
SEKRETY HACKINGU …  ODSZYFROWANE 

Wprowadzenie 

Internet ciągle rośnie, a ty i ja jesteśmy prawdziwymi kamykami w ogromnym morzu informacji. 

Mówią, że to, czego nie wiesz, nie może cię skrzywdzić. Jeśli chodzi o Internet, wierzę wręcz przeciwnie. 

W Internecie miliony użytkowników komputerów loguje się codziennie. Informacje są przesyłane z 

jednego punktu do drugiego w mgnieniu oka. Wśród tych milionów na miliony użytkowników jest 

Ciebie. Jako skromny użytkownik, który możesz być w Internecie, jesteś codziennie przeciwny rekinom 

super autostrady informacyjnej. Problem z tym jest ukradkiem, przez który to się dzieje. Obecnie około 

30-40% wszystkich użytkowników zdaje sobie sprawę z wydarzeń na swoim komputerze. Inni po prostu 

albo nie przejmują się, albo nie mają właściwego "know how", aby rozpoznać, czy ich system jest 

atakowany i czy jest używany. Kupiłeś ten podręcznik, ponieważ obawiasz się o swoją prywatność w 

Internecie. Jak dobrze powinieneś być. W Internecie nic nie jest takie, jak się wydaje. 

Niedoinformowani zostaną zranieni na wiele sposobów. Interesując się swoją prywatnością i 

bezpieczeństwem okazałeś się być ponad resztą. Nigdy nie możesz mieć wystarczającej ilości 

informacji. Informacja to władza, a im bardziej poinformowany jesteś jako użytkownik, tym mniej 

prawdopodobne jest, że padniesz ofiarą rekinów z Internetu. W tej instrukcji opiszę ci rzeczy, które 

mogą cię przestraszyć. Niektóre rzeczy mogą spowodować paranoję na temat posiadania komputera. 

Nie zniechęcaj się jednak, ponieważ również powiem ci, jak się chronić. Powody, dla których możesz 

powiedzieć "kurde", jeśli zechcesz, to to, że uważam za ważne, abyś wiedział, co jest zagrożeniem. Ta 

instrukcja to przewodnik. Aby pokazać, jak hakerzy uzyskują dostęp do twojego systemu za pomocą 

luk bezpieczeństwa i programów. Teoria mówi, że jeśli zdajesz sobie sprawę z tego, co robią i jak to 

robią, będziesz w znacznie lepszej sytuacji, aby uchronić się przed tymi atakami (w tej instrukcji 

zobaczysz odniesienie do terminu "Hacker". "To jest termin, którego używam bardzo luźno dla tych 

osób.) To tylko kilka z tematów, które zostaną omówione: 

• Jak "hakerzy" dostają się do twojego systemu

• Z jakich narzędzi korzystają

• W jaki sposób haker może skutecznie "bugować" Twój dom przez komputer. (Nie wierz mi, czytaj

dalej, będziesz bardzo zaskoczony) 

• Jakie informacje mają dostęp. I dlaczego powinieneś próbować się chronić. (Możesz być zaskoczony,

aby dowiedzieć się, co wiedzą.) 

• Wskazówki i porady, których używają hakerzy

• W jaki sposób samo oprogramowanie antywirusowe nie wystarcza

• Na co zwrócić uwagę, jeśli podejrzewasz, że ktoś Cię zhakował

• Co największa wada do wszystkich komputerów

• I więcej…

W żadnym razie nie zamierzam wysuwać absurdalnych twierdzeń, że ten podręcznik ochroni cię przed 

wszystkim. Powiem tylko, że czytając ten podręcznik, mam nadzieję, że znajdziecie się w lepszej 

sytuacji, aby zabezpieczyć się przed naruszeniem swoich danych. Czy wiesz, że nie ma znaczenia, czy 

jesteś podłączony do sieci 24 godziny na dobę, czy 15 minut dziennie, gdy twój system jest podatny na 

atak. Jest nie tylko podatny na te 15 minut, ale możesz stracić wszystkie dane, aby uzyskać dostęp do 

własnego systemu i mieć poufne informacje takie jak "Numery kont bankowych", "Twój budżet", "Twój 



osobisty adres domowy". Nie zrozum mnie źle, nie próbuję też wpędzić cię w stan paranoi. To, co 

mówię, to to, że jeśli nie jesteś ostrożny, pozostawiasz otwartą na szeroki zakres ataków. Być może 

jesteś sceptyczny i mówisz sobie: "Och, nic nie robię w sieci, z wyjątkiem sprawdzania poczty e-mail 

itp., Że coś takiego nie może mi się przydarzyć". 

Okej, lubię wyzwania, zróbmy test! 

SYSTEM INTRUZJI W 15 SEKUND 

Intruz w systemie w 15 sekund?  To prawda, można to zrobić. Jeśli posiadasz pewne luki 

bezpieczeństwa, twój system może zostać złamany w  mniej niż 15 sekund. Aby rozpocząć tą część, 

chciałbym, abyś wykonał następujące czynności. Połącz się z Internetem za pomocą swojego konta dial-

up, jeśli masz połączenie dial-up. Jeśli korzystasz z dedykowanej usługi, takiej jak połączenia o dużej 

szybkości (np. Kablowe i DSL), wykonaj poniższe czynności. 

• Kliknij Start 

• Przejdź do Uruchom 

• Kliknij Uruchom (jest to instrukcja krok po kroku) :-) 

• Wpisz Winipcfg 

• Naciśnij klawisz Enter 

Powinno to wywołać okno, które wygląda następująco 

 

To, co powinieneś widzieć pod adresem IP, to numer, który wygląda mniej więcej tak. 207.175.1.1 

(Numer będzie inny.) Jeśli korzystasz z Dial-up Internet Access, to znajdziesz swój adres IP w adapterze 

PPP. Jeśli masz dedykowany dostęp do ciebie odnajdzie Twój adres IP pod inną nazwą karty, na 

przykład (PCI Busmaster, SMC Adapter itp.). Możesz wyświetlić listę, klikając strzałkę w dół. 



 

Po zapisaniu adresu IP zamknij to okno, klikając (OK) i wykonaj następujące czynności. 

• Kliknij Start 

• Idź do Uruchom (kliknij Uruchom) 

• Wpisz polecenie, a następnie kliknij przycisk OK 

W tym momencie powinieneś zobaczyć ekran, który wygląda tak. 

 

Wpisz następujące polecenie w Monitorze Dos 

• Nbtstat - adres IP 

Na przykład: nbtstat -A 207.175.1.1 

(Pamiętaj, że musisz wpisać literę A dużymi literami.) 

To da ci odczyt, który wygląda tak jak  

Tabela nazw komputerów zdalnych NetBIOS 



 

(Pewne informacje zostały pominięte ze względu na ochronę prywatności) 

Liczby w <> są wartościami kodu szesnastkowego. Interesuje nas numer "heksadecymalnego kodu" 

<20>. Jeśli nie widzisz kodu szesnastkowego <20> na liście, to dobrze. Jeśli masz kod szesnastkowy 

<20>, możesz mieć powód do niepokoju. Teraz prawdopodobnie jesteście zdezorientowani, więc 

wyjaśnię. Kod szesnastkowy <20> oznacza, że włączono udostępnianie plików i drukarek. W ten sposób 

"haker" sprawdzi, czy masz włączone "udostępnianie plików i drukarek". Jeśli dowie się o tym, że masz 

włączone "udostępnianie plików i drukarek", podejmą próbę uzyskania dostępu do twojego systemu. 

(Uwaga: Aby wyjść z okna wiersza poleceń DOS, wpisz Exit i naciśnij Enter) 

Pokażę ci teraz, w jaki sposób można wykorzystać te informacje, aby uzyskać dostęp do twojego 

systemu. Potencjalny haker wykona skanowanie w zakresie adresów IP dla systemów z włączonym 

"Udostępnianie plików i drukarek". Gdy napotkają system z włączonym udostępnianiem, następnym 

krokiem będzie sprawdzenie, co jest udostępniane. Oto jak: 

Net view \\ <insert ip_address here> 

Nasz potencjalny haker otrzyma odpowiedź, która będzie wyglądała mniej więcej tak. 

Współużytkowane zasoby w \\ ip_address 

 

Polecenie zostało wykonane pomyślnie. Pokazuje to hakerowi, że jego potencjalna ofiara ma 

udostępniony Folder My Documents i udostępniony katalog Temp. Dla hakera, aby uzyskać dostęp do 

tych folderów, następnym poleceniembędzie. 

Net use x: \\ <insert IP address here> \ temp  

Jeśli wszystko pójdzie dobrze dla hakera, on / ona otrzyma odpowiedź (Polecenie zostało wykonane 

pomyślnie.)  

W tym momencie haker ma teraz dostęp do katalogu TEMP swojej ofiary. 



P. Przybliżony czas potrzebny przeciętnemu hakerowi do wykonania tego ataku? 

O. 15 sekund lub mniej. 

Nie masz zbyt wiele czasu na dostęp do swojej maszyny? Ilu z was miało włączone "Udostępnianie 

plików i drukarek"? Szanowni Państwo: Nazywa się to atakiem Netbios. Jeśli korzystasz z sieci 

domowej, najprawdopodobniej masz włączone udostępnianie plików i drukarek. To może nie dotyczyć 

was wszystkich, ale jestem pewna, że jest wielu spośród was, którzy prawdopodobnie to robią. Jeśli 

udostępniasz zasoby, zabezpiecz je hasłem. Każdy udostępniony katalog, który masz w swoim systemie 

sieć będzie miała dłoń trzymającą folder. Który wygląda tak. 

 

Możesz sprawdzić, które foldery są udostępniane za pomocą Eksploratora Windows. 

• Kliknij opcję Uruchom 

• Przewiń w górę do programów 

W tym momencie zobaczysz listę wszystkich różnych programów w twoim systemie. Wybierz 

Eksploratora Windows i poszukaj folderów, które wyglądają jak powyższe zdjęcie. Po znalezieniu tych 

folderów hasło zabezpiecz je. Nie martw się, pokażę ci, jak osiągnąć to później w wizualnym formacie 

instrukcji krok po kroku. Netbios jest jedną ze starszych form ataków systemowych, które występują. 

Zwykle jest pomijany, ponieważ większość systemów jest przed nim chroniona. Ostatnio jednak 

nastąpił wzrost liczby ataków Netbios. W dalszej części mówione zostaną niektóre metody 

zapobiegania. Na razie chcę tylko pokazać potencjalne luki bezpieczeństwa. 

 

„KOŃ” TROJAŃSKI 

Uważam za konieczne poświęcić rozdział Trojanom. Trojany są prawdopodobnie najbardziej 

bezczelnym  typem ataków. Trojany są publikowane setkami każdego tygodnia, a każdy z nich jest 

sprytnie zaprojektowany, tak jak i inne. Wszyscy wiemy, że historia konia trojańskiego była 

prawdopodobnie największym strategicznym posunięciem jakie kiedykolwiek zostało zrobione. W 

trakcie moich badań odkryłem, że trojany są głównie odpowiedzialne za złamanie zabezpieczeń prawie 

wszystkich komputerów z systemem Windows. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, czym są trojany, 

krótko wyjaśnię. Trojany to małe programy, które skutecznie umożliwiają "hakerom" zdalne 

sterowanie całym komputerem. 

Niektóre typowe funkcje trojanów są następujące: 

• Otwórz napęd CD-Rom 

• Zrób zrzut ekranu komputera 

• Nagraj swoje kliknięci i wyślij je do "Hackera" 

• Pełny dostęp do wszystkich dysków i plików 

• Możliwość używania komputera jako pomostu do innych działań związanych z hakerstwem. 



• Wyłącz klawiaturę 

• Wyłącz mysz ... i więcej! 

Przyjrzyjmy się bliżej kilku bardziej popularnym trojanom: 

• Netbus 

• SubSeven 

Trojan Netbus składa się z dwóch części, tak jak robią to prawie wszystkie trojany. Jest klient i serwer. 

Serwer to plik, który musiałby zostać zainstalowany w twoim systemie, aby twój system mógł zostać 

przejęty. Oto jak pójdzie hackowanie. 

 

Hackowanie 

Cel: nakłonienie potencjalnej ofiary do zainstalowania serwera w swoim systemie. 

Metoda 1 

Wyślij plik serwera (w celu wyjaśnienia, nazwiemy plik netbusserver.exe) za pośrednictwem 

wiadomości e-mail. Tak to było pierwotnie zrobione. Haker zażąda, aby plik był jakąś grą. Po 

dwukrotnym kliknięciu pliku wynik jest zerowy. Nic nie widzisz. (Bardzo podejrzane) Uwaga: (Ile razy 

dwukrotnie kliknąłeś na plik wysłany przez kogoś i najwyraźniej nic nie zrobił) W tym momencie, co się 

stało, serwer został już zainstalowany w twoim systemie. Wystarczy, że "haker" będzie używał klienta 

Netbus do połączenia się z twoim systemem, a wszystko, co masz w systemie, jest teraz dostępne dla 

tego "hakera". Wraz ze wzrostem świadomości używania trojanów, "hakerzy" stali się mądrzejsi, stąd 

metoda 2. 

Metoda 2 

Cel: Przygotowanie do instalacji serwera w systemie. Zobaczmy, ilu z was otrzymuje gry od znajomych? 

Gry takie jak uderzenie tortem w twarz. Być może grasz  strzelając do  Saddama? Jest mnóstwo 

zabawnych małych plików. Teraz pokażę ci, jak ktoś, komu zależy na uzyskaniu dostępu do twojego 

komputera, może użyć tego przeciwko tobie. Dostępne są programy narzędziowe, które mogą łączyć 

plik ("serwer" (a.k.a. Trojan)) z legalnym "plikiem wykonywalnym". (Plik wykonywalny to dowolny plik 

z rozszerzeniem .exe). Następnie wyprowadza inny plik (.exe). Pomyśl o tym procesie jako mieszaniu 

trucizny w napoju. 

Na przykład: 

Sok pomidorowy  + Trucizna = Coś 

Teraz wynik nie jest już tak naprawdę sokiem z pomidorów, ale możesz go nazwać, jak chcesz. Ta sama 

procedura obejmuje łączenie trojana z innym plikiem. 

Na przykład: 

Dany "haker" mógłby to zrobić: (do celów demonstracyjnych użyjemy gry w szachy) 

Nazwa: chess.exe (nazwa pliku rozpoczynającego grę w szachy) 

Trojan: netbusserver.exe (Trojan) 

(Znowu dla celów wyjaśnienia nazywamy to tak) 



Narzędzie połączy dwa pliki razem i wypisze jeden plik wykonywalny o nazwie: 

<insert name here> .exe 

Plik ten może następnie zmienić nazwę z powrotem na chess.exe. To nie jest dokładnie ta sama gra w 

szachy. To jak sok z pomidorów,  tylko trochę inny. Różnica w tych plikach zostanie zauważona w ich 

wielkości. Oryginalny plik: chess.exe rozmiar: 50 000 bajtów Nowy plik (z trojanem): chess.exe rozmiar: 

65 000 bajtów (uwaga: te liczby i liczby mają wyłącznie charakter wyjaśnień). Proces łączenia się z 

dwoma plikami zajmuje około 10 sekund. Teraz "haker" ma nowy plik szachowy do wysłania z 

trojanem. 

P: Co stanie się po kliknięciu nowego pliku chess.exe? 

O: Program szachowy rozpoczyna się normalnie. Koniec z podejrzeniem, ponieważ plik coś zrobił. 

Jedyną różnicą jest to, że podczas uruchamiania programu szachowego trojan jest również instalowany 

w twoim systemie. 

Teraz otrzymasz wiadomość e-mail z załącznikiem, z wyjątkiem formatu chess.exe. Nic nie 

podejrzewając wykona plik i zobaczy grę w szachy. Tymczasem w tle "Trojan" zostaje cicho 

zainstalowany na twoim komputerze. Jeśli to nie jest wystarczająco przerażające, po tym, jak trojan 

zainstaluje się na twoim komputerze, wyśle wiadomość z twojego komputera do hakera, informując 

go o następujących informacjach. 

Nazwa użytkownika: (Nazwa, do której łączy) 

Adres IP: (Twój adres IP) 

Online: (Twoja ofiara jest online) 

Nie ma znaczenia, czy korzystasz z połączenia dial-up. Potencjalny haker zostanie automatycznie 

powiadomiony, gdy zalogujesz się na swoim komputerze. Prawdopodobnie zadajesz sobie pytanie 

"jakie jest prawdopodobieństwo, że mi się to przydarzyło?". Pomyśl o tym. Weź pod uwagę drugą 

część. Używane w połączeniu z wyżej wymienionymi metodami może spowodować zabójczą 

kombinację. Te metody to tylko kilka sposobów, w jakie "hakerzy" mogą uzyskać dostęp do twojego 

komputera. Poniżej znajdują się inne sposoby, w jakie mogą pobrać zainfekowany plik. 

Grupy dyskusyjne: Publikowanie artykułów w grupach dyskusyjnych za pomocą załączników do plików, 

takich jak (mypic.exe) w dorosłych grupach dyskusyjnych, prawie gwarantuje, że ktoś padnie ofiarą. 

Nie daj się jednak zwieść, ponieważ ci ludzie opublikują te pliki w grupach dyskusyjnych. 

Winorośl: Niestety nie ma sposobu, aby kontrolować ten efekt. Otrzymasz plik od znajomego, który 

otrzymał go od znajomego itp. 

E-mail: Najczęściej stosowana metoda dostawy. Może zostać wysłany jako załącznik w wiadomości e-

mail skierowanej do Ciebie. 

Niebezpieczne witryny sieci Web: takie strony internetowe, które nie są "ponad stołem". Pliki pobrane 

z takich miejsc powinny być zawsze akceptowane z dużym podejrzeniem. 

IRC: Na serwerach IRC czasami po dołączeniu do kanału automatycznie otrzymasz wiadomość o treści 

"mypic.exe" lub "sexy.exe" lub sexy.jpg.vbs. Zwykle przekonasz się, że są za to odpowiedzialni. 

Witryny czatu: witryny czatu są prawdopodobnie jednym z głównych miejsc, w których odbywa się 

tego rodzaju działalność. Smutna część tego, że 80% nie jest tego świadoma. 



Jak widać, istnieje wiele różnych sposobów dostarczenia tego pliku użytkownikowi. Informując was o 

tych metodach, mam nadzieję, że uczyniłem was bardziej świadomymi potencjalnego 

niebezpieczeństwa wokół was. W części 3 omówimy, jakie pliki należy uznać za dopuszczalne. 

DOPUSZCZALNE PLIKI 

Po ostatniej części pewnie zadajesz sobie pytanie, co można bezpiecznie zaakceptować jako plik od 

kogoś . Mam nadzieję, że odpowiem na większość, jeśli nie wszystkie, pytania dotyczące typów plików, 

które można uznać za bezpieczne lub bardziej normalne. Pokażę ci, jakie powinny być normalne 

rozszerzenia dla różnych typów plików i jakiego typu pliki nie powinny nigdy wchodzić w formaty .exe. 

Zaczniemy od czegoś, co jestem pewien, że większość, jeśli nie wszyscy, zdarzyło się przynajmniej raz. 

ZDJĘCIA 

Czy kiedykolwiek ktoś przysłał ci zdjęcie? Jeśli czatujesz na jakiejkolwiek stronie czatu, 

prawdopodobnie spotkasz kogoś lub grupę osób, które być może chciały wysłać Ci swoje zdjęcie. Jeśli 

tak, to mam nadzieję, że nie było to w formie (mypic.exe). Jeśli tak, możesz chcieć uruchomić program 

antywirusowy, szczególnie w tych plikach. 

Dla wszystkich celów intensywnych zdjęcia powinny się pojawiać tylko w wymienionych poniżej 

formatach. 

• Jpg (jpeg) Na przykład (steve.jpg) 

• Bmp (bitmap) Na przykład (steve.bmp) 

• TIFF (format pliku obrazu znacznika) Na przykład (steve.tiff) 

• Gif (Graphics Interchange Format) Na przykład (steve.gif) 

Wszystkie są legalne! Twoja przeglądarka może wyświetlać prawie wszystkie te pliki, z wyjątkiem 

formatu tiff. Inne programy, które można wykorzystać do przeglądania tych plików to Photoshop, 

Paintshop, Netscape, Internet Explorer i Imaging, żeby wymienić tylko kilka. 

OSTRZEŻENIE! 

Są to typy plików, według których obrazy powinny pochodzić. Coś innego powinno być 

niedopuszczalne. Nie ma żadnego powodu, aby zdjęcie był jako plik .exe. Nigdy nie akceptuj wymówki, 

że jest to plik obrazu do  automatycznego wyodrębniania! 

READ ME! I PLIKI TEKSTOWE 

Niemal wszystkie dokumenty informacyjne o programach w sieci są dostępne w jednym z tych 

formatów. Pliki te są po prostu dokumentami informacyjnymi wpisanymi w edytorze tekstu lub 

edytorze tekstu. Oto kilka przykładów ich rozszerzeń: 

• Format dokumentu DOC dla Microsoft Word, Word. Przykład: (readme.doc) 

• Plik TXT Format tekstu można otworzyć za pomocą Notatnika, Worda, Microsoft Worda. Przykład: 

(readme.txt) 

• RTF (Rich Text Format) 

Są to wszystkie akceptowalne legalne formaty. Prawda jest taka, że pliki tekstowe mogą mieć prawie 

dowolny format. Istnieją jednak formaty, których naprawdę nie powinno się wprowadzać. 



Na przykład: 

• <anything> .com 

• <anything> .exe 

• <cokolwiek> .txt.vbs 

Nie ma powodu, aby jakiekolwiek pliki były wysyłane do ciebie w dowolnym z powyższych formatów, 

jeśli są dokumentami tekstowymi. Mogę również zapewnić, że nie ma powodu, dla którego plik 

powinien mieć podwójne rozszerzenie. Takie pliki, jeśli kiedykolwiek je otrzymasz, powinny być 

traktowane podejrzanie. W żadnym wypadku nie powinieneś otwierać pliku, jeśli nie wiesz, jaki to jest 

plik. 

Omówiliśmy metody dostępu do twojego komputera za pomocą ataku Netbios, jak można zainfekować 

pliki i jak można je dostarczyć. W części 4 omówimy, kto jest odpowiedzialny za te ataki. Przyjrzymy się 

typowi osób odpowiedzialnych za te ataki za klawiaturą. 

KIM SĄ HAKERZY? 

Uważam, że konieczne jest wyjaśnienie terminu hacker. Być może twoja definicja hakera uległa 

wpływom i skażeniu przez lata. Odnotowano różne działania związane z komputerem przypisywane 

określeniu "haker", ale zostały one bardzo źle zrozumiane. Niestety dla ludzi naprawdę zdefiniowanych 

w podziemnym świecie techniki jako "hakerów" jest to zniewaga. Istnieją różne rodzaje "hakerów", z 

których każdy ma własny program. Moim celem jest pomóc chronić Cię przed najgorszymi z nich. 

Anarchistyczni hakerzy 

Są to osoby, którymi powinieneś być zmęczony. Ich jedynym celem infiltracji systemu jest 

spowodowanie uszkodzenia lub wykorzystania informacji w celu spustoszenia. Są to głównie osoby, 

które są odpowiedzialne za większość ataków systemowych użytkowników domowych. Bardziej 

prawdopodobne jest, że będą zainteresowani tym, co jest na maszynie innej osoby, na przykład Twojej. 

Zazwyczaj przekonasz się, że te osoby mają nieco wyższy poziom umiejętności komputerowych i 

uważają się za hakerów. Chwalą się osiągnięciami innym. Ich pomysł na klasyfikowanie siebie jako 

hakera to zdobywanie programów i narzędzi dostępnych w sieci, używanie tych programów bez 

prawdziwej wiedzy na temat działania tych aplikacji i czy potrafią "włamać się" do czyjejś klasy 

systemowej jako haker. Osoby te nazywane są "hacker kiddie". Używają tych programów w złośliwy 

sposób u każdego, kogo mogą zainfekować. Nie mają żadnego prawdziwego celu, z wyjątkiem tego, że 

mówią: "Tak! Włamałem się do <insert name here> komputera! "Daje im to prawo do przechwałek dla 

swoich przyjaciół. Jeśli wystąpi jakiekolwiek uszkodzenie w systemie, który zostanie złamany, osoby te 

dokonają tego. Te osoby to zazwyczaj licealiści. Chwalą się swoimi osiągnięciami swoim przyjaciołom i 

próbują budować wizerunek hakerów. 

Hakerzy 

Haker z definicji wierzy w dostęp do bezpłatnych informacji. Zwykle są to bardzo inteligentni ludzie, 

którzy niewiele mogą się troszczyć o to, co masz w swoim systemie. Ich emocje pochodzą z infiltracji 

systemu ze względów informacyjnych. Hakerzy, w odróżnieniu od "crackerów i anarchistów", którzy 

wiedzą, że mogą złamać zabezpieczenia systemu, nie sprawiają, że jesteś hakerem, tak jak dodanie 2 + 

2 nie czyni z ciebie matematyka. Niestety, każdy dziennikarz i pisarz został oszukany w  przypadku 

użyciu słowa "haker" . Przypisali wszelkie nielegalne działania związane z komputerowym terminowi 

"haker". Prawdziwi hakerzy atakują głównie instytucję rządową. Uważają, że ważne informacje można 

znaleźć w instytucjach rządowych. Dla nich ryzyko jest tego warte. Im wyższe bezpieczeństwo, tym 



lepsze wyzwanie. Im lepsze wyzwanie, tym lepiej muszą być. Kto jest najlepszym kowbojem na 

klawiaturze? Że tak powiem! Te osoby są w różnych klasach wiekowych. Są to zarówno uczniowie szkół 

średnich, jak i absolwenci szkół wyższych. Są bardzo biegli w programowaniu i są na tyle sprytni, aby 

nie brać pod uwagę. Nie przejmują się tym, że chwalą się swoimi osiągnięciami, ponieważ narażają się 

na podejrzenia. Wolą pracować zza kulis i zachowywać swoją anonimowość. Nie wszyscy hakerzy są 

samotnikami, często przekonają się, że mają bardzo wąskie grono współpracowników, ale wciąż 

istnieje między nimi poziom anonimowości. Mój współpracownik powiedział mi kiedyś, "jeśli mówią, 

że są hakerem, to nie są!".  

Crackerzy 

Do celów definicji zawarłem to pojęcie. Jest to przede wszystkim termin przeznaczony dla osób, które 

znają się na sztuce omijania ochrony praw autorskich do oprogramowania. Zazwyczaj są wysoko 

wykwalifikowani w językach programowania. Często są myleni z hakerami. Jak widać, są oni podobni 

w swoich planach. Obaj walczą z bezpieczeństwem, ale są zupełnie innymi "zwierzętami". Bardzo 

ważna jest umiejętność przyporządkowania twoich ataków do odpowiedniego typu atakującego. 

Identyfikując atakującego jako anarchistycznego hakera lub hakera, masz lepsze pojęcie o tym, 

przeciwko czemu walczysz. "Poznaj swojego wroga i poznaj siebie, a zawsze zwyciężysz ..." 

NARZĘDZIA NA RYNKU 

Czym jest stolarz bez młotka? "Hakerzy" wymagają narzędzi, aby podjąć próbę złamania zabezpieczeń 

systemu. Niektóre narzędzia są łatwo dostępne, a niektóre są w rzeczywistości pisane przez innych 

hakerów, z jedynym zamiarem wykorzystania ich do włamań do systemu. Niektórzy "hakerzy" używają 

niewielkiej pomysłowości w swoich atakach i niekoniecznie polegają na jakimś konkretnym narzędziu. 

W końcu jednak sprowadza się to do tego, że muszą zainfekować twój system, aby go złamać. Aby 

lepiej zrozumieć, w jaki sposób "hakerzy" naruszają bezpieczeństwo systemu, uważam, że ważne jest 

zrozumienie, jakich narzędzi używają. Daje to użytkownikowi wgląd w to, czego dokładnie szukają i w 

jaki sposób uzyskują te informacje. W tej sekcji wyjaśniam również, w jaki sposób narzędzia te są 

używane w połączeniu ze sobą. 

Skanery portów 

Co to jest skaner portów? 

Skaner portów to poręczne narzędzie, które skanuje komputer w poszukiwaniu aktywnych portów. 

Dzięki temu narzędziu potencjalny "haker" może dowiedzieć się, jakie usługi są dostępne na 

docelowym komputerze, korzystając z odpowiedzi otrzymanych przez skaner portu. Zapoznaj się z 

poniższą listą w celach informacyjnych. 



 

Skanowanie otwartych portów odbywa się na dwa sposoby. Pierwszy polega na skanowaniu 

pojedynczego adresu IP dla otwartych portów. Drugi to skanowanie zakresu adresów IP, aby znaleźć 

otwarte porty. Spróbuj pomyśleć o tym, jak o dzwonieniu pod jeden numer telefonu powiedzmy 555-

4321 i pytając o dostępne rozszerzenie. W odniesieniu do skanowania numer telefonu jest 

równoważny adresowi IP i rozszerzeniom otwierającym porty. Skanowanie zakresu adresów IP jest jak 

wywoływanie każdego numeru od 555-0000 do 555-9999 i żądanie każdego rozszerzenia dostępnego 

przy każdym numerze. 

Trojany 

Trojany są zdecydowanie jednym z narzędzi wykorzystywanych przez "hakerów". Istnieją setki 

trojanów. Wymienienie ich wszystkich spowodowałoby, że niniejsza instrukcja była wyjątkowo długa. 

Dla celów definicji skupimy się na parze. 

SubSeven 

Trojan SubSeven ma wiele funkcji i możliwości. Jest to moim zdaniem zdecydowanie najbardziej 

zaawansowany trojan, jaki widziałem. Rzuć okiem na niektóre cechy Sub Siedmiu. 

• książka adresowa 

• WWP Pager Retriever 

• UIN2IP 

• zdalny skaner IP 

• Wyszukiwanie hosta 

• pobierz Windows CD-KEY 

• zaktualizuj ofiarę z adresu URL 

• Przejęcie ICQ 

• Folder główny FTP 



• pobieranie haseł telefonicznych wraz z numerami telefonów i nazwą użytkownika 

• przekierowanie portu 

• Bot IRC. dla listy poleceń 

• Zakładki Menedżera plików 

• Utwórz folder, usuń folder [pusty lub pełny] 

• kierownik procesu 

• wymów tekst 2 

• Uruchom ponownie serwer 

• Aol Instant Messenger Spy 

• Yahoo Messenger Spy 

• Microsoft Messenger Spy 

• Pobierz listę numerów i haseł ICQ 

• Pobierz listę użytkowników AIM i haseł 

• Przekierowanie aplikacji 

• Edytuj plik 

• Wykonuj kliknięcia na pulpicie ofiary 

• Ustaw / zmień ustawienia wygaszacza ekranu [przesuwanie markizy] 

• Uruchom ponownie system Windows [patrz poniżej] 

• Serwer ping 

• Kompresuj / dekompresuj pliki przed i po transferze 

• Macierz 

• Ultra szybki skaner IP 

• Narzędzie IP [Resolve Host names / Ping IP addresses] 

• Uzyskaj informacje o domu ofiary [niemożliwe na wszystkich serwerach]: 

- Adres 

- Nazwa firmy 

- Miasto 

- Firma 

- Kraj 

- Typ klienta 

- E-mail 



- Prawdziwe imię 

- Stan 

- Kod miasta 

- Kod pocztowy 

- Lokalny telefon 

- Kod pocztowy 

I więcej… 

Myślę, że otrzymujesz obraz dokładnie tego, do czego ten trojan jest zdolny. Oto obraz tego, jak 

wygląda SubSeven. 

 

Netbus: 

NetBus jest starszym trojanem, niemniej jednak nadal jest używany. Składa się z serwera i części 

klienta. Część serwera to program, który musi być uruchomiony na twoim komputerze. To powinno 

dać ci wyobrażenie o tym, co potrafi Netbus. Funkcje Netbus: 

• Otwórz / zamknij dysk CD-ROM raz lub w odstępach (określonych w sekundach). 

• Pokaż opcjonalny obraz. Jeśli nie podano pełnej ścieżki obrazu, będzie szukał go w katalogu Patch. 

Obsługiwane formaty graficzne to BMP i JPG. 

• Zamień przyciski myszy - prawy przycisk myszy otrzymuje funkcje lewego przycisku myszy i na 

odwrót. 

• Uruchom opcjonalną aplikację. 

• Odtwórz opcjonalny plik dźwiękowy. Jeśli nie podano pełnej ścieżki pliku dźwiękowego, będzie szukał 

go w katalogu Patch. Obsługiwany format dźwięku to WAV. 



• Skieruj mysz na opcjonalne współrzędne. Możesz nawet poruszać się po myszy na komputerze 

docelowym swoim własnym. 

• Pokaż okno dialogowe wiadomości na ekranie. Odpowiedź jest zawsze odesłana do Ciebie. 

• Wyłącz system, wyloguj użytkownika itp. 

• Przejdź do opcjonalnego adresu URL w domyślnej przeglądarce internetowej. 

• Wyślij naciśnięcia klawiszy do aktywnej aplikacji na komputerze docelowym. Tekst w polu 

"Wiadomość / tekst" zostanie wstawiony do aplikacji, która ma fokus. ("|" Oznacza enter). 

• Podsłuchaj klawisze i wyślij je do siebie. 

• Pobierz skrendump (nie powinno być używane przez wolne połączenia). 

• Zwróć informacje o komputerze docelowym. 

• Prześlij dowolny plik od ciebie na komputer docelowy. Dzięki tej funkcji będzie można zdalnie 

aktualizować Patch za pomocą nowej wersji. 

• Zwiększanie i zmniejszanie głośności dźwięku. 

• Nagrywaj dźwięki, które przechwytuje mikrofon. Dźwięk zostanie odesłany do Ciebie. 

• Dźwięk kliknięcia za każdym naciśnięciem klawisza. 

• Pobieranie i usuwanie dowolnego pliku z miejsca docelowego. Użytkownik wybiera plik, który chce 

się pobrać / usunąć w widoku reprezentującym twarde dyski docelowe. 

• Klawisze (litery) na klawiaturze można wyłączyć. 

• Zarządzanie hasłem. 

• Pokaż, zabij i ustaw ostrość okien w systemie. 

• Przekieruj dane na określony port TCP na inny host i port. 

• Przekieruj aplikacje I / O aplikacji konsoli do określonego portu TCP (telnet hosta na określonym 

porcie, aby wchodzić w interakcje z aplikacją). 

• Skonfiguruj serwer-exe z opcjami takimi jak port TCP i powiadomienia pocztą. 

Tak właśnie wygląda klient Netbus. 



 

Joiners 

Wcześniej widziałeś, jak robię odniesienia do narzędzi, które łączą dwa pliki wykonywalne w jeden. 

Oto, jakie są te programy. Programy te umożliwiają ukrycie Trojana w legalnych plikach. 

ICQ 

Chociaż samo w sobie nie jest narzędziem do hakowania, istnieją pliki programów napisane przez 

nienazwanych programistów. Coraz więcej zaawansowanych trojanów może powiadomić "hakera" za 

pośrednictwem ICQ o tym, czy jesteś online. Biorąc pod uwagę, że jesteś zainfekowany trojanem. Jeśli 

nie jesteś zainfekowany, ICQ może służyć jako narzędzie do przekazywania twojego adresu IP. Obecnie 

dostępne są pliki / programy w sieci, które umożliwiają "łatanie" ICQ, dzięki czemu ujawnia ona numery 

IP osób znajdujących się na liście "hakerów". Istnieją również pliki, które umożliwiają dodawanie 

użytkowników do ICQ bez ich autoryzacji lub powiadomienia. Dla celów demonstracyjnych zobaczmy, 

jak hakowałby  haker z wyżej wymienionymi narzędziami, próbując włamać się do komputera 

użytkownika. 

Hack 1: 

Cel: Uzyskanie dostępu do komputera użytkowników. 

Krok 1: Uzyskaj identyfikator użytkownika ICQ 

Krok 2: Dodaj użytkownika do listy ICQ 

Krok 3: Użyj polecenia Pobierz informacje dla użytkownika 

Krok 4: Zarejestruj adres IP użytkownika 

Krok 5: Uruchom monit w trybie dos 

Krok 6: nbtstat -A <adrespad> 

Krok 7: Poszukaj kodu szesnastkowego <20> 

Krok 8: (Zakładając, że jest tam heks z <20>) net view\\adres IP. 

Krok 9: Sprawdź, jakie akcje są dostępne, powiemy "C" udostępnione. 

Krok 10: korzystanie z sieci x: \\ adres_IP \ c 



Uzyskano dostęp do komputera użytkownika. W powyższym scenariuszu nasz "potencjalny haker" użył 

programów łat dostępnych dla ICQ, aby uzyskać adres IP "ofiary", a następnie rozpoczął atak. Po 

zorientowaniu się, w jaki sposób "osoba" może uzyskać dostęp do twojego komputera, przejdźmy do 

części 6. Omówimy, co jest zagrożone, gdy komputer zostanie przejęty 

DOSTĘP PRZYZNANY 

Dość często słyszę komentarze typu: "co jeśli włamują się do mojego systemu, nie ma nic w moim 

systemie zainteresowania." Nie mogę ci powiedzieć, jak bardzo możesz być nie tak. Jedyne, o czym 

mogę pomyśleć, gdy słyszę, że ktoś mówi, że to ta osoba, nie jest świadomy, do jakiego rodzaju 

informacji mają dostęp. Pokażę ci dokładnie, jakiego rodzaju informacji "haker" ma dostęp, kiedy twój 

system został włamany. Postaraj się pamiętać, że nie ma na celu cię przestraszyć, ma to na celu 

poinformowanie cię. Pamiętaj, że czytasz ten podręcznik, aby lepiej zrozumieć, jak chronić siebie. 

Informacje o koncie bankowym 

Jestem pewien, że jeśli jesteś jak większość ludzi, masz jakąś bankowość internetową. Prawdopodobnie 

płacisz rachunki przez Internet na stronie banku. Większość banków wymaga korzystania z 128-

bitowych przeglądarek szyfrujących do wykonywania bankowości online. Ta forma bankowości online 

szyfruje twoje informacje i chroni je przed wzrokami ciekawskich świata, które mogą chcieć uzyskać 

dostęp do takich ważnych informacji. To powinno dodatkowo pokazać, jak potężna jest metoda 

szyfrowania: 

• 40-bitowe szyfrowanie, oznacza 240 możliwych kluczy, które mogą pasować do zamka 

przechowującego informacje o koncie. Oznacza to, że istnieje wiele miliardów (1, po których następuje 

12 zer) możliwych kluczy. 

• 128-bitowe szyfrowanie, oznacza, że jest 288 (trzy następujące po 26 zerach) razy tyle kombinacji 

klawiszy, ile jest do 40-bitowego szyfrowania. Oznacza to, że komputer wymagałby wykładniczo 

większej mocy obliczeniowej niż w przypadku 40-bitowego szyfrowania, aby znaleźć właściwy klucz. 

To bardzo skuteczna metoda szyfrowania danych wysyłanych z urządzenia do maszyny bankowej. 

Niestety jest to bezużyteczne, gdy komputer zostanie przejęty. 

Pytanie: Jak? 

Jedną z funkcji "Trojana" jest key logger. Podstawową zasadą jest naciśnięcie wszystkich naciśniętych 

klawiszy, które zostaną zarejestrowane i odesłane do "hakera". Jakiego rodzaju informacje 

wprowadzasz, kiedy korzystasz z bankowości internetowej? Większość banków ma ekran logowania, 

w którym wpisujesz swoją nazwę użytkownika i hasło. Oto, gdzie robi się interesująco. Oznacza to, że 

po wpisaniu loginu i hasła do konta bankowego online "haker" ma teraz do niego dostęp. 

Prawdopodobnie zadajesz sobie pytanie: "Skąd oni wiedzą, w jakim banku jestem?" Ta informacja jest 

łatwo osiągnięta przez wykonanie tzw. Zrzutu ekranu. Daje to "hakerowi" obraz twojego pulpitu i 

wszystkich okien aktualnie otwartych w tym czasie. Zrzut ekranu wyglądałby tak. 



 

Z tego zrzutu ekranu może powiedzieć, w jakiej jesteś witrynie (w takim przypadku byłby to twój bank). 

Od tego to tylko kwestia zalogowania się na konto bankowe i robienia tego, co chce. Jak widać, mimo 

że znajdujesz się na bezpiecznej stronie internetowej, nadal nie chroni ona twoich informacji, gdy 

komputer zostanie przejęty. Być może niektórzy z was nie korzystają z bankowości internetowej. Być 

może korzystasz z innego programu do zarządzania swoimi finansami. Istnieje wiele programów 

dostępnych do celów finansowych. Problem polega na tym, że gdy "haker" ma dostęp do twojego 

systemu, ma dostęp do tych plików. Mogą kopiować pliki z komputera do swoich i przeglądać je w 

czasie wolnym. 

E-mail 

Po prostu wszystkie wysłane wiadomości e-mail są dostępne dla "hakerów" po naruszeniu 

bezpieczeństwa systemu. Mogą je przeczytać i ewentualnie sprawdzić pocztę, zanim to zrobisz. 

Zdjęcia 

Jeśli masz w swoim systemie swoje zdjęcia lub członków rodziny, są one również dostępne dla 

"hakera". Nie sądzę, że muszę wyjaśnić tutaj niebezpieczeństwo. Nie tylko jednostka naraziła na 

szwank twój system komputerowy, ale także wie, jak wyglądasz. 

Wznawianie 

To może nie brzmieć jak plik priorytetowy dla "hakera", ale zostań ze mną na sekundę. Jak wielu z Was 

wznowiło pisanie na komputerach? Jestem pewien, że wiele z was robi. Jeśli "haker" miał pobrać twoje 

CV, teraz ma teraz dostęp do: 

Imię: 

Adres: 

Telefon: 

Miejsce pracy: 



Dodaj do tego powyższe i rzućmy okiem na to, co wiedzą. 

• Adres e-mail znajomych, rodziny, współpracowników. 

• Twój adres domowy. 

• Numer telefonu 

• Jak wyglądasz 

• Gdzie pracujesz (i pracowałeś) 

• Rachunek bankowy (w tym ile masz pieniędzy) 

To też się nie kończy. To tylko kilka rzeczy, które mogą się zdarzyć, gdy twój system zostanie naruszony. 

To nie jest science fiction, to są prawdziwe możliwości życiowe. Zakres tych informacji został zebrany 

tylko z plików w systemie. Biorąc pod uwagę następujące. 

ODPORNOŚĆ PRZEZ POŁĄCZENIE Z INTERNETEM 

Nie popełnij błędu, to jest bardzo realne. W zależności od tego, ile czytasz i ile wiesz o trojanach, 

prawdopodobnie wiesz o czym mówię. Jeśli nie jesteś świadomy, mam na myśli zdolność do 

skutecznego przekształcenia twojego komputera w jednostkę survellance audio / wideo bez twojej 

wiedzy. 

Pytanie: Jak? 

Odpowiedź: Ilu z was ma kamery internetowe? Ilu z was ma mikrofony? Nie wszystkie trojany mają 

dostęp do kamery internetowej i mikrofonu. Te, które mają, mają możliwość przekształcenia 

komputera w kamerę wideo / audio survellance. Trojan nagrywa dźwięki w pokoju za pomocą 

mikrofonu, a następnie przesyła plik z powrotem do "hakera". Następnie haker odtwarza plik i słyszy 

dźwięki nagrane w pokoju. Dodajmy do tego, że nagrywanie to plik, w którym mogą go odtworzyć, 

kiedy chcą, komu chcą. W ten sam sposób uzyskują dostęp do kamery internetowej, skutecznie 

pobierając z domu wideo i audio z tego, co aktualnie dzieje się w tym pokoju. To brzmi szalenie, ale 

mogę cię zapewnić, że tak  jest. Nie sądzę, żebym musiał ci powiedzieć, jakiego rodzaju zagrożenie dla 

bezpieczeństwa stanowi to dla ciebie i twojej rodziny. Do tej pory prawdopodobnie martwisz się / 

przerażają możliwe luki w zabezpieczeniach komputera. Spoko. W części 7 omówimy metody ochrony 

przed tymi osobami 

JAK SIĘ CHRONIĆ 

Jest takie powiedzenie: "Lepiej zapobiegać niż leczyć". Po lekturze tego yrkstu mamy nadzieję, że 

szukasz sposobów na ochronę swojej prywatności. Odzyskaj to od tych, którzy mogą go zaatakować. 

Osoby odpowiedzialne za te ataki będą zawsze polować na tych, którzy nie są zainteresowani ochroną 

swojej prywatności. "Daj człowiekowi rybę, a on będzie jadł przez cały dzień. Naucz człowieka, jak łowić 

ryby, a on nigdy nie będzie głodował. "Pokazując Ci kroki i procedury, których możesz użyć do ochrony 

systemu przed atakiem hakerów, szybko odzyskasz poczucie bezpieczeństwa. 

FIREWALLE 

Zapora ogniowa w języku laickim to program, który filtruje dane sieciowe, aby zdecydować, czy 

przekazać je do miejsca docelowego, czy też odmówić. Programy te zazwyczaj chronią przed 

przychodzącymi "atakami sieciowymi". Oznacza to, że nieautoryzowane żądania sieciowe z 

komputerów zagranicznych będą blokowane. Nie mogę podkreślić, jak ważne jest, aby w dzisiejszych 



czasach zapora była zainstalowana i "uruchomiona" na twoim komputerze. Osobiście polecam użycie 

jednej z poniższych lub obu możliwości, jeśli możesz. 

Black Ice Defender 

Jest to bardzo przyjazny dla użytkownika kompleksowy program zapory sieciowej. Gorąco polecam 

zarówno zaawansowanym, jak i początkującym użytkownikom. Ma prosty interfejs graficzny, który jest 

łatwy do zrozumienia i przyjemny dla oka. Wykrywa atakującego, zatrzymuje jego atak i skanuje i 

udostępnia tyle informacji o "atakującym". 

Lockdown 2000 

Polecam również Lockdown 2000 jako środek bezpieczeństwa. Lockdown2000 ma również bardzo 

przyjemny interfejs graficzny i jest przyjazny dla użytkownika. Robi to samo, co Black Ice Defender, ale 

także uruchamia skany w twoim systemie w poszukiwaniu trojanów. Monitoruje twój rejestr i plików 

systemowych dla zachodzących zmian. Następnie daje możliwość cofnięcia wszystkich zmian lub 

zezwolenia na to. Uważam, że używanie obu firewall w połączeniu ze sobą działa całkiem dobrze. Oboje 

rekompensują niedostatki drugiego. 

Oprogramowanie antywirusowe 

Jest to również kolejny program, który powinieneś mieć w swoim systemie. Wszyscy wiemy, że to 

konieczność, ale wszyscy jesteśmy winni, że ich nie używamy. Istnieje wiele programów 

antywirusowych. Norton Antivirus i MCAfee to dwa z bardziej popularnych. Wszyscy są dobrzy i 

wykonują swoją pracę. Osobiście polecam używanie skanera antywirusowego i obu zapór ogniowych. 

Powodem jest fakt, że Black Ice Defender blokuje nadchodzące ataki i wszelkie zmiany systemowe, 

które występują w twoim systemie Lockdown . 

PORADY & TRIKI 

Uważam za konieczne zwrócenie szczególnej uwagi na tę sekcję. Powyższe programy będą działać i 

wykonywać swoją pracę, ale to tylko połowa sukcesu. Istnieją pewne środki ostrożności, które należy 

podjąć jako użytkownik, aby upewnić się, że system pozostaje "fortecą". 

Porada 1: 

Dla użytkowników Dial-up: jeśli korzystasz z połączenia dial-up, to korzystasz z modemu wewnętrznego 

lub zewnętrznego, aby uzyskać połączenie z Internetem. Jeśli masz modem zewnętrzny, ta wskazówka 

jest łatwa. Jeśli spojrzysz na modem, zobaczysz światła z przodu. Gdy robisz cokolwiek w sieci, 

zauważysz migające wskaźniki wskazujące, że wysyłasz dane i odbierasz dane. W zależności od tego, 

jak często migają światła i jak szybko migają, daje to przybliżoną informację o tym, ile aktywności dzieje 

się między komputerem a siecią. Oto, gdzie pojawia się małe poczucie percepcji. Jeśli masz połączenie 

z internetem i siedzisz przy swoim systemie, nie robiąc absolutnie nic, światła te nie muszą szybko 

migać. Będą migać okresowo, wskazując, że sprawdza on łączność, jednak nie powinno być żadnego 

transferu danych, jeśli nie robisz nic w sieci. Na przykład: Jeśli masz otwarty program do obsługi poczty 

e-mail, a Ty po prostu siedzisz tam, czytając swoją pocztę, możesz zauważyć, że co 15, czasem 20 minut, 

które migają, co oznacza, że wysyła i odbiera dane. Jest to normalne, ponieważ istnieje możliwość 

skonfigurowania programu pocztowego tak, aby sprawdzał pocztę co 20 minut. Jeśli przez przypadek 

zauważysz, że światła modemu migają konsekwentnie, powiedzmy, co okres 2 minut bez przerwy jest 

wyjątkowo podejrzane. Jeśli masz modem wewnętrzny, nie będziesz mógł go zobaczyć czy świeci na 

modemie, zamiast tego możesz polegać na dwóch ikonach oglądania telewizji w prawym dolnym rogu 

ekranu w pobliżu zegara. Będą wyglądać mniej więcej tak. 



 

Wszelkie dane wysyłane i odbierane będą zauważane przez szybkie mruganie świateł. Jeśli używasz 

kabla lub urządzenia DSL, to samo dotyczy. Nigdy nie powinna istnieć żadna forma ciężkiego transferu 

danych z twojego systemu do niczego, chyba że je autoryzujesz. Niektóre przykłady działań, które mogą 

usprawiedliwiać ciężki transfer danych, są następujące: 

• Działające legalne programy, które mogą potrzebować czasami dostępu do sieci. (tj. programy 

pocztowe) 

• Jeśli używasz serwera FTP, na którym ludzie logują się do twojego komputera, aby pobierać pliki, do 

których masz dostęp. 

• Jeśli pobierasz pliki z Internetu Rzeczy tego rodzaju generują dużo transferu danych. 

Pozwólcie, że skorzystam z okazji i wyjaśnię wam inne "narzędzie", o którym powinniście wiedzieć. 

Załóżmy, że zdajesz sobie sprawę, że jest dużo danych wysyłanych i odbieranych z twojego komputera, 

a ty nawet nie siedzisz. 

Skąd wiesz, co się dzieje? Zróbmy krótkie ćwiczenie. 

• Kliknij Start 

• Idź do Uruchom (kliknij Uruchom) 

• Wpisz command 

• Kliknij OK 

Znowu powinieneś dostać ekran, który wygląda tak. 

 

 

Po wyświetleniu tego ekranu wpisz: 

• Netstat -a 



To polecenie wyświetli listę wszystkiego, z czym komputer aktualnie komunikuje się przez internet. 

Lista, którą otrzymasz, będzie wyglądać mniej więcej tak: 

 

Zobaczysz wiele list, takich jak powyższe. Da ci to używany Protokół lokalny adres (twój komputer) i 

jaki port w twoim komputerze jest podłączony do "Foreign Address" i (State) którego jest (Foreign 

Address). Na przykład, jeśli jest (Ustalony), oznacza to, że jakikolwiek adres obcy mówi, że jest aktualnie 

podłączony do twojego komputera. Dostępne jest oprogramowanie, które pokaże ci te informacje bez 

wpisywania wszystkich tych poleceń. Jeśli z jakiegoś powodu uważasz, że wysyłasz i odbierasz dużo 

danych, dobrze jest zrobić netstat -a, aby zobaczyć, co jest podłączone do komputera i do jakich 

portów. 

Ochrona wspólnych zasobów 

Ci, którzy mają sieci wewnętrzne między dwoma komputerami, prawdopodobnie mają jakiś wspólny 

zasób. Wcześniej w tej instrukcji dowiedziałem się, jak znaleźć to, co jest udostępniane. Rzućmy okiem 

na sposób ochrony tych udostępnionych zasobów. 

• Kliknij Start 

• Przewiń w górę do opcji Programy 

• Przejdź do Eksploratora Windows (kliknij na niego) 

Gdy to zrobisz, powinieneś zobaczyć okno, które zawiera listę folderów wymienionych po lewej stronie 

i więcej folderów wymienionych po prawej stronie. Przewiń listę i poszukaj wszystkich udostępnionych 

plików, które posiadasz. Po znalezieniu tych folderów musisz je teraz chronić. 

• Kliknij folder (raz), aby był podświetlony 

• Użyj prawego przycisku myszy  i kliknij folder. 

Otrzymasz menu: 



 

Twoje menu może wyglądać inaczej niż moje, ale to, czego szukasz, to słowo "Udostępnianie". Po 

kliknięciu opcji Udostępnianie zobaczysz inne okno, które wygląda następująco. 

 

 



Tutaj możesz udostępnić ten folder lub go wyłączyć. Jeśli chcesz wyłączyć udostępnianie, które chcesz 

wybrać (Nie współdzielone). 

 

Jeśli musisz udostępnić folder, wykonaj następujące kroki. Spowoduje to, że folder będzie tylko do 

odczytu. Oznacza to, że nikt nie może usunąć niczego z tych folderów, jeśli mieliby włamać się do 

twojego systemu za pomocą ataku "Netbios". 

 



Następnym krokiem jest zabezpieczenie katalogu hasłem 

 

Po wpisaniu hasła kliknij (OK) i gotowe. Moją osobistą sugestią jest ustawienie katalogu, do którego się 

udostępniasz (tylko do odczytu) i zabezpieczenie hasłem. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy musisz 

udostępniać zasoby. 

Wyłączanie udostępniania plików i drukarek 

Dla tych z was, którzy nie mają sieci domowej, powinniście wyłączyć udostępnianie plików i drukarek. 

Nie ma powodu, aby ta funkcja była włączona. Wykonaj następujące kroki, aby go wyłączyć. • Kliknij 

Start 

• Przewiń w górę do Ustawień 

• Kliknij na Panel sterowania 

Spowoduje to przejście do panelu sterowania. Zobaczysz wiele ikon, których szukasz, będzie ikoną, 

która mówi (Sieć) i wygląda tak. 

 

Po znalezieniu ikony dwukrotnie kliknij na nią. Otrzymasz ekran podobny do tego. 



 

Aby wyłączyć udostępnianie plików i drukarek, musisz kliknąć przycisk, który mówi (Udostępnianie 

plików i drukarek). 

 

Po kliknięciu otworzy się okno: 



 

Odznacz oba te elementy, a następnie kliknij przycisk OK. Następnie musisz ponownie kliknąć (OK), aby 

powrócić do Panelu sterowania. W tym momencie pojawi się monit o płytę CD z systemem Windows. 

Po prostu włóż go i kliknij OK. Czasem otrzymasz wiadomość, która mówi: "Kopiowany plik jest starszy 

niż istniejący plik ..etc.etc. Czy chcesz zachować istniejący plik? "Powinieneś kliknąć NIE. Kiedy proces 

zostanie całkowicie zakończony, system zapyta Cię, czy chcesz zrestartować komputer. Kliknij Tak. Po 

ponownym uruchomieniu systemu możesz wrócić do ekranu sieciowego i sprawdzić, czy 

"Udostępnianie plików i drukarek" zostało wyłączone.  Chciałbym omówić ten proces, jeśli system jest 

zainfekowany. 

O NIE! MÓJ SYSTEM ZAINFEKOWANY 

Mam nadzieję, że tak nie jest w przypadku większości z was, ale wiem, że tutaj będzie kilka osób, które 

zostaną zarażone. Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy jesteś zainfekowany, jest prawidłowe 

zdiagnozowanie komputera. Polecam uzyskać Lockdown 2000 do tego. Zainstaluj go w swoim systemie 

i uruchom pełne skanowanie systemu na swoim komputerze. (Zapoznaj się z dokumentacją dla 

Lockdown 2000) Po uruchomieniu Lockdown 2000, uruchom swój skaner antywirusowy na wszelki 

wypadek,  aby Lockdown niczego nie przeoczył. Możesz zadać sobie pytanie, dlaczego sugeruję takie 

zwolnienie? Komputery są zbudowane na zasadzie nadmiarowości. Jeden program zawsze kompensuje 

niedociągnięcia drugiego. To powinno ujawnić większość, jeśli nie wszystkie, konie trojańskie 

znajdujące się obecnie na twoim komputerze. Dopóki nie masz absolutnej pewności, że nie masz 

żadnych trojanów na swoim komputerze, sugeruję ostrzeżenia o zdarzeniach na Twoim komputerze. 

1. Obserwuj światła nadawcze i odbiorcze modemu, tak jak to omówiliśmy. 

2. Uruchom programy zapory, które zasugerowałem, aby zablokować intruzów. 

3. Monitoruj swój system pod kątem nietypowych zdarzeń (otwieranie płyty CD bez powodu) 

4. Użyj polecenia Netstat, aby zobaczyć, które porty są używane, jeśli podejrzane. 

Ostatecznym celem nie jest paranoja na temat korzystania z komputera. Chodzi o to, by być mądrym 

w używaniu komputera. 

KAŻDY Z NAS NAJWIĘKSZĄ WADĄ SYSTEMU 

Do każdego systemu komputerowego zawsze jest ta jedna wada systemu. Nie ma znaczenia, jak 

potężny jest twój system, ile różnych uruchomionych programów zapory lub ile masz skanerów 

antywirusowych. W końcu jesteście systemu najgorszymi wrogami. Wszyscy "hakerzy" o tym wiedzą, 

nie pomylcie się z. Na szczęście niewiele osób posiada wytrzymałość niezbędną do hakowania o nazwie 

"Inżynieria społeczna". Inżynieria społeczna: jest to termin używany wśród "hakerów" w technikach, 

które opierają się na słabościach ludzi, a nie oprogramowania; celem jest oszukiwanie ludzi w celu  

ujawnianiu haseł lub innych informacji, które zagrażają bezpieczeństwu pojedynczego systemu. O 

wiele łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale można to zrobić. Większość oszustw telemarketingowych, które 



okradają ludzi z pieniędzy, są formami "inżynierii społecznej". Większość tych oszustw występuje z 

powodu osób podszywających się pod firmy obsługujące karty kredytowe lub firmy inwestycyjne. Te 

socjoterapeutyczne ataki skupiają się na tym, abyś dał im swoje pieniądze, zyski. Przekształć ten proces 

w branżę technologiczną, w której wiele osób nie ma tak dobrej znajomości komputera, a ty jesteś 

"wilkiem w owczej skórze"! Niektóre z najczęstszych form inżynierii społecznej, skupiających się na 

konkretnym użytkowniku, to telefonowanie do "marki / ofiary", która ma wymagane informacje, oraz 

udawanie jako technika usług terenowych lub współpracownik z pilnym problemem dostępu. Ten 

rodzaj ataku ma miejsce przede wszystkim w scenach biznesowych. Inżynieria społeczna skierowana 

do otoczenia biznesowego zazwyczaj występuje jako oszustwo telefoniczne. Oszustwo sprowadza się 

do tego, jak wiarygodny jest "haker" w telefonie. Umieszczają swoją wiedzę i rozum w stosunku do 

drugiego człowieka. Ta technika jest używana do wielu rzeczy, takich jak zdobywanie haseł i 

podstawowych informacji o systemie lub organizacji. Czy wiesz, że nie jest to jedyny rodzaj "inżynierii 

społecznej", który jest używany. Te same zasady są stosowane, jeśli chodzi o komputer osobisty. Linie 

czatu sprawiają, że ludzie są bardzo podatni na taki chaos społeczny. 

PRZYKŁAD CHATLINE 

Na linii czatu osoba nie jest oceniana w jaki sposób się pojawiają. Stają się tak wiarygodni, jak ich 

zdolność do pisania i wyrażania siebie. Na linii czatu twoje wyczucie i intuicja to wszystko, na czym 

musisz polegać. Osoba na drugim końcu klawiatury może być niczym, jak opisują siebie. To samo 

dotyczy wiadomości e-mail lub dowolnej formie komunikacji bez rozpoznawania wizualnego. Czytasz 

to, co wysyłają / mówią do ciebie, a twoja wyobraźnia wypełnia puste pola. Ta osoba może brzmieć 

romantycznie, śmiesznie i zejść na ziemię. Istnieje pewna wartość zaufania, która zależy od tego, jak 

długo przebywałeś w Internecie, ta podstawowa baza zaufania formuje się bardzo szybko. W tym 

momencie, po tym, jak lód został złamany, "haker" może zapytać, czy chcesz zobaczyć jego / jej zdjęcie. 

To jest punkt zwrotny twojej rozmowy. Większość ludzi odpowiedziałaby, a następnie otrzymała 

zdjęcie od "hakera". Tutaj sytuacja staje się interesująca. "Haker", o którym mowa, ma okno, w którym 

próbuje wysłać prawdziwy obraz lub trojana. Jeśli "haker" prześle ci wiarygodny obraz, pomoże to 

budować zaufanie między nimi a tobą. Jeśli zdecydują się na uderzenie od nietoperza, ryzykują 

narażeniem się. W obu przypadkach ich cel został osiągnięty, aby zmusić cię do zaakceptowania pliku 

od niego . Zdobycie zaufania i uzyskanie statusu użytkownika, który stracił czujność, naraził na szwank 

bezpieczeństwo systemu. Biorąc pod uwagę, że osiągnięcie tego typu ataku wymaga pewnego 

poziomu finezji i łaski. Wymaga, aby "haker" był adeptem społecznym, szybki i bardzo pewny siebie. 

Zazwyczaj nie są to cechy stereotypowej definicji "hakera". Aby chronić się na tym poziomie, musisz 

zdać sobie sprawę z tej "Gry". Prawdą jest, że to wszystko jest grą dla "hakerów". Hakerzy cenią sobie 

anonimowość, aby wygrać z nami. Spraw, by eksponowali siebie i swoje zamiary. Weźmy prawdziwą 

sytuację życiową, którą możesz napotkać. Dla uproszczenia powiemy, że napotkaliście "potencjalnego 

hakera" na linii czatu. Osoba wydaje się czarująca, zabawna, nawet normalna pod każdym względem. 

Rozmowa staje się w pewnym momencie trochę osobista i nie podając jej historii życia, dzielisz się z 

nią pewną poufną informacją. Rozmowa się nagrzewa i przechodzi do punktu możliwego handlu 

obrazkami. "Potencjalny hacker" chce wymienić z tobą zdjęcia. Powiesz mu / jej, że nie masz zdjęcia, a 

ich uwaga jest czymś w rodzaju "dobrze, czy mimo to chcesz zobaczyć moje zdjęcie?". Zgadzasz się 

więc, aby przesłać Ci swoje zdjęcie. Po otrzymaniu zdjęcia zauważysz, że plik nazywa się: 

• John.exe lub susan.exe 

(Przypominając to, co przeczytałeś w tej instrukcji, wiesz, że ich zdjęcie nigdy nie powinno być w tym 

formacie, więc nie klikaj na nie dwukrotnie) To jest miejsce, w którym twoja świadomość i intuicja 

wskakują. Masz dwie możliwości. 



A) Zmierz się z "potencjalnym hackerem" o typie pliku. 

B) Zagraj w grę i sprawdź, czy możesz złapać tę osobę, wystawiając ją na próbę. 

Jeśli skonfrontujesz się z tą osobą, być może otrzymasz wyjaśnienia, takie jak "to samorozpakowujący 

się obraz". W którym momencie możesz mu powiedzieć, że kłamie. Prawdopodobnie odstraszysz 

"potencjalnego hakera", będąc bezpośrednio z nim. Prawdopodobnie bardzo szybko zalogują się w 

trybie offline. Jeśli grasz w grę, masz szansę go złapać lub przynajmniej dowiedzieć się, kim jest 

PRZYKŁAD IRC 

IRC jest terenem łowieckim dla "hakerów". Nie wymaga wiele umiejętności ani wiedzy, aby 

zainfekować komputer osobisty na IRC. Jedną z najczęstszych taktyk jest założenie tożsamości 

dziewczyny i przejście do kanałów, w których często wymieniane są zdjęcia. Kanały takie jak "dorośli 

30+" lub "czat dla dorosłych". Hakerzy wiedzą, że włamanie to 60% wiedzy na temat wojny 

psychologicznej, w 40% przypadków komputer. Jedną z najpopularniejszych metod wysyłania osoby 

trojana na IRC jest automatyczne wysyłanie pliku po dołączeniu do kanału. Powód jest taki, że niektórzy 

ludzie mają włączoną funkcję w swoich programach IRC, która automatycznie przyjmuje przychodzące 

transfery plików. (Zapoznaj się z dokumentacją programu IRC) Po dołączeniu do kanału automatycznie 

akceptujesz plik. Jeśli znasz plik, który możesz zobaczyć, nazywa się coś w stylu tiffany.jpg.exe. Z czystej 

ciekawości niektórzy ludzie otworzą plik, aby zobaczyć, co to jest, szczególnie ci, którzy nie są świadomi 

potencjalnych niebezpieczeństw takich plików. Rezultatem jest (WYDANIE MISJI). Jak widać wyraźnie 

"hakerzy" są dość biegli w sztuce podstępu. Są sprytni, sprytni i nie dyskryminują komputera, do 

którego będą próbowali uzyskać dostęp. Zaatakują każdego, kto padnie ofiarą zastawionej przez nie 

pułapki. IRC pozostaje jednym z głównych źródeł ofiar "kiddie hackers". Przepis na ochronę sam w 

sobie wymaga, abyś był czujny, podejrzany i pomógł sobie trochę paranoja.  

JAK ZGŁOSIĆ HAKERÓW 

Powstrzymywanie hakerów może być bardzo trudne czasami pozornie niemożliwe. Sądzę jednak, że 

jeśli użyjesz odpowiednich programów w połączeniu z samokształceniem, jak myśli haker, możesz 

znacznie zwiększyć bezpieczeństwo twojego komputera. Zgłaszanie hakerów może czasami być trochę 

trudne. Wielu użytkowników nigdy nie zgłasza prób hackowania. Po prostu dlatego, że po prostu nie 

przejmują się lub  wierzą, że "haker" wie, że nie może dostać się do ich systemu. Istnieje również 

powód, dla którego użytkownicy po prostu nie wiedzą, jakie kroki podjąć, gdy zdają sobie sprawę, że 

ich system jest atakowany. Gdy system jest podłączony do Internetu, pewna forma ataku systemowego 

ostatecznie uderzy w komputer. Większość razy te ataki będą całkowicie przypadkowe. Chociaż nie 

należy zgłaszać każdego pojedynczego ataku, powinieneś powtarzać ataki. Należy zawsze zgłaszać 

powtarzające się ataki z tej samej osoby / adresu IP. Jest to wyraźna wskazówka, że ktoś próbuje 

uzyskać dostęp do twojego komputera. Jeśli korzystasz z Black Ice Defender i lub Lockdown 2000, 

będziesz mógł zobaczyć adres IP osoby próbującej włamać się do twojego systemu. Co teraz robisz, gdy 

wiesz, że ktoś próbuje włamać się do twojego komputera? Zanim będziesz mógł zrobić cokolwiek, 

będziesz potrzebować pewnych narzędzi. Polecam uzyskać następujący program. 

• NetLab 

Netlab ma wiele narzędzi połączonych w jedną łatwą w użyciu aplikację. Możesz uzyskać kopię Netlab 

z: http://www.filedudes.lvdi.net/win95/dns/netlab95.html 

Po uzyskaniu kopii NetLab i zainstalowaniu go będziesz gotowy. Uważam, że najlepszą procedurą jest 

określenie, ile razy ta "osoba" próbowała włamać się do twojego systemu i kiedy. (Zapoznaj się z 

dokumentacją programu zapory, aby dowiedzieć się, gdzie zlokalizować liczbę ataków pochodzących z 



adresu IP.) Po ustaleniu, ile razy dana osoba próbowala uzyskać dostęp i kiedy miał miejsce ostatni 

atak, mądrze jest sprawdzić, czy rzeczywiście dotarli. Aby sprawdzić, co jest aktualnie podłączone do 

komputera, wykonaj następujące czynności: 

• Zapisz adres IP podany przez Black Ice i Lockdown 2000 

• Kliknij Start 

• Iddo Uruchom 

• Wpisz command i naciśnij Enter 

Spowoduje to ponowne wyświetlenie monitu systemu DOS. 

 

Wpisz następujące polecenie w wierszu poleceń systemu DOS. 

• Netstat 

To da ci listę wszystkich aktywnych połączeń z twoim komputerem i będzie wyglądać mniej więcej tak. 

 

Twoje informacje będą miały różne numery. Użyłem adresu IP 10.0.0.x tylko dla celów 

demonstracyjnych. Jeśli atakujący jest podłączony do komputera, jego adres IP będzie widoczny na tej 

liście. Porównaj tę listę z adresem IP jaki napisałem. W tabeli powyżej zobaczysz liczby po a (:) 

 Na przykład: COMP: 2020  



2020 oznacza numer portu komputera zagranicznego, który jest podłączony do komputera. Korzystając 

z naszego przykładu rzućmy okiem na drugi rząd. To pokazuje nam, że ktoś jest podłączony do naszego 

komputera na porcie (2020) z adresu IP 10.0.0.5. Po stwierdzeniu, że "hakerowi" nie udało się włamać 

do komputera, możesz przystąpić do zbierania informacji w celu zgłoszenia ataku. Uruchom NetLab 

 

• Wpisz adres IP we wskazanym obszarze poniżej 

 

• Po wpisaniu adresu IP Kliknij na Ping wskazany poniżej 



 

W tym momencie zobaczysz jeden z dwóch wyników. Zobaczysz odpowiedź wskazującą, że dana osoba 

jest online lub widzisz odpowiedzi wskazującej, że są offline. Robimy to, aby sprawdzić, czy dana osoba 

jest nadal połączona. 

 

1: To jest adres IP, który pingujesz 

2: Czas potrzebny na wysłanie polecenia ping do adresu. 

Następnym krokiem jest sprawdzenie, do kogo należy adres IP. Możesz to zrobić, korzystając z 

whois.arin.net na adresie IP osoby. Po wpisaniu adresu IP w ciągu zapytania Kliknij przycisk Whois. 

Zobaczysz, do kogo należy adres IP. To ujawni, kim jest dostawca usług internetowych "hakerów". Jest 



to bardzo ważne, jeśli potrafisz ustalić, skąd pochodzi napastnik, możesz przekazać odpowiednie 

informacje odpowiednim osobom. Podsumujmy naszą procedurę w formacie krok po kroku. 

A) Upuść do wiersza poleceń DOS 

B) Uruchom komendę netstat, aby sprawdzić, czy się udało 

C) Uruchom program Netlab i wykonaj test pingowania, aby sprawdzić, czy nadal są połączone 

D) Wykonaj wyszukiwanie Whois (przy użyciu wyszukiwarki whois.arin.net) 

Po wykonaniu powyższych czynności będziesz musiał wysłać te informacje do usługodawcy 

internetowego i do dostawcy ISP intruza. Celem jest przekazanie im jak najwięcej informacji o 

atakującym. Oba programy zapory (Black Ice Defender) i (Lockdown  2000) tworzyć pliki dziennika 

każdego ataku. Skopiuj informacje wraz z własnym testem i dołącz czasy każdego ataku do e-maila i 

wyślij je do dostawcy ISP. Wyślij kopię tego e-maila także do dostawcy ISP intruza. (Uwaga: aby uzyskać 

prawidłowy adres e-mail, może być konieczne skontaktowanie się z dostawcą usługodawcy 

atakującego.) Wszyscy dostawcy usług internetowych mają wydział nadużycia. Są odpowiedzialni za 

radzenie sobie z takimi problemami. Jeśli wyślesz wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej 

"hakerów", ISP prześle je do właściwego działu. Twoim obowiązkiem jest zgłaszanie wszelkich ataków 

na twój komputer. Zachęcam do aktywnego udziału zgłaszanie powtarzających się ataków z tego 

samego adresu IP na twój komputer, ponieważ są to wyraźne wskazówki, że ktoś cię celuje. Może się 

zdarzyć, że masz coś, czym są zainteresowani, a może twój system został naruszony przed twoją 

realizacją, a po zainstalowaniu programu zapory blokujesz ich ataki. Bez względu na powód, teraz, gdy 

zdajesz sobie sprawę, Twoim celem jest ochrona Twojej prywatności. 

SŁOWO KOŃCOWE 

Gratulacje! Dotarłeś do końca instrukcji. Prawdopodobnie nie jest to osiągnięcie dla książek o tej samej 

długości. Ale ta instrukcja jest inna. Zawsze możesz odwołać się do tego podręcznika, gdy masz pytania. 

To jest jak podręcznik i kurs w jednym. Zapoznanie się z systemowymi lukami i sztuczkami 

wykorzystywanymi przez "hakerów" to tylko połowa procesu. Ochrona Twojej prywatności wynosi 

90%, reszta może być obsługiwana przez oprogramowanie. Masz środki i zdolność do ochrony siebie. 

Czytając tą  instrukcję sam to udowodniłeś. Możesz pomyśleć sobie, że jesteś w Internecie, nie rób 

tego. Wszyscy musimy zacząć uczyć się od czegoś. Nawet hakerzy i tak zwani "hakerzy" musieli zacząć 

gdzieś się uczyć. Nikt nie urodził się ze znajomością działania komputera. Internet jest narzędziem, za 

pomocą którego wielu z tych "hakerów" kształci się. Możesz zrobić to samo. Pozostaje 

najpotężniejszym narzędziem informacji i rozwoju. Coraz więcej firm i usług migruje do świata online. 

Możesz albo usiąść i patrzeć, jak idzie, albo wykorzystać modę i surfować Wszystko zależy od Ciebie. 

Zachowaj ostrożność w kontaktach z ludźmi w Internecie, ale nie bądź zbyt paranoidalny. Ciesz się 

mocą Internetu, może być świetnym dodatkiem dla Ciebie lub Twojej firmy. Populacja internetowa 

rośnie w postępie geometrycznym. Wraz z ostatnim wzrostem dedykowanego dostępu komputer jest 

podłączony do Internetu 24 godziny na dobę. Szybki dostęp daje możliwość pobierania plików w 

błyskawicznym tempie. To daleko od starych dialów BBS. Wraz ze wzrostem technologii, wzrasta i 

twoja świadomość. Realistycznie większość z nas nie dba o wewnętrzne funkcjonowanie Internetu. Być 

może mamy czystą ciekawość tego, co dzieje się za kulisami, ale nikt z nas naprawdę nie wierzy, że to 

dla nas ogromna różnica. Dbamy przede wszystkim o to, aby nasze codzienne czynności były 

wykonywane i cieszyć się mocą Internetu. Chcemy być w stanie zalogować się online do naszych 

przyjaciół i rodziny i korzystać z Internetu jako narzędzia dla naszych korzyści. Internet łączy Cię ze 

światem, w którym jeśli znajomi z Australii chcą z Tobą rozmawiać, żyją jeden po drugim, mogą włączyć 

kamery internetowe, włączyć mikrofony i zorganizować wideokonferencję. To cięcie powyżej rozmowy 



telefonicznej za ułamek ceny. Nie pozwól, by "hakerzy" zmieniali przyszły postęp w niechciane 

koszmary. Ty jako użytkownik możesz temu zapobiec, zachowując ostrożność. Podejmij dodatkowe 

kroki, aby się zabezpieczyć. W porównaniu do korzyści, jakie możesz mieć, zdecydowanie warto 

poświęcić 1 godzinę-2 godziny swojego czasu. Nie przestawaj się uczyć, czytaj wszystko, co możesz. 

Dlaczego nie? Masz świat na wyciągnięcie ręki i informacje na każdym kroku. Ale co najważniejsze, 

gdy wszystko jest powiedziane i zrobione, odbierz swoją prywatność od tych, którzy mogą próbować 

ją złamać. 


