, które ułatwiają mi życie, ale jeśli chodzi o bezpieczne przeglądanie, takie jak 

bankowość internetowa,, Trzymam się Microsoft Edge. Ale dlaczego? 

Ochrona aplikacji Windows Defender 

Krajobraz zagrożeń zmienia się bardzo szybko, a większość ataków wykorzystuje hiperłącza, aby 

zainicjować atak i ukraść dane uwierzytelniające, zainstalować złośliwe oprogramowanie lub 

wykorzystać luki w zabezpieczeniach. Jak wspomniano wcześniej, większość tych linków jest wysyłana 



pocztą elektroniczną (atak phishingowy). Jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, istnieją różne 

warianty ataku. Haker wchodzi, wysyłając dobrze spreparowaną wiadomość e-mail do niewinnego 

pracownika, który nie zauważa niczego podejrzanego w poczcie, klika link do niezaufanej lokalizacji, co 

pomaga atakującemu nawiązać połączenie z siecią poprzez naruszenie usługi internetowej . Dzięki 

exploitowi kradną hasła, a następnie rozszerzają się w sieci za pomocą różnych metod, takich jak 

przekazywanie skrótu: 

 

Jeśli naprawdę nie masz pewności co do autentyczności wiadomości e-mail i naprawdę chcesz kliknąć 

adres URL, lub jeśli odwiedzasz witrynę, która nie jest pewna, czy jest bezpieczna, Microsoft pomaga, 

podejmując systematyczne podejście do zakłócenia tych ataków, zapewniając nam narzędzia takie jak 

Application Guard, aby powstrzymać atakujących przed założeniem przyczółka na lokalnej maszynie i 

zablokowaniem dostępu do reszty sieci korporacyjnej. W naszym kontekście należy pamiętać, że 

Application Guard współpracuje z Microsoft Edge, aby otworzyć tę witrynę w tymczasowej i 

odizolowanej kopii systemu Windows. W takim przypadku, nawet jeśli kod atakującego z 

powodzeniem próbuje wykorzystać przeglądarkę, atakujący znajduje swój kod w czystym środowisku 

bez interesujących danych, bez dostępu do poświadczeń użytkownika i bez dostępu do innych punktów 

końcowych w sieci firmowej . Atak jest całkowicie zakłócony. Gdy tylko użytkownik skończy, bez 

względu na to, czy jest świadomy ataku, ten tymczasowy kontener zostanie wyrzucony, a wszelkie 

złośliwe oprogramowanie zostanie odrzucone wraz z nim. Atakujący nie ma możliwości utrzymania się 

na tym komputerze lokalnym, a nawet zaatakowana instancja przeglądarki nie ma podstaw do 

przeprowadzania kolejnych ataków na sieć firmy. Po usunięciu tworzony jest nowy kontener dla 

przyszłych sesji przeglądania: 



 

Aby włączyć ochronę aplikacji, potrzebujesz komputera z obsługą wirtualizacji, na którym jest 

uruchomiony system Windows 10 (minimum 1607), a następnie włącz funkcję Hyper V (jeśli jeszcze 

nie została włączona) w menu Start | Panel sterowania | Programy | Włącz lub wyłącz funkcje systemu 

Windows: 

 

Po ponownym uruchomieniu w celu włączenia lub wyłączenia funkcji systemu Windows włącz 

Zabezpieczenia aplikacji Windows Defender, zaznaczając pole wyboru: 

 



Oczywiście są na to inne sposoby. Więcej informacji o Ochronie aplikacji i sposobach włączenia można 

znaleźć na stronie https: / / docs. Microsoft. pl / en / us / windows / security / threat- protection / 

device-guard / deploy- device-guard- enablevirtualization-bezpieczeństwo oparte. 

 

Filtr SmartScreen 

Filtr SmartScreen to funkcja przeglądarki Microsoft Edge, która automatycznie wykrywa phishing i 

złośliwe strony internetowe. Może także uniemożliwić użytkownikom Edge pobieranie lub nawet 

instalowanie złośliwych aplikacji: 

 

W systemie Windows 10 SmartScreen został zintegrowany z systemem operacyjnym, więc nawet jeśli 

używasz Mozilla Firefox lub Google Chrome, będziesz chroniony. 

Ochrona sieci Windows Defender 

To, podobnie jak SmartScreen, jest zintegrowane z systemem operacyjnym (Windows 10) i ma na celu 

blokowanie dostępu aplikacji do podejrzanych lokalizacji przez HTTP i HTTPS. Zdecydowanie polecam 

to włączyć. Wszystko, co musisz zrobić, to uruchomić PowerShell w trybie administratora, wpisując w 



polu wyszukiwania PowerShell i klikając prawym przyciskiem myszy Windows PowerShell i wybierając 

Uruchom jako administrator: 

 

Po uruchomieniu PowerShell wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter: 

Set-MpPreference -EnableNetworkProtection Enabled 

 

Jeśli nic nie pójdzie źle, Windows Defender Network Protection jest gotowy do pracy, a następnie 

będziesz mieć przeglądarkę, która przejdzie symulowany atak phishingowy. 

Porady 

* Pamiętaj, aby pobrać Kali Linux i nauczyć się go jak najwięcej na https: / / www. kali.org / 

* Opanuj narzędzie Social Engineering Framework (SET) na https: / / www. inżynier społeczny. org / 

framework / se- tools / computer-engine / social- engineertoolkit-set / 

* Jak dowiedzieliśmy się wcześniej, inżynieria społeczna może być również przeprowadzona bez 

komputerów, więc musisz również opanować ludzkie zachowanie 

* Nigdy nie używaj domyślnej nazwy użytkownika i hasła producenta dla żadnego ze swoich urządzeń, 

dotyczy to również urządzeń IOT 

* Rób to, co dla Ciebie działa, w oparciu o swój zestaw umiejętności, opanuj ścieżkę ataku i uczyń ją 

tak realistyczną, jak to możliwe 

 



Należy pamiętać, że główną motywacją ataków socjotechniki jest złamanie określonego systemu, 

aplikacji lub stacji roboczej docelowego użytkownika. Pamiętaj o tym, jak ważne jest zbudowanie 

historii, która będzie miała sens dla docelowego użytkownika i będzie miała logiczną ścieżkę do 

osiągnięcia twoich celów. Na koniec pamiętaj, że wszystkie te narzędzia, które omówiliśmy, pozwalają 

dowiedzieć się, w jaki sposób hakerzy wykorzystują socjotechnikę, aby wyrządzić krzywdę ludziom. 

Twoim zadaniem jest nauczyć się tego wszystkiego, aby chronić tych niewinnych ludzi. 

Podsumowanie 

Inżynieria społeczna jest trudna i dlatego narzędzia są ważne w wielu atakach. Mimo że nie definiują 

inżyniera społecznego, zbliżają go do granicy sukcesu. Posiadanie zaawansowanych narzędzi dla kogoś 

zielonego w inżynierii społecznej może nie być bardzo pomocne Pomaga to w zdobyciu wszystkich 

innych umiejętności i technik omówionych w poprzednich częściach, aby uzupełnić je narzędziami. W 

tej części obszernie omówiono niektóre z najczęściej używanych narzędzi w inżynierii społecznej. To 

poszło poprzez fizyczne narzędzia używane w atakach. Omówiono i wyjaśniono użycie blokad, 

urządzeń rejestrujących oraz urządzeń śledzących lub rejestrujących GPS. Dla każdego wyjaśniono ich 

cele i sposób ich działania. Częśćta dotyczyła głównie narzędzi programowych, ponieważ jest to wiek 

informacyjny i większość informacji jest dostępna online dla tych, którzy wiedzą, jak wyszukać. Omówił 

narzędzie o nazwie Maltego, które można wykorzystać do gromadzenia informacji o ludziach i sieciach. 

Wyjaśnia, jak działa to narzędzie i różne maszyny, które mogą być używane do różnych celów. W 

rozdziale szczegółowo omówiono także jedno z łatwo dostępnych narzędzi, czyli Google. Przedstawił 

szereg zaawansowanych operatorów, których można użyć do wyszukiwania poufnych informacji w 

Internecie. Podano zapytania umożliwiające znalezienie tych informacji. Wreszcie w narzędziach 

programowych omówiono niektóre często używane moduły w zestawie narzędzi do inżynierii 

społecznej. Rozdział zakończył się krótkim spojrzeniem na narzędzia telefoniczne, których można użyć 

do fałszowania informacji i przechowywania cennych informacji na odciskach palców atakującego. 



Zapobieganie i łagodzenie 

Poprzednie części podkreślały niebezpieczeństwo związane z inżynierią społeczną. Wyjaśniono wiele 

sztuczek i technik stosowanych w inżynierii społecznej, a także narzędzia użyte do przeprowadzenia 

ataku. Techniki te zostały przedstawione jako tak skuteczne i potężne, ale cele są tak słabe, że 

zastanawia się, czy istnieje jakakolwiek szansa na walkę z inżynierią społeczną. Rzeczywistość jest taka, 

że z powodu braku gotowości wielu osób do tego rodzaju ataku szanse na ataki inżynierii społecznej są 

niewielkie. Jest to główny powód, dla którego organizacje inwestują w odzyskiwanie danych po awarii 

i reagowanie na nie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo włamania się do ich użytkowników. Jednak 

sytuacja nie jest beznadziejna. Przygotowani pracownicy i osoby mogą łatwo zidentyfikować i 

udaremnić ataki inżynierii społecznej. Ta część skupi się na tym, w jaki sposób ataki socjotechniki mogą 

być chronione przed atakami socjalnymi i ograniczane przez nie. Omówi to w następujących tematach: 

* Nauka rozpoznawania ataków inżynierii społecznej 

* Łagodzenie ataków inżynierii społecznej 

Nauka rozpoznawania ataków socjotechniki 

Aby móc zapobiegać atakom inżynierii społecznej i łagodzić je, należy umieć je zidentyfikować. 

Niezbędne jest zrozumienie wzorców i postępu próby inżynierii społecznej. Używanie niektórych 

wyrażeń, mowy ciała i wyrażeń podczas rozmów powinno być w stanie wywołać alarm, jeśli mają one 

na celu spowodowanie, że użytkownik padnie ofiarą inżynierii społecznej. Ponieważ osoby atakujące 

spędzają czas na szkoleniu, jak zdobyć swoje cele, zadaniem tych obiektów jest stworzenie kultury 

świadomości bezpieczeństwa. Firmy powinny upewnić się, że ich pracownicy mają zaszczepioną 

kulturę. Pracownicy organizacji zachowują się nieufnie wobec bezpieczeństwa, ponieważ wiedzą, że 

jeśli dane zostaną skradzione przez hakerów, nie będą oni bezpośrednimi ofiarami. Istnieje również 

fałszywe przekonanie, że zadaniem działu IT jest wprowadzenie wszystkich środków bezpieczeństwa, 

aby zapobiec wszelkiego rodzaju włamaniom, nawet tym, w których zmusza się pracowników do 

udzielania poufnych informacji. 

Poszczególni użytkownicy nie rozpoznają zagrożeń, z którymi ciągle się spotykają w mediach 

społecznościowych i rozwijają tę kulturę bezpieczeństwa dopiero, gdy padli ofiarą. Jeśli zostanie 

skradziony numer ubezpieczenia społecznego lub zhackowane konto e-mail, poważnie podchodzą do 

kwestii bezpieczeństwa. 

Oto niektóre sposoby identyfikowania prób inżynierii społecznej na różnych platformach: 

E-maile 

E-maile od przyjaciela, efekt haczyka śnieżnego pojawia się, gdy hakerzy skutecznie zhackują twoje 

konto e-mail. Hakowanie może odbywać się poprzez profilowanie hasła lub wysłanie sklonowanej 

witryny logowania e-mail do ofiary. Gdy hakerzy uzyskają dostęp do wiadomości e-mail ofiary, mogą 

wykorzystać ją do wykorzystania swoich przyjaciół. W oparciu o raporty z inżynierii społecznej, poniżej 

wymieniono niektóre rodzaje wiadomości mających na celu wykorzystanie przyjaciół ofiary za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: 

* E-maile zawierające linki: inżynierowie społeczni są przekonani o sile przyjaźni i związanym z nią 

zaufaniu. Jeśli wyślą link do przyjaciela ofiary, zachęcając go do kliknięcia, ciekawość i zaufanie odegrają 

rolę w uzyskaniu nowego celu kliknięcia linku. Łącze może prowadzić do złośliwej witryny, która 

instaluje złośliwe oprogramowanie na swoim urządzeniu. To złośliwe oprogramowanie może ukraść 

zapisane dane logowania w przeglądarkach lub rozpocząć rejestrowanie kluczy naciśniętych na tym 



komputerze w celu zebrania danych logowania. Skradzione informacje można wykorzystać do 

zaatakowania innych przyjaciół w ten sam sposób. 

* E-maile zawierające treść do pobrania: możliwość celu do pobierania załączników e-mail i otwieranie 

ich znacznie się poprawia, jeśli uważają, że zostały wysłane przez osobę godną zaufania. Pliki PDF o 

nazwach kuszących zostaną pobrane i otwarte przez nieświadomych użytkowników, którzy uważają, 

że ich przyjaciele nie mogą im zaszkodzić. Można użyć innych typów plików. Spakowane filmy, 

dokumenty i pliki audio nadal mogą załatwić sprawę. Gdy cel otwiera te pliki, złośliwe oprogramowanie 

jest ładowane na ich komputer. W poprzednich częściach omawiano niektóre exploity Metasploit, 

które mają zdolność generowania szkodliwych plików, które są gotowe do wysłania pocztą e-mail. 

* E-maile z prośbą o pilną pomoc: Pilność jest powszechnym wskaźnikiem inżynierii społecznej. 

Inżynierowie społeczni nigdy nie chcą, aby cel miał wystarczająco dużo czasu na przetworzenie nowych 

informacji, jeśli mogłoby to ujawnić ich atak. Dlatego, gdy tylko będzie to możliwe, zostanie 

wykorzystana pilność. Gdy inżynierowie mają kontrolę nad adresem e-mail, mogą go łatwo użyć do 

wyłudzenia pieniędzy od użytkowników poczty e-mail, którzy wcześniej kontaktowali się z ofiarą. Mogą 

poprosić o natychmiastowe przesłanie pieniędzy na określone konto, aby można było zapłacić 

rachunek lub zapłacić niektóre grzywny, aby przyjaciel został zwolniony lub zwolniony. Oszustwo 

zostaje odkryte dopiero po wysłaniu pieniędzy. 

* E-maile z prośbą o darowizny: Współczucie jest słabością obecną i można ją wykorzystać u większości 

ludzi. Inżynierowie społeczni są ekspertami w tworzeniu pretekstów, które budzą sympatię ludzi, 

powodując, że oferują pomoc bez zastanowienia się. Dlatego wiadomości zmuszające do przekazania 

darowizn na rzecz nieznanych fundacji charytatywnych lub od nieznanych osób proszących o pieniądze 

na inne cele charytatywne mogą okazać się próbami inżynierii społecznej. Dlatego wszelkie prośby o 

darowizny, zwłaszcza jeśli są pilne, należy traktować ostrożnie. 

Próby phishingu 

Phisherzy są znani z wysyłania dużej ilości e-maili z prośbą o pieniądze od swoich celów lub niektóre 

poufne informacje. Ze względu na ich liczbę, tylko nieliczni potrafią sprawić, że ich cele wysyłają 

pieniądze lub informacje, o które proszą. Istnieje inny rodzaj wiadomości phishingowych, które zwykle 

odnoszą większe sukcesy. Są to wiadomości phishingowe dostosowane do rodzaju osób, które mają je 

otrzymywać. Są używane w typie ataku phishingowego zwanego phishingiem typu spear. Istnieje kilka 

cech, które mogą pomóc w identyfikacji wiadomości e-mail typu phishing. Są to: 

* Wiadomości wyjaśniające problem: niektóre próby socjotechniki polegające na wyłudzaniu 

informacji zwykle próbują uwięzić swoje cele za pomocą wiadomości wymagających weryfikacji 

niektórych informacji. Podaje się link do celu wyjaśniającego mu, że muszą wypełnić pewne informacje 

w danym formularzu. Chociaż linki mogą prowadzić do stron, które wydają się wiarygodne, są to w 

większości klonowane witryny z dokładnym logo i treścią zaufanych witryn. Zazwyczaj strony te 

obejmują usługi płatności online, strony mediów społecznościowych i dostawców usług e-mail. 

Ponieważ wszystko jest profesjonalnie dobrze ułożone, cel ostatecznie przekazuje poufne informacje 

oszustom. Dopiero po podaniu tych danych logowania można zdać sobie sprawę, że tak naprawdę nie 

logują się na stronie internetowej. W tym momencie jest już za późno, aby odwrócić swoje działania. 

Niektórzy hakerzy przekierowują użytkowników do legalnych witryn po kradzieży danych logowania. 

Przeważnie użytkownicy są zmuszani do podawania poufnych informacji poprzez wykorzystanie 

niepożądanych konsekwencji, takich jak zawieszenie lub banowanie kont. 

* Wiadomości powiadamiające o dużej wygranej finansowej: powszechną taktyką użytkowników 

phishingu jest mówienie im, że zarobili dużo pieniędzy lub że mają szansę bez wysiłku zdobyć ogromne 



sumy pieniędzy. Oszustwa te są tak stare jak Internet, a pochodzą z oszustw księcia nigeryjskiego, które 

pojawiły się, gdy pojawiły się wiadomości e-mail. Inne rodzaje tego oszustwa to oszuści, którzy 

rzekomo są bankami, które chcą przelać na konto pieniądze przechowywane przez zmarłego krewnego, 

twierdzą, że dana firma daje komuś ogromną nagrodę finansową za to, że jest milionowym klientem, 

pieniądze wygrane z loterii lub nawet zwroty z usługi Internal Revenue Service (IRS). Tego rodzaju 

oszustwa podążają prawie tymi samymi sztuczkami. Podają celowi informacje o swoich rachunkach 

bankowych, aby przelać pieniądze. Następnie proszą o podanie bardziej poufnych danych, aby pomóc 

w przetwarzaniu przelewu. Mogą poprosić o potwierdzenie tożsamości poprzez podanie numeru 

ubezpieczenia społecznego. W pewnym momencie mogą nawet zacząć prosić o przesłanie pieniędzy, 

aby usunąć wąskie gardła stojące na drodze do uwolnienia pieniędzy. Ponieważ są bardzo 

przekonujący, atakujący często otrzymują informacje lub pieniądze, których żądają od celów. Obietnica 

ogromnej nagrody finansowej jest wystarczająco silna, aby skłonić ludzi do fałszywej przyczyny ścigania 

pieniędzy, nawet jeśli oznacza to podanie pewnych prywatnych informacji lub rozstanie się z pewną 

kwotą w celu pokrycia pewnych opłat w celu ułatwienia transferu. 

* Wiadomości z prośbą o pomoc: Hojność i życzliwość są często wykorzystywane przez socjotechnikę. 

Dlatego prośby od nieznanych osób, które proszą o pomoc finansową z powodu katastrofy, której 

doświadczają, lub wydarzenia charytatywnego, które będą miały miejsce, należy rozpatrywać z dużą 

ostrożnością. Chociaż hojność nie jest niczym złym, jest to cecha ludzka, którą można niestety 

wykorzystać. Najlepiej jest poszukać szczegółów każdej organizacji charytatywnej, w której mówi się, 

aby wnieść wkład. Oszuści wykorzystują w czasie katastrofy wysyłanie wiadomości e-mail typu phishing 

z prośbą o przekazanie darowizn na niektóre konta bankowe, aby pomóc ofiarom katastrofy. 

Jednocześnie legalne organizacje charytatywne będą również docierać do osób proszących o 

darowizny. Dlatego może być trudne rozróżnienie między uzasadnionymi a fałszywymi prośbami o 

datki charytatywne. 

Przynęty 

Inżynierowie społeczni potrafią wabić swoje cele. Są skuteczni w znajdowaniu czegoś, co może 

zwichnąć ich cele. Znajdują coś, czego chcą cele i chętnie przyjmą przynętę. Jest to powszechna metoda 

ataku na witryny peer-to-peer, szczególnie tam, gdzie ludzie pobierają pirackie treści. Za nielegalnie 

pobranymi treściami chronionymi prawem autorskim kryje się złośliwe oprogramowanie, które 

infekuje komputery użytkowników, bez ich zauważania. Szacuje się, że w 2015 r. Zzłośliwe 

oprogramowanie zarażało 12 milionów komputerów miesięcznie. Torrenty są powszechnym 

sposobem bezpłatnego pobierania treści premium i programów, naruszając w ten sposób prawa 

dotyczące własności, takiej jak filmy, gry i programy. Szacuje się, że z około 1000 stron torrentowych 

jedna trzecia będzie pobierać złośliwe oprogramowanie przez nieświadomych użytkowników. Pliki 

zawierające złośliwe oprogramowanie to pliki o wysokim popycie. Pojawiły się doniesienia, że kiedy EA 

Sports wypuszcza nową wersję gry FIFA, hakerzy zalewają strony torrentów fałszywymi linkami do 

pobrania, dzięki czemu użytkownicy mogą pobierać gigabajty złośliwego oprogramowania na swoje 

komputery. Pliki o dużym natężeniu ruchu związanego z wyszukiwaniem są często używane i nękane 

złośliwym oprogramowaniem, ponieważ osoby atakujące wiedzą, że będą ludzie próbujący je pobrać. 

Niektóre z tego złośliwego oprogramowania są wykorzystywane do kradzieży danych z komputerów, 

podczas gdy inne otwierają połączenie zaplecza, umożliwiając hakerom pobranie więcej złośliwego 

oprogramowania na komputery ofiary. Dane ofiar można sprzedawać na czarnym rynku, a ich 

komputer można zaciągnąć do armii botnetów. Z tego rodzaju ataku mówi się, że cyberprzestępcy 

zarabiają ponad 70 milionów dolarów rocznie na swoich ofiarach. 

Odpowiadanie na niezadane pytania 



Czasami inżynierowie społeczni wymuszą utworzenie określonego pretekstu, aby skorzystać z 

możliwości użytkownika. Jednym z tych sposobów jest wycofanie się z obsługi klienta dużej firmy, która 

ma miliony użytkowników, którzy odpowiadają na zadane pytanie. Mogą udawać, że pochodzą z 

Gmaila, PayPala lub IRS, między innymi organizacji, które generalnie mają duży ruch i prawie każdy ma 

przy nich konto. Gdy kierują reklamy do użytkownika, udają, że oferują możliwość uzyskania bezpłatnej 

usługi lub produktu. Skrypt do ataku jest podobny do omawianego w poprzednim ataku. 

Cyberprzestępcy powiedzą celowi, aby się uwierzytelnił, logując się do systemu za pomocą określonego 

linku. Poczynią niezbędne przygotowania, aby link prowadził do strony o podobnym wyglądzie i 

działaniu jak prawdziwa strona internetowa. Jeśli jest to PayPal, wszystko zostanie ułożone tak, jak na 

oficjalnej stronie PayPal. 

Tworzenie nieufności 

Aby pojawiać się jako bohaterowie i rozwiązywacze problemów, inżynierowie społeczni mogą 

planować wzbudzić nieufność i prawdopodobnie siać spustoszenie, aby jeden z nich mógł pojawić się 

jako bohater. Nieufność może powstać między celem a przedstawicielem firmy, instytucją bankową, a 

nawet firmą ubezpieczeniową. W życiu celu istnieje wiele ścieżek, w których chaos można opanować 

na scenie. Kiedy pojawi się nieufność i prawdopodobnie chaos, inżynier społeczny wkroczy i spróbuje 

rozwiązać problem. Będą grać razem, oraz na koniec, cel będzie miał zaufanie do inżyniera społecznego 

jako bardzo zaradnej osoby zdolnej do zakończenia konfliktów. Kiedy cel zaczyna ufać inżynierowi 

społecznemu, zaczynają się wymuszenia i manipulacje. Mogą poprosić o podanie danych logowania, 

aby kontynuować realizacji sprawy. Mogą również poprosić o pomoc finansową, która pomoże im 

poradzić sobie z niefortunną sytuacją, z którą mają do czynienia w życiu prywatnym. Z wrażeniem, że 

inżynier społeczny jest osobą godną zaufania, cel może po prostu się spełnić. 

Inne znaki 

Rozważ inne znaki w następujący sposób: 

Słaba gramatyka: niektórzy inżynierowie społeczni pochodzą z krajów, które nie komunikują się w 

języku danego kraju jako głównym języku. Dlatego mają trudności z językiem, co widać w e-mailach, 

które piszą, a nawet w ich głosach. Jeśli ktoś otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o pomoc, oferującą 

ogromne korzyści finansowe lub z prośbą o informacje zawierające błędy gramatyczne, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że jest to próba inżynierii społecznej.  

Postawa: Niektórzy inżynierowie społeczni twierdzą, że są przedstawicielami niektórych 

renomowanych organizacji i instytucji. Personel obsługi klienta powinien być uprzejmy wobec klientów 

i odpowiadać na pytania, które mogą mieć. Jeśli podczas monitorowania poufnego połączenia rzekomy 

agent obsługi klienta wykaże oznaki niegrzeczności lub agresji, istnieje prawdopodobieństwo, że jest 

inżynierem społecznym. Gniewają się na ludzi, którzy próbują odkryć swoje sztuczki lub kwestionują 

niektóre z rzeczy, które oczekują, że zostaną zrobione. Jeśli klient odmawia odczytania żądanego hasła 

PayPal, a osoba żądająca takich informacji zaczyna być agresywna, oznacza to, że inżynier społeczny 

wścieka się na cel. 

* Nieformalne wnioski: inżynierowie społeczni czasami przedstawiają się jako pochodzący z dużych 

firm. Są jednak sprawcami bardzo nieformalnych próśb. Agent obsługi klienta PayPal nie może w 

żadnym wypadku poprosić klienta o odczytanie hasła, którego użył ostatnio do zalogowania się na 

swoje konto. Agenci PayPal nie będą również żądać od użytkowników przesyłania danych logowania za 

pośrednictwem kanałów takich jak Facebook. Dyrektor generalny nie zacznie prosić księgowych o 

przesłanie pieniędzy na swoje konto osobiste, które zostaną później zwrócone. Nieformalne wnioski to 



wskaźniki, że nie są one składane przez uprawnione podmioty. Niezwykłe komplementy: inżynierowie 

społeczni zwykle chcą zachęcić cel do spełnić niektóre podane prośby. 

* Inżynieria społeczna:  Na przykład była prośba do celu o podanie danych logowania na stronie takiej 

jak Facebook. Po przekazaniu wiadomości e-mail inżynier społeczny może być zbyt niespokojny i zacząć 

komplementować cel oraz zachęcać go do przesłania pozostałej informacji. Ponadto, istnieją słabi 

inżynierowie społeczni, którzy wydają się nie mieć racji w procesie budowania relacji. Dlatego trzymają 

komplementując cel w nadziei na zbliżenie się do zamierzonej ofiary. Inżynierowie społeczni mogą 

udzielać komplementów w stosunku do bardzo trywialnych zadań. 

* Nie posiadaj ważnego numeru zwrotnego: inżynierowie społeczni używają różnych numerów, jeśli 

ich ataki mają być wykonywane głosem. Dlatego, gdy kontaktują się z celem, mogą nie być ponownie 

osiągalni pod tym samym numerem. Częstym czynnikiem odstraszającym dla inżynierii społecznej było 

anulowanie połączenia telefonicznego, a następnie oddzwanianie za pośrednictwem oficjalnie znanych 

kanałów. 

* Pośpiech: Niektórzy inżynierowie społeczni są zawsze w ruchu, próbując znaleźć nowe cele. Dlatego 

cenią sobie czas. W innych przypadkach inżynierowie społeczni chcą, aby defraudacja nastąpiła szybko, 

zanim cel zacznie podejrzewać. Dlatego jedną ze znanych taktyk stosowanych przez inżynierów 

społecznych jest pośpiech. Zawsze chcą, aby rzeczy były podejmowane nieco szybciej, aby atakujący 

mógł również szybko się poruszać. 

Łagodzenie ataków inżynierii społecznej 

Rozmowy telefoniczne 

Rozmowy telefoniczne szybko stały się powszechnymi metodami inżynierii społecznej. Inżynierowie 

społeczni polegają na technikach fałszowania identyfikatora dzwoniącego i natychmiastowości 

telefonu, aby cele były zgodne z żądaniami bez przestrzeni do myślenia. Organizacje odczuwają wpływ 

telefonicznych ataków socjotechnicznych, w których pracownicy IT otrzymują żądania od dzwoniących 

osób, które podają się za pracowników organizacji, którzy zapomnieli hasła. Podobnie jak w wielu 

organizacjach, technicy zresetują hasło i powiedzą dzwoniącemu nowe hasło, nawet bez sprawdzenia, 

czy dzwoniący jest tym, za kogo się podaje. Inżynierowie społeczni również losowo atakują członków 

społeczeństwa, którzy twierdzą, że pochodzą z wiarygodnych organizacji, takich jak IRS, i proszą o 

poufne informacje. Aby zmniejszyć ryzyko inżynierii społecznej poprzez rozmowy telefoniczne, należy 

przestrzegać następujących wskazówek: 

* Weryfikuj osoby dzwoniące: Prostą strategią ograniczania ryzyka jest weryfikacja osób dzwoniących 

przy użyciu informacji, które by wiedziały, gdyby były legalne. W przypadku połączeń od osób, które 

rzekomo pochodzą z urzędu skarbowego, można zapytać o kwoty złożone w poprzednim zeznaniu. W 

przypadku banków można poprosić dzwoniącego o zweryfikowanie ostatniej kwoty obciążającej konto. 

Są szanse, że uprawnieni dzwoniący będą mieli dostęp do systemów organizacji, o których mówią, że 

pracują i nie będą mieli problemu z odzyskaniem takich informacji. Inżynierowie społeczni będą 

wyschnięci w obliczu takich pytań i spróbują ich uniknąć. 

* Porzucanie połączenia i oddzwanianie za pomocą legalnego numeru: Prosta poprawka, z której 

korzysta wiele osób, aby poradzić sobie z denerwującymi IRS i oszustami bankowymi dzwoniącymi i 

twierdzącymi, że pochodzą z dużych wiarygodnych organizacji, przerywa połączenia i dzwoni 

bezpośrednio do tych dużych wiarygodnych organizacji. Jeśli cel to zrobi, zostanie poinformowany, czy 

istnieje problem, który spowodował wykonanie połączenia. Inżynierowie społeczni ponownie zostaną 



ujawnieni, ponieważ organizacje, dla których twierdzą, że pracują, odrzucą ich roszczenia. Ta sztuczka 

pozwoliła ludziom zaoszczędzić dużo pieniędzy i stresu. 

* Zgłaszanie podejrzanych połączeń: gdy ktoś może ujawnić inżyniera społecznościowego próbującego 

oszukać za pośrednictwem połączeń telefonicznych, osoby takie powinny zostać zgłoszone 

odpowiednim władzom. Doprowadzi to do sprawdzenia numeru, aby dowiedzieć się, zarejestrowana 

osoba lub ostatnia lokalizacja, z której został użyty. Pomaga władzom rozprawić się z siecią 

socjotechniczną, która często wiąże się z oszustwami telefonicznymi. Sieć inżynierów społecznych IRS 

została niedawno aresztowana w Indiach i mówiono, że zgromadzili miliony dolarów od Amerykanów. 

Dlatego zgłaszanie podejrzanych połączeń pomaga upewnić się, że złośliwi rozmówcy nie odniosą 

sukcesu w oszukiwaniu i wyłudzaniu ludzi. 

E-maile 

Powszechnym sposobem inżynierii społecznej jest używanie wiadomości e-mail, ponieważ inżynier 

społeczny może dotrzeć do wielu osób przy użyciu ograniczonych zasobów. Najbardziej niebezpieczne 

ataki to te, które obejmują wiadomości e-mail ze złośliwymi załącznikami i linkami, które prowadzą do 

zainfekowania przeglądarki złośliwym oprogramowaniem, które kradnie dane lub przejmuje kontrolę 

nad urządzeniem. Inne rodzaje e-maili socjotechnicznych zawierają linki do sklonowanych witryn, w 

których użytkownicy tracą swoje dane uwierzytelniające, gdy próbują się zalogować. Tego rodzaju 

wiadomości e-mail są nadal powszechnie używane, a ludzie nadal padają ofiarą. Istnieją pewne 

zabezpieczenia, które ludzie powinni stosować, aby uniknąć bycia ofiarami tego rodzaju ataków 

socjotechniki, a niektóre z nich są następujące: 

* Unikaj ujawniania danych osobowych lub poświadczeń w wiadomościach e-mail: W większości 

przypadków banki, rządy, firmy ubezpieczeniowe i wiele innych renomowanych instytucji nigdy nie 

zażądają od użytkownika przesłania prywatnych informacji za pośrednictwem adresów e-mail i nie 

będą też prosić o przesłanie poświadczeń na adres ich konta online. Gdy dostaje się takie żądania za 

pośrednictwem wiadomości e-mail, najlepiej traktować je jako próby ataku i zignorować lub usunąć. 

* Unikaj pobierania załączników od nieznanych nadawców: zawsze istnieje ryzyko pobrania złośliwego 

oprogramowania z załączników e-mail, dlatego użytkownicy powinni zachować przy tym dużą 

ostrożność. Powinny być bardzo zaniepokojone przy pobieraniu załączników od nieznanych 

nadawców, szczególnie gdy e-maile zachęcają do otwierania. 

* Unikaj klikania linków lub podawania danych osobowych w połączonych adresach internetowych: 

Linki prowadzące do stron internetowych, które proszą użytkowników o zalogowanie się do swojego 

konta bankowego, służbowego, e-mailowego i mediów społecznościowych, powinny być traktowane 

podejrzliwie, szczególnie jeśli pochodzą z kont wątpliwych. Sklonowanych witryn lub złośliwych witryn 

jest mnóstwo, dlatego użytkownicy powinni zawsze zachować ostrożność w stosunku do 

otrzymywanych wiadomości e-mail, nawet jeśli twierdzą, że pochodzą z prawdziwych witryn. 

Ataki osobiste 

Inżynieria społeczna może być także atakiem osobistym, w którym inżynier społeczny bezpośrednio 

manipuluje celem, aby spełnić niektóre żądania. Mogą zbliżać się do ludzi w miejscach pracy, 

restauracjach, barach, podczas imprez firmowych i tak dalej. Prawdopodobnie przeprowadzili badania 

dotyczące celu i będą dokładnie wiedzieć, o co zapytać. Aby ograniczyć ataki osobiste, należy wykonać 

następujące czynności: 



* Bezpieczeństwo fizyczne: Strażnicy powinni zawsze potwierdzać wizyty gości w organizacjach. Nigdy 

nie mogą narażać bezpieczeństwa organizacji z powodu przekonujących argumentów odwiedzających, 

do których zostali wezwani w trybie pilnym. 

* Uważność: pracownicy powinni zgłaszać nieznane osoby wchodzące do wrażliwych pokoi lub biur w 

organizacji. Pracownicy powinni również unikać uprzejmości polegającej na wykorzystywaniu 

przepustek do wpuszczania nieznajomych do zabezpieczonych części miejsca pracy. 

* Ostrożność: pracownicy powinni unikać pozostawiania poufnych dokumentów na biurkach. Powinni 

także unikać pozostawiania karteczek z poświadczeniami umieszczonymi na biurkach lub monitorach. 

Pracownicy powinni również blokować ekrany podczas opuszczania biurka. Zawsze istnieje ryzyko, że 

nieznajomy może manewrować wokół fizycznych mechanizmów kontroli i dostać się do pomieszczeń 

organizacji. 

Audyt inżynierii społecznej 

Najlepszym sposobem na ograniczenie obecnego ryzyka inżynierii społecznej w korporacjach jest 

przeprowadzenie audytu inżynierii społecznej. Audyt ujawnia podatności w organizacji dotyczące jej 

pracowników i ich podatność na próby inżynierii społecznej. Zauważono, że dyrektorzy IT i organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego przeprowadzają na nich audyty organizacje ze względu na rosnącą 

liczbę hacków ułatwiających przez socjotechnikę. W związku z tym głównym problemem dla organizacji 

stało się zapewnienie, że słabości w ich praktykach użytkowników są rozumiane i ograniczane poprzez 

ćwiczenia użytkowników. Szkolenie użytkowników jest znacznie bardziej skuteczne, gdy znane są wady, 

które należy usunąć.  

Audyty inżynierii społecznej sprawdzają również istniejące mechanizmy kontroli, takie jak polityki 

bezpieczeństwa w organizacji, oraz zgodność pracowników z nimi. Ataki inżynierii społecznej w 

organizacjach są głównie wynikiem naruszenia bezpieczeństwa wewnętrznego przez pracowników, 

którzy z natury narażają organizacje na niebezpieczeństwo. Te naruszenia bezpieczeństwa są dość 

powszechne i obejmują one od klikania przez pracowników linków wysłanych do nich pocztą e-mail po 

pracowników wysyłających pieniądze z kont firmowych do oszustów. Niektóre działania kontrolne z 

zakresu inżynierii społecznej, które należy przeprowadzić w organizacjach, obejmują :  

* Testy świadomości bezpieczeństwa 

* Testy odpowiedzi użytkowników na próby phishingu  

* Odpowiedź użytkowników na dziwne żądania osób postronnych  

* Odpowiedzi użytkowników na próby wejścia obcych osób do zabezpieczonych obszarów  

* Testy hojności użytkowników w udzielaniu poufnych informacji o organizacji lub innych pracownikach 

Podsumowanie 

Omówiono sposoby zapobiegania atakom inżynierii społecznej i ich łagodzenia. Najpierw zbadano, w 

jaki sposób można zidentyfikować możliwe scenariusze inżynierii społecznej. Omówiono sposoby, w 

jakie można stwierdzić, że wiadomość e-mail ma na celu próbę manipulowania nimi. Ponieważ 

większość prób socjotechniki będzie podejmowana za pośrednictwem wiadomości e-mail, omówiono 

kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie, czy wiadomość e-mail jest wysyłana od inżynierów 

społecznościowych. Omówiono również ogólne możliwe do zidentyfikowania wzorce phishingu. 

Podkreślono również inne znaki w ogólnej komunikacji, takie jak gramatyka, które mogą sugerować 

możliwe ataki socjotechniki. W rozdziale omówiono następnie, w jaki sposób użytkownicy mogą 



złagodzić próby socjotechniki zorganizowane na telefony, e-maile, a także osobiście. Jako rozwiązanie 

dla prób inżynierii społecznej na korporacjach, rozdział omawia audyty inżynierii społecznej. 

Podkreślono obszary, na które audyty powinny być ukierunkowane, ponieważ są one powszechnie 

wykorzystywane przez inżynierów społecznych. 



Studia przypadków inżynierii społecznej 

Jak wyjaśniono wcześniej, inżynieria społeczna jest sztuką manipulowania zachowaniem przy użyciu 

specjalnie spreparowanych technik komunikacji. Inżynier społeczny to haker, który używa mózgów 

zamiast technicznych procesów komputerowych. Inżynierowie społeczni to hakerzy, którzy 

wykorzystują słabość występującą w prawie każdej organizacji, czynnik ludzki. Korzystając z różnych 

technik i narzędzi, inżynier społeczny może wykonywać połączenia telefoniczne i korzystać z mediów 

społecznościowych lub usług e-mailowych, aby nakłonić ludzi do podania poufnych informacji lub 

poświadczeń. Cyberprzestępcy stosują taktykę socjotechniki, ponieważ zwykle łatwiej jest 

manipulować naturalnymi tendencjami jednostki niż hakować systemy komputerowe lub 

oprogramowanie. Bezpieczeństwo polega na tym, aby wiedzieć, komu i kiedy zaufać, a także wiedzieć, 

kiedy, a kiedy nie, wierzyć słowu danej osoby. Inżynierowie społeczni wykorzystują przede wszystkim 

to podstawowe zjawisko - zaufanie. Dlatego dziś wiele firm chce włączyć testy socjotechniczne 

(phishing i inne symulacje) dla swoich pracowników, jako część ogólnego planu bezpieczeństwa 

informacji. Phishing, vishing, ransomware i inne rodzaje ataków socjotechnicznych są celami. Słabym 

ogniwem w każdym bezpieczeństwie sieci jest element ludzki. Dlatego czasami przestępcy podszywają 

się pod grupę osób trzecich, aby być bardziej przekonującym, zmuszać ludzi do wykonywania instrukcji 

bez pytania i odnieść sukces, lub udawać, że jest policjantem lub urzędnikiem państwowym. W całym 

badaniu ujawniono cykl ataków inżynierii społecznej i znane międzynarodowe przypadki ataków 

inżynierii społecznej. Ponadto oceniono pytania dotyczące tego, dlaczego ataki socjotechniki są tak 

skuteczne i jak przeprowadzają je inżynierowie socjalni. Ustalono, że cykl ataku inżynierii społecznej 

składa się z czterech następujących etapów: 

*Zbieranie informacji 

* Rozwijanie relacji 

*Eksploatacja 

*Wykonanie 

Ujawniono również, że inżynieria społeczna jest tak skuteczna, ponieważ wykorzystuje naturę ludzką, 

z odniesieniami do statystyk z badania Black Hat 2017. Ponadto pokazano niektóre przypadki inżynierii 

społecznej, takie jak: 

* Oszustwo CEO 

* Phishing finansowy 

* Phishing w mediach społecznościowych 

* Wyłudzanie oprogramowania typu ransomware 

* Phishing Bitcoin 

Przeprowadzono także studium przypadku. W tym celu zebrano dane z platformy symulacyjnej 

phishing Keepnet Labs. Oceniono jeden rok wszystkich działań w ramach kampanii phishingowej 

wykonanych między 1 stycznia 2017  a 1 stycznia 2018 r. Zaobserwowano te same zmienne (firmy, 

działy i użytkownicy / osoby) w ciągu jednego roku. Przeanalizowano dziesięć największych branż 

zarejestrowanych i korzystających z platformy symulacyjnej phishing Keepnet Labs i skomentowano, 

które rodzaje firm są bardziej zagrożone. Aby udzielić odpowiedzi na pytanie: Jaki jest procent ryzyka 

według branży? Zmierzyono procent ryzyka według branży i pokazaliśmy je na wykresie. Ponadto 

ujawniono dlaczego ryzyko pojawiło się w różnych formach w różnych branżach. Ponadto 



przeanalizowaliśmy całkowitą liczbę wiadomości e-mail wysłanych między 1 stycznia 2017 r. a 1 

stycznia 2018 r. do 86 448 użytkowników w 85 firmach w ciągu roku. Przebadano całkowitą liczbę 

użytkowników, którzy otworzyli fałszywe wiadomości e-mail (wiadomości phishingowe przygotowane 

do kampanii symulacyjnych), kliknęli linki w wiadomości e-mail lub nie udzielili odpowiedzi w 

przypadku symulacji phishingu w ciągu roku. Okazało się, że prawie połowa użytkowników stanowi 

zagrożenie dla ich firm. Ponadto zbadano pięć największych firm z największą liczbą użytkowników i 

ich statystyki symulacji phishingu, aby odkryć, jaki jest prosty motyw użytkowników do manipulacji 

przez inżynierów społecznościowych. Zakodowano firmy jako numery 1, 2, 3, 4 i 5 w celu zachowania 

anonimowości. Odkryto, że główne instynkty, które skłoniły użytkowników do otwarcia fałszywych 

wiadomości e-mail ufające fałszywemu nadawcy wiadomości e-mail, a zatem innymi słowy, poczucie 

zaufania jest nadużywane. Ponadto status użytkownika w zakresie otwierania fałszywych wiadomości 

e-mail lub klikania fałszywego łącza w wiadomościach e-mail zmienił się w zależności od tematu 

fałszywych wiadomości e-mail wybranych do symulacji; jeśli użytkownicy byli zainteresowani tematem 

wiadomości e-mail, są zainteresowani i pochopnie się potknęli. 

Co to jest inżynieria społeczna? 

Inżynieria ma wiele definicji, które ostatecznie sprowadzają się do sztuki celowego manipulowania 

zachowaniem przy użyciu specjalnie spreparowanych technik komunikacji. Na przykład SANS opisuje 

to jako eufemizm dla nietechnicznych lub nisko technologicznych środków, takich jak kłamstwa, 

podszywanie się, sztuczki, łapówki, szantaż i groźby wykorzystywane do atakowania systemów 

informatycznych, a socjotechnik to haker, który używa mózgów zamiast komputerówwych . Hakerzy 

dzwonią do centrów danych i udają klientów, którzy stracili hasło lub pojawiają się w witrynie i po 

prostu czekają, aż ktoś otworzy przed nimi drzwi. 

Inne formy inżynierii społecznej nie są tak oczywiste. Hakerzy znani są z tworzenia telefonicznych 

witryn internetowych, loterii lub kwestionariuszy, które proszą użytkowników o podanie hasła. 

Definicje te charakteryzują interakcję z wieloma fazami poprzez użycie kłamstwa, jak również 

popełnianie niemoralnych czynów w celu zdobycia informacji. Jak ujawnił instytut SANS, istnieje 

powszechny wzorzec związany z atakami inżynierii społecznej. Ten wzorzec nosi nazwę Cykl, który 

składa się z czterech faz (gromadzenie informacji, rozwijanie relacji, wykorzystywanie i wykonywanie). 

Każdy atak inżynierii społecznej jest unikalny, z możliwością, że może obejmować wiele faz / cykli i / 

lub może obejmować zastosowanie innych bardziej tradycyjnych technik ataku w celu osiągnięcia 

pożądanego efektu końcowego. Cykl życia inżynierii społecznej można przedstawić na poniższym 

rysunku w następujący sposób: 



 

Zbieranie informacji 

Inżynierowie społeczni mogą wykorzystywać wiele technik do gromadzenia informacji o swoich celach. 

Kiedy zbierają informacje, mogą je wykorzystać do komunikacji z celem lub kimś ważnym dla 

powodzenia ataku. Informacje mogą obejmować listę telefonów, daty urodzenia, schemat 

organizacyjny organizacji i tak dalej. 

Rozwijanie relacji 

Inżynierowie społeczni mogą skorzystać z zaufania celu, aby nawiązać z nimi bliską i harmonijną relację. 

Podczas rozwijania tej relacji inżynier społeczny zorganizuje się w szczególny sposób, aby zdobyć 

zaufanie, z którego następnie w pełni skorzysta. 

Eksploatacja 

Następnie zaufanym inżynierem społecznym można manipulować celami, aby ujawnić informacje, 

takie jak hasła, poświadczenia e-mail, informacje bankowe i tak dalej. Ta akcja może być końcem ataku 

lub początkiem następnego etapu. 

Wykonanie 

Gdy cel wykona zadanie zlecone przez inżyniera społecznego, cykl jest zakończony. 

Dlaczego jest tak skuteczny? 

Inżynieria społeczna jest skuteczna, ponieważ jest ukierunkowana na ludzi. Najsłabszym ogniwem w 

łańcuchu bezpieczeństwa zawsze był element osób ujawniający ważne dane. W erze cyfrowej 



komputerów i sieci fałszywe przekonujące wiadomości e-mail, wiadomości i połączenia mogą 

uprzejmie otworzyć drzwi intruzom. Mimo że są wzmocnione wyrafinowanymi systemami 

bezpieczeństwa IT, może być łatwo przeniknąć do systemów bezpieczeństwa w nowoczesnym miejscu 

pracy dzięki różnym technikom inżynierii społecznej. Firmy zdały sobie sprawę, że niektóre z tych 

zagrożeń kompleksowo oceniły zagrożenia związane z inżynierią społeczną. Jednak wielu uważa, że 

chodzi o technologię i że tylko hakerzy są prawdziwymi zagrożeniami atakującymi i włamującymi się 

do systemów, ignorując niewłaściwe korzystanie z Internetu, które ma rzeczywisty potencjał do 

zniszczenia systemu bezpieczeństwa organizacji i tak dalej. Z uwagi na fakt, że przy fizycznym lub 

elektronicznym dostępie do dowolnej części systemu użytkownik końcowy niesie poważne zagrożenie 

bezpieczeństwa. W 2017 r. 50% respondentów ankiety Black Hat wskazało na phishing, exploity w 

sieciach społecznościowych lub inne formy inżynierii społecznej, w porównaniu z 46% w 2016 r. 45% 

wymieniło wyrafinowane ataki wymierzone bezpośrednio w organizację z 43% w 2016 r. Oprócz te 

dwie kategorie zagrożeń były jednak mieszane w swoich obawach - przypadkowe wycieki danych (21%) 

zajęły trzecie miejsce w kolejności, w porównaniu z 15% w 2016 r., a złośliwe oprogramowanie 

polimorficzne (20%) zajęło czwarte miejsce, w porównaniu z 15% ostatnimi rok. Respondenci 

zarejestrowali wyrafinowane, ukierunkowane ataki jako drugą kwestię w ankiecie. Te kluczowe 

ustalenia pokazują, że dziś jedna z głównych obaw związanych z cyberbezpieczeństwem jest głównie 

związana z czynnikiem ludzkim. Biorąc pod uwagę fakt, że inżynieria społeczna jest sztuką nakłaniania 

ludzi do spełniania intencji lub życzeń, ważne jest wzmocnienie najsłabszego ogniwa łańcucha 

bezpieczeństwa cybernetycznego, elementu ludzkiego, przed wszelkimi atakami inżynierii społecznej. 

Wiadomości e-mail mogą zawierać złośliwe kody, linki lub załączniki o interesującym temacie, który 

wzbudzi ciekawość adresatów i zachęci ich do otwarcia. Taki zestaw przypadków jest obecnie prostą 

metodą inżynierii społecznej. Mimo to, w technikach socjotechniki, można praktykować wiele 

sposobów, aby kusić nieostrożnych użytkowników od filmów online do fałszywych ostrzeżeń lub porad 

bezpieczeństwa. W związku z tym wyłączną ochroną lub ochroną przed atakami inżynierii społecznej 

jest dokładna świadomość i szkolenie. Przyjmując zdroworozsądkowe podejście do bezpieczeństwa 

cybernetycznego, użytkownicy końcowi mogą wcześnie wykryć możliwe problemy z bezpieczeństwem. 

Inżynieria społeczna jest tak skuteczna, ponieważ nawet jeśli instytucje mają silne zapory ogniowe, 

systemy ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i wszystkie środki technologiczne w celu 

zabezpieczenia swoich wrażliwych informacji, element krytyczny, element ludzki, może powodować 

podatność w dowolnej architekturze bezpieczeństwa. Powody tego są różne: użytkownicy końcowi 

zwykle mają fałszywe poczucie bezpieczeństwa podczas działań online. Zazwyczaj podejmują ryzyko w 

Internecie, w przeciwieństwie do ich prawdziwego życia. Cyberprzestępcy używają spreparowanych 

metod inżynierii społecznej do kontrolowania użytkownika końcowego i znają najłatwiej wejście do 

danych organizacji i uzyskanie poświadczeń lub wrażliwych danych 

Studia przypadków inżynierii społecznej 

Studia przypadków inżynierii społecznej są następujące: 

Oszustwo na prezesa 

Oszustwo dyrektora generalnego ma miejsce, gdy inżynierowie społeczni podszywają się pod 

kierownictwo firmy i manipulują innymi pracownikami w celu przekazywania nieautoryzowanych 

finansów lub informacji. Według FBI od stycznia 2015 r. Odnotowano 270% wzrost liczby 

zidentyfikowanych ofiar oszustw CEO, a 2,3 miliarda USD straciło na oszustwach na CEO. 

Cyberprzestępcy dokonują ataków phishingowych na kierownictwo i uzyskują dostęp do swojej 

skrzynki odbiorczej lub wysyłają wiadomości e-mail do pracowników z podobnej nazwy domeny, która 

zawiera jedną lub dwie litery od prawdziwej nazwy domeny firmy docelowej. W odróżnieniu od 

tradycyjnych ataków phishingowych, sfałszowane wiadomości e-mail wykorzystywane w oszustwach 



CEO rzadko są spamem, ponieważ w atakach oszustów CEO inżynierowie społeczni poświęcają czas na 

zrozumienie relacji, działań, zainteresowań oraz planów podróży i / lub zakupów organizacji docelowej 

wiadomości e-mail odpowiednio. Zbierają adresy e-mail pracowników i inne informacje ze strony 

docelowej, aby wiadomości były bardziej przekonujące. Gdy cyberprzestępcy włamią się do skrzynek 

odbiorczych swoich celów, przeszukują korespondencję e-mailową, filtrując słowa, które mogą 

stwierdzić, czy firma rutynowo zajmuje się przelewami, takimi jak faktura, depozyt lub prezes. FBI 

oszacowało, że organizacje, które padły ofiarą inżynierów społecznych wykorzystujących ataki 

oszustwa CEO, tracą średnio od 25 000 do 75 000 USD. Jednak niektóre oszustwa na CEO incydenty 

kosztowały miliony dolarów. 

Phishing finansowy 

Korzystając z metody phishingu finansowego, inżynierowie społeczni atakują banki lub ich klientów. 

Dzisiaj pojawiające się trendy, takie jak bankowość internetowa, otwierają przed cyberprzestępcami 

nowe backdoory. Według FBI, najnowszym trendem wykorzystywanym przez inżynierów 

społecznościowych jest zdobywanie poświadczeń logowania pracowników za pomocą spamu i 

wiadomości phishingowych, rejestratorów naciśnięć klawiszy i trojanów dostępu zdalnego. Te techniki 

ataku zostały zaobserwowane we wrześniu 2012 r., Kiedy Bank of America i Wells Fargo znalazły się 

wśród atakowanych. 

Cyberprzestępcy atakują dziś głównie organizacje finansowe, a prawie połowa wszystkich 

zarejestrowanych ataków phishingowych ma na celu uzyskanie korzyści finansowych. Bankowe 

systemy phishingowe są absolutnymi liderami wśród wszystkich rodzajów phishingu finansowego. 

Dostęp online, a także zapewnienie klientowi łatwego dostępu do jego kont, umożliwił również 

cyberprzestępcom dostęp do naszych portali bankowych. Przypadki takie jak Carbanak to kolejny 

przykład phishingu finansowego. Miało to miejsce pod koniec 2014 r., kiedy nastąpił gwałtowny napad 

na bank, a jego wynikiem było kradzież ponad 1 miliarda dolarów z kont w 100 instytucjach 

finansowych na całym świecie. Kradzież Carbanak została przeprowadzona przy użyciu standardowych 

technik phishingowych e-mail, w których zainstalowano złośliwe oprogramowanie zaprojektowane do 

kradzieży danych logowania i innych danych. Naruszenie JP Morgan w 2014 r. Jest kolejnym 

przykładem tej udanej metody działania. Naruszenie JP Morgan było jednym z największych naruszeń 

bankowości wszech czasów, w którym włamano się do 83 milionów kont klientów. Atak z 

powodzeniem wykradł dane logowania przy użyciu techniki socjotechniki, e-maila typu phishing spear, 

który był skierowany do znanych użytkowników. Po kradzieży danych uwierzytelniających 

cyberprzestępcy uzyskali dostęp do serwera JP Morgan i danych ich kont klientów. Ponieważ serwer 

używał tylko nazwy użytkownika i hasła, aby uzyskać dostęp do systemu, cyberprzestępcom łatwiej 

było odnieść sukces. Gdyby zaimplementowano uwierzytelnianie dwuskładnikowe, cyberprzestępcy 

ponieśliby klęskę. Do niemieckiego banku Postbank doszło do masowego ataku phishingowego. W tym 

przypadku inżynierowie społeczni spreparowali wiadomość e-mail, a strona phishingowa wyglądała 

bardzo podobnie do legalnej witryny Postbank, dlatego zwykłym użytkownikom trudno było zauważyć, 

że to w rzeczywistości wyłudzanie informacji. Nieświadomi niczego goście zostali poproszeni o 

potwierdzenie danych logowania. Po tym, jak użytkownicy podali dane logowania na fałszywej stronie 

internetowej, cyberprzestępcy uzyskali dane logowania użytkownika w celu kradzieży tożsamości lub 

sprzedaży informacji. Nieumyślni użytkownicy wiadomości e-mail uwierzyli w ten fałszywy e-mail, 

ponieważ zawierał on legalne logo oraz podpis. Gdy użytkownicy kliknęli fałszywy link w wiadomości 

e-mail, zostali przekierowani na fałszywą stronę docelową. 

Phishing w mediach społecznościowych 



Wyłudzanie informacji jest również rodzajem złośliwej kradzieży tożsamości online, a także 

uzyskiwania danych logowania lub informacji o koncie poprzez maskowanie się jako renomowany 

podmiot za pomocą fałszywej lub skradzionej tożsamości. Dlatego użytkownicy mediów 

społecznościowych stają się jednymi z najłatwiejszych celów dla inżynierów społecznych. Mogą używać 

linków do fałszywych stron internetowych, które kradną dane logowania i hasła lub inne dane 

osobowe, lub mogą zbierać rzekomo nieistotne dane osobowe udostępniane niedbale w mediach 

społecznościowych. Inżynierowie społecznościowi używają fałszywych adresów witryn do 

manipulowania użytkownikami w celu wprowadzenia ich danych uwierzytelniających. 

Gdy nastąpi atak phishingowy na jednego z pracowników, organizacje mogą ucierpieć z powodu 

naruszenia bezpieczeństwa całej sieci, kradzieży danych lub własności intelektualnej i tak dalej. Co 

więcej, markę firmy można również zdewaluować, szczególnie gdy cyberprzestępca korzysta z mediów 

społecznościowych. 

Wyłudzanie oprogramowania ransomware 

Ransomware to złośliwe oprogramowanie, które blokuje pliki lub ogranicza użytkownikom dostęp do 

ich systemów komputerowych do momentu zapłaty okupu (pieniędzy). Dzisiejsze ataki ransomware są 

bardzo złożone i wyrafinowane zagrożenia, a inżynierowie społeczni używają wielu strategii do 

rozprzestrzeniania ransomware. Najpopularniejsze metody to wiadomości e-mail spam, media 

reklamowe i zestawy exploitów. Inżynierowie społeczni z powodzeniem zainfekowali Hollywood 

Presbyterian Medical Center , systemy komputerowe z oprogramowaniem ransomware. Gdy 

pracownik otworzył dokument, który wyglądał jak faktura szpitalna (był to program phishingowy), 

szybko rozprzestrzenił się w systemie i zlikwidował całą sieć szpitalną. Sieć szpitali nie działała przez 

ponad tydzień. Przykład ransomware znajduje się na poprzednim zrzucie ekranu, a mianowicie VirLock 

Ransomware, który jest prawdopodobnie jednym z najgorszych rodzajów złośliwego oprogramowania 

w kategorii trojanów ransomware. Blokuje komputer, uniemożliwiając korzystanie z niego. Następnie 

wymaga zapłaty, aby odblokować system / pliki. 

Phishing Bitcoin 

Cyfrowe kryptowaluty, takie jak Bitcoin, są zagrożone cyberatakami. Poważne cyberataki są 

organizowane na kontach tych, którzy korzystają z cyfrowych pieniędzy, co już się stało bardzo 

popularne. Pieniądze kryptograficzne stały się obecnie jednym z najczęściej omawianych narzędzi 

inwestycyjnych. Nawet zwykli ludzie używają teraz kryptowalut jako narzędzia inwestycyjnego zamiast 

złota, wymiany walut i odsetek. Chociaż niektóre rynki kryptowalut, takie jak Dash (Dash), Ethereum 

(ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) i IOTA (MIOTA) były na rynku, Bitcoin był na szczycie i został 

opracowany przy użyciu technologii blockchain . Wartości bitcoinów znacznie wzrosły, zwiększając się 

o 250-250% w ciągu jednego roku. Ale ten skok wzbudził apetyt hakerów. Cyberprzestępcy używający 

różnych metod inżynierii społecznej i ataków phishingowych poszukują korzyści materialnych. 

Studium przypadku inżynierii społecznej - symulacja phishingu w laboratoriach Keepnet 

Cyberprzestępcy znają wiele drzwi do otwarcia na wiele innych rodzajów ataków lub wykorzystania luk 

w zabezpieczeniach. Dlatego jako podejście oparte na rolach do edukacji uświadamiającej w zakresie 

bezpieczeństwa, symulacje i szkolenia phishingowe są ważne dla każdej organizacji, która będzie 

integralną częścią  ogólnych programów edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących świadomości 

bezpieczeństwa. Symulacja phishingu może pomóc organizacjom w zapewnieniu właściwego szkolenia 

właściwym osobom we właściwym czasie, biorąc pod uwagę, że dzięki phishingowi koledzy lub 

pracownicy stali się słabym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa cybernetycznego. Symulacja 

phishingowa Keepnet Labs jest ważna, ponieważ zasadniczo wybrała element ludzki jako linię bazową. 



Keepnet Labs to firma zajmująca się podnoszeniem świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa, 

która opracowała pakiet produktów w zakresie świadomości i obrony w zakresie bezpieczeństwa 

cybernetycznego. Obejmuje holistyczne podejście do ludzi, procesów i technologii w celu zmniejszenia 

ryzyka cybernetycznego. Jego celem jest przede wszystkim zwiększenie świadomości na temat ataków 

z zakresu inżynierii społecznej, pomagając im w rozwijaniu umiejętności i wiedzy. 

Analiza dziesięciu najlepszych branż 

Przeanalizowano dziesięć największych branż zarejestrowanych i korzystających z platformy 

symulacyjnej phishing Keepnet Labs, a także skomentowano, które rodzaje firm są bardziej zagrożone. 

Aby uzyskać odpowiedź na pytanie: Jaki jest procent ryzyka według branży? Zmierzono procent ryzyka 

według branży i pokazano je w tabeli. Ponadto ujawnilono, dlaczego ryzyko pojawiło się w różnych 

formach w różnych branżach. Kampanie phishingowe były przeprowadzane w firmach od 1 stycznia 

2017 r. do 1 stycznia 2018 r. Obserwowano te same zmienne (firmy, działy i użytkowników / osoby) w 

ciągu jednego roku i uzyskano dane. W tym badaniu śledzono te same firmy zarejestrowane w 

platformie symulacyjnej phishing Keepnet Labs i obserwowanomy różne fazy ataków 

socjotechnicznych oraz ich wyniki dla użytkowników. W wyniku tego stworzyliśmy tabelę ryzyka dla 

branż i ujawniliśmy, które branże były bardziej zagrożone. 

Ze względu na firmy należące do różnych branż na platformie postanowilono pokazać dziesięć 

największych firm zagrożonych. Dziesięć najbardziej narażonych kategorii biznesowych obejmowało 

odpowiednio technologię, usługi finansowe, produkcję, energię, edukację, transport, nieruchomości, 

doradztwo i sektor oprogramowania, sprzedaż detaliczną i hurtową. Firmy technologiczne są bardziej 

narażone na ryzyko z różnych powodów. Jednym z oczywistych powodów jest to, że firmy te mają 

bardzo cenne informacje do kradzieży, a także charakter samych organizacji technicznych. Pracownicy 

firm technologicznych zazwyczaj lepiej stosują nowe technologie, chętnie też widzą nowe 

oprogramowanie lub aplikacje, co czyni je szczególnie podatnymi na ataki i exploity. Pomimo tego, że 

pracownicy firm technologicznych lepiej rozumieją ryzyko płynące z Internetu, byli pierwszymi na liście 

osób najbardziej oszukanych przez systemy inżynierii społecznej. Powodem tego jest, w 

przeciwieństwie do innych branż, fakt, że prawie wszyscy pracownicy firm technologicznych używają 

komputerów, systemów i różnych narzędzi jako codziennej rutyny łączącej ich z Internetem. Są bardziej 

podatni na zagrożenia z powodu intensywnego obciążenia Internetu i charakteru wykonywanej pracy. 

Ponadto inżynierowie społeczni mają więcej programów do manipulowania pracownikami firm 

technologicznych niż w przypadku innych firm. Jest to również kolejny powód, dla którego firmy 

technologiczne znajdują się na szczycie listy. Firmy finansowe są prawie tak samo zagrożone jak firmy 

technologiczne. Pomimo tego, że wielu pracowników usług finansowych zdaje sobie sprawę z ataków 

phishingowych lub innych socjotechniki, nadal, zgodnie z wynikami symulacji przeprowadzonych w 

ciągu jednego roku, są drugą branżą, która jest najbardziej zagrożona. Ponieważ, podobnie jak w 

przypadku firm technologicznych, istnieje tak wiele systemów inżynierii społecznej dla sektora 

bankowego lub finansowego, aby manipulować wyszkolonym i dobrze świadomym pracownikiem. Jeśli 

celem phishingu jest podszywanie się pod zarząd, łatwiej jest manipulować pracownikami. Innym 

powodem, dla którego usługi finansowe są zagrożone, jest to, że mają wielu pracowników. Na przykład, 

prywatny bank zarejestrowany na platformie symulacyjnej phishing Keepnet ma codziennie ponad 15 

000 pracowników pracujących na komputerach. Awaria tylko jednego pracownika może spowodować 

poważną katastrofę dla całego systemu. W świetle tych statystyk, biorąc pod uwagę czynnik ryzyka, 

można stwierdzić, że usługi finansowe są najbardziej ryzykownymi przedsiębiorstwami w 

rzeczywistości, biorąc pod uwagę fakt, że cyberprzestępcy wolą przede wszystkim atakować firmy 

finansowe. Niemniej jednak symulacje wykonane na tej platformie były przeprowadzane w 

określonych odstępach czasu w zaplanowany sposób. W rzeczywistości wielu cyberprzestępców może 



atakować wieloma scenariuszami w tej samej instytucji finansowej w celu uzyskania korzyści 

finansowych. W każdym razie najbardziej ryzykownymi branżami są usługi finansowe, gdy 

uwzględniamy czynnik cyberprzestępczości na scenie. Jeśli chodzi o sektory produkcyjny, 

energetyczny, edukacyjny, transportowy, nieruchomości, doradztwa i oprogramowania, a także 

sektory handlu detalicznego i hurtowego, wszystkie są bardzo zagrożone; jednak w porównaniu z 

technologią i usługami finansowymi częściowo znajdują się w lepszej sytuacji, co wynika z charakteru 

ich pracy i codziennej działalności. Jednak gdy analizujemy roczny proces symulacji phishingu, widok 

reakcji największych firm ujawnił prawdziwe zagrożenie. 

Badanie wszystkich wiadomości e-mail wysłanych w ciągu jednego roku 

Na tej platformie ponad sto firm przeprowadziło symulacje phishingu; w ciągu roku przeanalizowano 

jednak 126 firm. Wiadomości e-mail zostały wysłane do 126 000 użytkowników między 1 stycznia 2017 

r. a 1 stycznia 2018 r. Odsetek użytkowników, którzy otworzyli fałszywe wiadomości e-mail 

(wiadomości phishingowe przygotowane do kampanii symulacyjnych) wyniósł 48,2% całkowitej liczby 

użytkowników zarejestrowanych w symulacji phishingowej Keepnet Lab w ciągu roku. Statystyki te 

wskazują na zagrożenia, z jakimi mogą się zmagać firmy, ponieważ ponad połowa pracowników 

otworzyła wiadomości e-mail typu phishing. Przyczyną tych słabych wyników są nieumyślne błędy, 

ponieważ użytkownicy celowo reagują na wiadomości e-mail typu phishing i działania powodujące to: 

* Poślizg: Częste działanie, wymagające niewielkiej świadomej uwagi, coś idzie nie tak 

* Pomyłka: Określone działanie zostało pominięte, ponieważ zostało zapomniane 

* Błąd oparty na regułach: przestrzegana jest procedura, ale niewłaściwie stosowany jest dobry proces 

lub stosowana jest zła zasada 

* Błąd oparty na wiedzy: procedura nie jest dostępna, a zastosowanie wiedzy i doświadczenia nie jest 

wystarczające, aby bezpiecznie wykonać działanie 

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę metody inżynierii społecznej, to właśnie ze względu na 

konsekwencje przypadkowych błędów wiele firm padło ofiarą cyberataków. Cyberprzestępcy stosują 

taktykę inżynierii społecznej, aby wykorzystać nieświadomość ludzi lub ich naturalną ludzką skłonność 

do krzątania się, aby nakłonić ich do szybkiego działania. Co więcej, w operacjach online pracownicy 

zwykle mają fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Ponadto odsetek użytkowników, którzy kliknęli łącze 

w wiadomościach e-mail dotyczących symulacji, wynosił 31,5% całkowitej liczby użytkowników 

zarejestrowanych na platformie symulacyjnej phishing Keepnet Labs. Ta statystyka ujawniła, że 16,7% 

użytkowników otworzyło fałszywe e-maile, ale nie kliknęli linków, co jest kolejnym powodem dużej 

liczby kliknięć użytkowników zakorzenionych w szablonach phishingowych i tematach phishingowych. 

Kierownictwo firm wybrało dla nich treść phishingową  a ponieważ wiedzieli, że pracownicy nie mają 

wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, zredagowali e-mail 

phishingowy zgodnie z życzeniem, aby uczynić go bardziej realnym, myśląc tak, jak robi to inżynier 

społeczny. W rzeczywistości obecnie 91% udanych ataków to  spear phishing, kiedy cyberprzestępcy 

zbierają informacje o swoich celach i wytwarzają fałszywe e-maile, aby ich zwabić. W świetle tych 

ustaleń widzimy, że firmy są bardzo zagrożone. Ponieważ w prawdziwym życiu link albo prowadzi 

użytkowników do fałszywej witryny, która wygląda na prawdziwą i prosi o zalogowanie się przy użyciu 

nazwy użytkownika i hasła, lub może przekierowywać pracowników do witryny, która infekuje całe 

systemy komputerowe złośliwym oprogramowaniem, takim jak ransomware lub keylogger, a nawet 

może pobrać wirusa bezpośrednio, bez wchodzenia na stronę internetową. Ponadto w symulacjach 

phishingowych odsetek użytkowników, którzy przesłali formularz po kliknięciu linków w 

wiadomościach e-mail, wyniósł 7,9. % wszystkich użytkowników. Pomimo bardzo dużej liczby 



użytkowników klikających łącza w wiadomościach e-mail, wskaźnik ten spadł, gdy użytkownicy zostali 

przekierowani na inną stronę w celu wprowadzenia swoich danych uwierzytelniających. Niezależnie od 

tego, 7,9. Stosunek procentowy jest niski w porównaniu do 31,5% klikania wiadomości e-mail, nadal 

stanowi duże zagrożenie dla firm. W prawdziwych przypadkach, gdy nawet jeden pracownik podaje 

hasło, cyberprzestępcy mogą stanowić zagrożenie dla wszystkich systemów. Mogą podszywać się pod 

dyrektorów generalnych lub personel wysokiego szczebla, aby manipulować innymi użytkownikami. 

The Yahoo! może być dobrym tego przykładem. 

Ocena ataków socjotechnicznych na pięć firm z największą liczbą użytkowników Przeanalizowaliśmy 

pięć największych firm z największą liczbą użytkowników należących do różnych branż i uzyskaliśmy 

dostęp do ich statystyk phishingowych na podstawie otwartych wiadomości e-mail, klikniętych łączy w 

wiadomościach e-mail, przesłanych formularze, otwarte załączniki, reporter phishingowy i odsetek 

braku odpowiedzi. 

Firmy zostały wybrane zgodnie z liczbą ich użytkowników; w związku z tym zbadano firmy z pięcioma 

największymi użytkownikami. Zakodowao firmy, aby nie podawać wyraźnie ich nazw. W związku z tym, 

aby celowo ich nie sprecyzować, zakodowaliśmy je jako numery 1, 2, 3, 4 i 5.  

Firma numer 1: Podczas analizy statystyk phishingowych naszej pierwszej firmy, numer 1, firmy 

finansowej z ponad 15 000 użytkowników . Liczba otwartych wiadomości e-mail, kliknięte łącza w 

wiadomościach e-mail, przesłane formularze, otwarte załączniki, reporterzy phishingowi i brak 

odpowiedzi wskazują na podatność pracowników systemu na zagrożenia związane z inżynierią 

społeczną. Pomimo faktu, że większość użytkowników ma wykształcenie i jest dobrymi użytkownikami 

komputerów, 4 198 wszystkich użytkowników otworzyło fałszywą wiadomość e-mail, zatytułowaną 

Zmień hasło. Jak stwierdzonona początku tego badania, inżynierowie społeczni stosują proste metody. 

Wykorzystują poczucie zaufania. W tych ramach wiadomość e-mail „Zmień swoje hasło” nie wzbudziła 

podejrzeń u prawie 30% użytkowników. Wielu użytkowników zaufało źródłu wiadomości e-mail. Poza 

tym 5,1% użytkowników (791 wszystkich użytkowników) przekazało nawet dane logowania na 

fałszywych stronach phishingowych. W takiej instytucji finansowej, nawet jeśli tylko jedna osoba poda 

swoje dane uwierzytelniające, może powodować poważne kryzysy, ponieważ inżynierowie społeczni 

są w stanie uzyskać informacje o innych pracownikach za pomocą prostych metod, wykorzystując 

informacje, które już uzyskali. Interesujące jest również ujawnienie, że żaden z użytkowników nie 

zgłosił tego e-maila jako phishing. Większość użytkowników wolała nie podejmować żadnych działań 

zamiast zgłaszać phishing. To kolejna kwestia - brak dobrych nawyków bezpieczeństwa online dla 

bardzo dużej firmy finansowej. Podczas gdy reporterzy phishingowi dostarczaliby zespoły SOC do 

terminowej identyfikacji zagrożeń i blokowali ataki użytkowników na szkodliwe wiadomości e-mail: 

Firma 2: Jeśli chodzi o numer 2, firma technologiczna, która korzystała z symulatora phishing firmy 

Keepnet Labs, i nie wykazuje innej sytuacji niż poprzednia firma finansowa, ujawniając zawrotne 

wyniki. Nasz argument w tym badaniu sugeruje, że inżynierowie społeczni stosują proste metody, takie 

jak poczucie zaufania, które ponownie sprawdziło się w tym przypadku. E-mail phishingowy został 

wysłany do 1569 użytkowników numeru 2, zatytułowanych Przełącz do programu Outlook nowej 

generacji. W tym fałszywym e-mailu użytkownicy zostali poproszeni o kliknięcie linku, aby pobrać nowe 

wersje programu Outlook. Wiadomość e-mail została wysłana tak, jakby została wysłana przez ich 

firmę. Czujni i świadomi użytkownicy zrozumieli, że to fałszywy e-mail, gdy sprawdzili link, a 585 

użytkowników z 1569, czyli 37,3% wszystkich użytkowników, nie odpowiedziało. Najbardziej 

niebezpieczna sytuacja polega na tym, że znaczna liczba użytkowników wprowadziła swoją nazwę 

użytkownika i hasło w fałszywej witrynie, która jest kierowana przez fałszywą pocztę. Liczba osób, które 

kliknęły link w wiadomościach e-mail, wyniosła 659, czyli 42% wszystkich użytkowników, a liczba osób, 

które przesłały swoje nazwy użytkowników i hasła, wyniosła 598, czyli 38,1% wszystkich użytkowników. 



Ponadto liczba osób, które tylko otwarło wiadomości e-mail stanowiły 324, czyli 20,7% wszystkich 

użytkowników 

* Firma numer 3: Widzimy, że ryzyko związane z numerem 3 również jest ogromne. Większość 

użytkowników uwierzyła i zaufała źródłu wiadomości e-mail, nie sprawdzając go ani nie weryfikując. 

Numer 3 to kolejna firma technologiczna, która używa symulatora phishing firmy Keepnet Labs. 

Podczas symulacji wiadomości phishingowe zostały wysłane do 344 osób. Tematy wiadomości e-mail 

związanych z phishingiem dotyczyły kont WhatsApp użytkowników, zgłaszając, że dostęp do ich kont 

uzyskano z różnych lokalizacji, co zirytowało znaczną liczbę pracowników. Pomimo tego, że firma 

numer 3 jest firmą technologiczną, a jej użytkownicy to osoby, które dobrze wiedzą, co zrobić z atakami 

cybernetycznymi lub atakami inżynierii społecznej, nadal ujawniono, że 1,2% użytkowników podało 

swoje dane uwierzytelniające. Liczba użytkowników, którzy otworzyli wiadomości e-mail, wynosiła 19, 

czyli 5,5% wszystkich użytkowników. Liczba użytkowników, którzy kliknęli link w wiadomościach e-mail, 

wyniosła 12, czyli 3,5% wszystkich użytkowników. Biorąc pod uwagę te statystyki, ujawniono problemy, 

które mogą powodować inżynierowie społeczni, a nawet firma zajmująca się bezpieczeństwem 

technologicznym może stać się ofiarą inżynierów społecznościowych, którzy wytwarzają swoje 

fałszywe wiadomości e-mail za pomocą logo, spraw i alertów, które powodują, że użytkownicy działają 

bez myślenia o sytuacji . Ponadto żaden z użytkowników nie zgłosił tego e-maila jako phishing. 325 

użytkowników, co stanowiło 94,5% wszystkich użytkowników, wolało nie robić nic, niż klikać narzędzie 

do raportowania i analizy phishingu Keepnet Labs. Mimo że numer 3 był lepszy w porównaniu z 

pozostałymi czterema firmami, statystyki te nadal stanowią poważne zagrożenie dla firmy, ponieważ 

firma jest tak silna, jak jej najsłabsza część. Ten fałszywy e-mail umożliwił naturalnemu użytkownikowi 

zmartwienie i pilne zrobienie czegoś, aby rozwiązać problem w jego wiadomości, umożliwiając osobom 

działanie bez zastanowienia i zaufanie do źródła wiadomości e-mail. Mimo że są to osoby świadome, 

znaczna ich liczba łatwo wpadła w tę pułapkę. To kolejna wskazówka, która potwierdziła naszą 

hipotezę, że proste taktyki inżynierii społecznej są skuteczne, ponieważ żerują na zaufaniu. 

* Firma numer 4: Jeśli chodzi o numer 4, jest to uniwersytet, który wykorzystał symulator phishingowy 

Keepnet Labs do oceny działań swoich pracowników wobec wiadomości phishingowych. Wykorzystali 

wcześniej istniejący szablon wiadomości e-mail phishingowej kampanii świątecznej i wysłali fałszywe 

wiadomości e-mail do 1 286 pracowników, w tym pracowników naukowych, oficerów, księgowych i 

tak dalej. Powszechnie wiadomo, że nawet 1% niepowodzeń w atakach inżynierii społecznej może 

powodować ogromne kłopoty i konsekwencje. Użytkownicy pod numerem 4 również wykazywali 

nieskuteczne wyniki, ponieważ aż 38 pracowników podało swoje dane uwierzytelniające, co stanowiło 

3% wszystkich użytkowników. 376 użytkowników, 29,2% wszystkich użytkowników, otworzyło e-maile, 

178 użytkowników, czyli 13,8% wszystkich użytkowników kliknęło link phishingowy w wiadomości e-

mail. Ponownie żaden z użytkowników nie zgłosił podejrzanych e-maili do reporterów phishingowych. 

Liczba osób, które nie udzieliły odpowiedzi, wyniosła 910 (70,8 wszystkich użytkowników). W tym 

badaniu stwierdziliśmy, że sukces lub porażka użytkowników w zakresie bezpieczeństwa 

cybernetycznego zależy od schematów inżynierów społecznych, czyli ich wyboru tematów 

phishingowych. Kiedy inżynierowie społecznościowi zdobywają zaufanie użytkowników, odnoszą 

sukcesy. Na przykład wysłaliśmy kolejną symulację phishingu na numer 4 do tych samych 

użytkowników, tydzień później, zmieniają temat phishingu na Przełącz na Outlook następnej generacji, 

w którym okazało się, że wyniki były znacznie gorsze: Tym razem liczba użytkowników, którzy przesłali 

formularze phishingowe, wyniosła 338, prawie dziewięć razy więcej niż w poprzedniej symulacji. 518 

użytkowników, czyli 40,3% wszystkich użytkowników, otworzyło wiadomości e-mail i 419 

użytkowników, czyli 32,6% wszystkich użytkowników kliknęło link phishingowy w wiadomościach e-

mail. Liczba osób, które nie udzieliły odpowiedzi, wyniosła 768, czyli 59,7% wszystkich użytkowników. 

Ponownie żaden z użytkowników nie zgłosił podejrzanych e-maili do reporterów phishingowych. Kiedy 



porównujemy różne symulacje phishingowe wykonane dla tych samych osób po tygodniu, użytkownicy 

wzięli drugą symulację poważniej, ponieważ podszywali się pod menedżerów lub osoby 

odpowiedzialne. Ta symulacja odniosła większy sukces w oszukiwaniu użytkowników, ponieważ 

instynktownie słuchali swoich przełożonych lub bezsprzecznie wymagań kierowanych przez personel i 

ufali przełożonym. Jeśli chodzi o poprzednią symulację, użytkownicy zainteresowani wakacjami stali 

się surową krewetką dzięki fałszywemu e-mailowi. 

* Firma numer 5: Nasz ostatni przypadek to numer 5, ważna firma tekstylna, która stanowi znaczną 

część sprzedaży w Internecie. Kampanie phishingowe zostały zainicjowane dla 1009 użytkowników. 

Tematy phishingowe zostały wybrane przez decydentów pod numerem 5. Przełącz na następną 

generację Wiadomości e-mail programu Outlookm zostały wysłane do pracowników, jednak, podobnie 

jak w innych przypadkach, wyniki były rozczarowujące, tak że 50% użytkowników lub 504 osób dało ich 

dane uwierzytelniające do fałszywych stron. Liczba użytkowników, którzy otworzyli wiadomości e-mail, 

wyniosła 625, czyli 69,1% wszystkich użytkowników.  Liczba użytkowników, którzy kliknęli linki w 

wiadomości e-mail, wyniosła 545, czyli 54% wszystkich użytkowników. Biorąc pod uwagę te statystyki, 

jeśli symulacja wyłudzania informacji byłaby prawdziwa, konsekwencje spowodowałyby sprzeciw 

wobec firmy wśród jej klientów, ponieważ cyberprzestępcy mogliby przejąć informacje o kartach 

kredytowych klientów. Ponadto żaden z użytkowników nie zgłosił tego e-maila jako phishingu, jak w 

pozostałych czterech przypadkach. 384 użytkowników, co stanowiło 38,1% wszystkich użytkowników, 

wolało nic nie robić, niż zgłaszać phishing. 

Porady 

Wskazówki dotyczące rzeczywistych przypadków są następujące: 

* Wszystkie przypadki, które zostały omówione, są prawdziwe. Najlepszą wskazówką dla tej części 

będzie przestanie klikać. 

* Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą możliwego ataku socjotechniki w Twojej organizacji, zgłoś to jak 

najszybciej odpowiednim osobom w organizacji, w tym administratorom sieci. Mogą być czujni na 

wszelkie podejrzane lub nietypowe działania. 

* Jeśli uważasz, że Twoje konta finansowe zostały naruszone, natychmiast zadzwoń do instytucji 

finansowej i zamknij wszystkie konta, które mogły zostać naruszone, i oczywiście uważnie obserwuj 

wyciągi. 

* Jeśli masz wrażenie, że ktoś szuka informacji, których nie powinien, przerwij rozmowę. 

Podsumowanie 

Ponieważ jest to sztuka manipulowania zachowaniem przy użyciu specjalnie spreparowanych technik 

komunikacyjnych, inżynieria społeczna żeruje na ludzkiej słabości, nakłaniając ludzi do dostarczania 

wrażliwych informacji. Ponieważ łatwiej jest manipulować jednostkami niż hakować systemy 

komputerowe, cyberprzestępcy stosują taktykę socjotechniki. W tym badaniu zdefiniowaliśmy, w jaki 

sposób cykl ataku inżynierii społecznej składa się z czterech etapów gromadzenia informacji, rozwijania 

relacji, - wykorzystywania i wykonywania. Ujawniliśmy również, że inżynieria społeczna jest tak 

skuteczna, ponieważ wykorzystuje naturę ludzką, w odniesieniu do statystyk w Black Hat Survey 2017. 

Ponadto studia przypadków inżynierii społecznej, takie jak oszustwa CEO, phishing finansowy, phishing 

w mediach społecznościowych, phishing ransomware i Phishing bitcoinami został zbadany. Ponadto 

przeanalizowaliśmy 10 największych branż zarejestrowanych i korzystających z platformy symulacyjnej 

phishing Keepnet Labs i skomentowaliśmy, które rodzaje firm są bardziej zagrożone. Aby odpowiedzieć 



na pytanie: Jaki jest procent ryzyka według branży? Zmierzyliśmy procent ryzyka według branży. 

Ponadto ujawniliśmy, dlaczego ryzyko pojawiło się w różnych formach w różnych branżach. 

 


