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Rzut oka na nowy Ăwiat
zawodowej socjotechniki

SÈdzÚ, ĝe twoim sukcesem jest bezpieczeñstwo,
a kluczem do sukcesu jest wyrobione podniebienie.
— GORDON RAMSAY

W

ciÈĝ doskonale pamiÚtam, jak siedziaïem przed ekranem komputera, rozpoczynajÈc pisanie pierwszego akapitu ksiÈĝki Socjotechnika. Sztuka zdobywania wïadzy nad umysïami. Byïo to w 2010 roku. Kusi mnie, aby powiedzieÊ, ĝe
w tamtych czasach pisaliĂmy teksty na maszynach do pisania, a do redakcji i z powrotem mieliĂmy pod górÚ, ale nie chcÚ popadaÊ w nadmierny dramatyzm.
Byïy to jednak czasy, kiedy wpisanie w wyszukiwarkÚ terminu „socjotechnika”
pozwalaïo znaleěÊ co najwyĝej kilka stron na temat legendarnego Kevina Mitnicka
lub wskazówki na temat otrzymania darmowego burgera bÈdě zwiÚkszenia swoich
szans na umówienie siÚ z dziewczynÈ. MinÚïo zaledwie osiem lat, a socjotechnika —
bÈdě inaczej: inĝynieria spoïeczna — staïa siÚ powszechnym tematem rozmów. W ciÈgu
ostatnich trzech lub czterech lat widziaïem jej rozmaite zastosowania w dziedzinie
bezpieczeñstwa, administracji, edukacji, psychologii, wojskowoĂci i wielu innych.
Co przyczyniïo siÚ do tej zmiany? Jeden z moich kolegów utrzymuje, ĝe to
moja wina. Moĝliwe, ĝe chciaï mnie obraziÊ, choÊ ja odebraïem to jako komplement,
mimo ĝe wcale nie czujÚ siÚ jedynym twórcÈ socjotechniki. Moim zdaniem jej popularnoĂÊ wynika nie z faktu, ĝe jest to najïatwiejszy sposób ataku (gdyĝ tak byïo
i siedem lat temu), lecz dlatego, iĝ tego rodzaju atak zapewnia najwyĝsze zyski
dla osób go podejmujÈcych.
Koszty ataku socjotechnicznego sÈ bardzo niskie, ryzyko jest jeszcze mniejsze,
zaĂ moĝliwe do osiÈgniÚcia korzyĂci sÈ ogromne. Mój zespóï regularnie zbiera informacje o takich atakach i przeszukuje sieÊ w poszukiwaniu statystyk. Z przekonaniem mogÚ powiedzieÊ, ĝe 80% wykrytych w roku 2017 naruszeñ bezpieczeñstwa
zawieraïo komponent socjotechniki.
Wedïug publikowanych przez IBM raportów dotyczÈcych kosztów naruszenia
bezpieczeñstwa danych, Ăredni koszt takiego zdarzenia wynosi 3,62 miliona dolarów
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amerykañskich. Jeĝeli w grÚ wchodzÈ tak wielkie zyski, trudno nie zgadnÈÊ, dlaczego wykorzystanie socjotechniki stanowi tak kuszÈcÈ opcjÚ.
WSKAZÓWKA IBM przygotowuje raporty poĂwiÚcone kosztom naruszenia bezpieczeñstwa danych („Cost of Data Breach Study”) od 2005 roku. Moĝna je znaleěÊ na stronie https://www-03.ibm.com/security/data-breach/ bÈdě wpisujÈc
angielski tytuï w wyszukiwarkÚ, aby znaleěÊ i pobraÊ peïny raport bieĝÈcy.

PamiÚtam jeden z wywiadów udzielonych przeze mnie krótko po opublikowaniu
mojej ksiÈĝki Socjotechnika. Sztuka zdobywania wïadzy nad umysïami w roku 2010.
Zapytano mnie wtedy, czy nie obawiam siÚ, ĝe publikujÈc jÈ, udostÚpniam przestÚpcom groěnÈ broñ. Odpowiedziaïem, ĝe socjotechnika nie róĝni siÚ od innych
metod walki.
Aby zilustrowaÊ mojÈ opiniÚ, pozwól, ĝe przywoïam historiÚ Bruce’a Lee, który
przyjechaï do USA w latach 60. XX wieku. W tamtych czasach uprzedzenia rasowe
byïy na porzÈdku dziennym, zaĂ Bruce robiï coĂ, czego nie robiï nikt inny: uczyï
Jeet Kune Do (staroĝytnej chiñskiej sztuki walki) absolutnie kaĝdego chÚtnego,
niezaleĝnie od narodowoĂci, pochodzenia czy koloru skóry. Pewnego razu zorganizowaï sparing ze studentami, którym wydawaïo siÚ, ĝe wiedzÈ coĂ o sztukach walki,
ale Bruce Lee wyszedï zwyciÚsko ze wszystkich starÊ. Niedïugo póěniej czÚĂÊ z jego
przeciwników zaprzyjaěniïa siÚ z nim lub zaczÚïa pobieraÊ u niego nauki.
Jaki z tego moraï? Ludzie muszÈ zaadaptowaÊ siÚ do nowych reguï walki, albo
bÚdÈ wiecznie przegrywaÊ. Czy istniaïo ryzyko, ĝe któryĂ z uczniów Bruce’a wykorzysta swoje nowe zdolnoĂci do czynienia zïa? OczywiĂcie. Mimo to Bruce Lee
uwaĝaï, ĝe naleĝy uczyÊ ludzi, aby mogli skutecznie broniÊ siÚ przed napaĂciÈ.
DziĂ nie odpowiedziaïbym na wspomniane wyĝej pytanie w ĝaden inny sposób.
Nie mam kontroli nad tym, w czyje rÚce wpadnie moja ksiÈĝka. JeĂli chcesz, moĝesz
wykorzystaÊ zawarte w niej informacje do okradania innych, ale równie dobrze
moĝesz pomóc im siÚ obroniÊ przed potencjalnym atakiem. Wybór naleĝy do ciebie. Aby jednak kogoĂ obroniÊ, musisz siÚ najpierw skÈdĂ nauczyÊ, jak to robiÊ.
Nauka obrony przez atakiem IS jest trudniejsza niĝ nauka radzenia sobie w bójce.
Podobnie jak w Jeet Kune Do, naleĝy wiedzieÊ, jak wyglÈda skuteczny atak, jak
wyglÈda wïaĂciwa obrona i kiedy wykorzystywaÊ kaĝdÈ z tych technik. DziÚki temu
w miarÚ poznawania tajników inĝynierii spoïecznej bÚdziesz w stanie myĂleÊ jak zïy
czïowiek, nie zapominajÈc o tym, ĝe chcesz czyniÊ dobro. Innymi sïowy — pozwolÚ
sobie ukraĂÊ jeszcze jednÈ analogiÚ — nauczysz siÚ, jak uĝywaÊ mocy, nie przechodzÈc przy tym na jej ciemnÈ stronÚ.
W tym momencie moĝesz zapytaÊ, dlaczego opublikowaïem nowe wydanie tej
ksiÈĝki, skoro moja opinia na temat jej zawartoĂci nie ulegïa zmianie. Pozwól, ĝe
wyjaĂniÚ.
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Co siÚ zmieniïo?
Powyĝsze pytanie gra w socjotechnice kluczowÈ rolÚ. Owszem, ogólna odpowiedě
brzmi „niewiele”. Ludzie wykorzystujÈ IS od zarania dziejów. Juĝ w najstarszej czÚĂci
Starego Testamentu datowanym na okolice XVIII wieku p.n.e. moĝemy przeczytaÊ o Jakubie, który chciaï uzyskaÊ bïogosïawieñstwo przeznaczone dla swojego
brata Ezawa. WiedzÈc, ĝe ojciec jest niemal Ălepy i musi polegaÊ na innych zmysïach, Jakub ubraï siÚ w strój brata i przyrzÈdziï ojcu potrawÚ, którÈ zwykle przygotowywaï Ezaw. Co wiÚcej, wiedzÈc, ĝe jego brat jest znacznie bardziej kÚdzierzawy,
Jakub zaïoĝyï na ramiona owczÈ skórÚ. W ten sposób udaïo mu siÚ oszukaÊ ojca,
który opierajÈc siÚ na swoim dotyku, smaku i powonieniu uznaï, ĝe bïogosïawi
Ezawa. Jak wiemy z dalszej lektury KsiÚgi Rodzaju, atak dokonany przez Jakuba
okazaï siÚ skuteczny!
W najstarszych ěródïach historycznych moĝemy znaleěÊ przykïady ludzi kïamiÈcych, naciÈgajÈcych i oszukujÈcych siÚ wzajemnie. StÈd teĝ na pierwszy rzut oka
moĝna uznaÊ, ĝe inĝynieria spoïeczna nie zmieniïa siÚ od dawna, co nie oznacza jednak, iĝ zmiany takie nie majÈ miejsca.
Jednym z przykïadów jest vishing. PamiÚtam, ĝe kiedy po raz pierwszy uĝyïem
tego sïowa, ludzie patrzyli na mnie, jakbym mówiï po klingoñsku. Równie dobrze
mógïbym powiedzieÊ laH yIlo’ ghogh HablI’ HIv (miïoĂnicy Star Treka doceniÈ).
W roku 2015 sïowo vishing zostaïo zaĂ dodane do Oksfordzkiego Sïownika JÚzyka
Angielskiego.
WSKAZÓWKA Klingoñski to jÚzyk fikcyjny, chociaĝ istnieje instytut zajmujÈcy siÚ
nauczaniem, tïumaczeniem i uĝywaniem jÚzyka klingoñskiego (www.kli.org). W sieci
moĝna teĝ znaleěÊ wiele aplikacji tïumaczÈcych z klingoñskiego i na klingoñski. Do
tej pory nie sïyszaïem jeszcze o ĝadnym ataku IS przeprowadzonym w tym jÚzyku.

Dodanie sïowa vishing do oficjalnego sïownika jest waĝnym wydarzeniem, poniewaĝ pokazuje, jak inĝynieria spoïeczna wpïywa na Ăwiat, w którym ĝyjemy. Sïowa,
które kiedyĂ wydawaïy siÚ wyraĝeniami fikcyjnymi, dziĂ wchodzÈ do naszego codziennego jÚzyka.
Zmiany w jÚzyku to nie jedyna powszechna zmiana. DziĂ moĝna bowiem skorzystaÊ z wielu usïug uïatwiajÈcych przestÚpcom prowadzenie nieetycznego lub nielegalnego procederu. PracujÈc dla jednego z klientów, zetknÈïem siÚ z dostÚpnÈ
24 godziny na dobÚ usïugÈ oferujÈcÈ automatyczne sprawdzanie pisowni w e-mailach
phishingowych. Dodajmy do tego fakt, iĝ w dzisiejszych czasach kaĝdy nosi przy sobie
jakieĂ przenoĂne urzÈdzenie bÚdÈce w istocie maïym, ale bardzo zaawansowanym komputerem, a duĝa czÚĂÊ ludzi jest wprost uzaleĝniona od mediów spoïecznoĂciowych
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i moĝemy ïatwo zobaczyÊ, ĝe takie zestawienie okolicznoĂci otwiera nowe pole
do manewru dla osoby przeprowadzajÈcej atak IS.
Nie tylko nasze otoczenie ulega zmianom. Sam równieĝ zmieniïem siÚ przez ostatnie lata. Kiedy pisaïem pierwsze wydanie niniejszej ksiÈĝki, jej tytuï brzmiaï Social
Engineering: The Art of Human Hacking. Wybraïem ten tytuï, gdyĝ wydawaïo mi siÚ,
ĝe opisywane przeze mnie kwestie mocno przypominaïy sztukÚ. Ta zaĂ jest relatywna i dla róĝnych ludzi moĝe oznaczaÊ róĝne rzeczy. Moĝna jÈ róĝnie stosowaÊ
i traktowaÊ, moĝna kochaÊ i nienawidziÊ, zaleĝnie od naszych preferencji.
Niniejsze wydanie nosi tytuï Social Engineering: The Science of Human Hacking.
Sïownik Merriam-Webster definiuje naukÚ jako: „Stan wiedzy: wiedzÚ stanowiÈcÈ
przeciwieñstwo ignorancji bÈdě niezrozumienia”. Osiem lat temu wszystko, czego
uczyïem, byïo praktycznie nieznane w Ărodowisku specjalistów od bezpieczeñstwa,
zaĂ ja sam uczyïem siÚ na bieĝÈco. Obecnie zaĂ znajdujÚ siÚ w „stanie wiedzy”
dziÚki paru latom doĂwiadczenia w branĝy.
Mam nadziejÚ, ĝe doĂwiadczenie to sprawi, iĝ niniejsza ksiÈĝka bÚdzie dla Ciebie
bardziej uĝyteczna, niezaleĝnie od tego, czy zawodowo zajmujesz siÚ bezpieczeñstwem, jesteĂ chcÈcym poszerzyÊ swoje horyzonty amatorem, czy teĝ pracujesz jako
nauczyciel i starasz siÚ zrozumieÊ problemy poruszane w czasie lekcji. Powód, dla którego siÚgasz po tÚ ksiÈĝkÚ, jest jednak nieistotny — mam nadziejÚ, ĝe myĂlÈc o przedstawionych w niej zagadnieniach w sposób bardziej naukowy, bÚdÚ w stanie przedstawiÊ je w bardziej przekrojowy i uĝyteczny sposób.

Dlaczego warto przeczytaÊ tÚ ksiÈĝkÚ?
Uwaĝam, ĝe pierwszy rozdziaï powinien wyglÈdaÊ tak jak w poprzednim wydaniu,
dlatego teĝ chciaïbym poĂwiÚciÊ nieco czasu na wytïumaczenie, dlaczego ktoĂ miaïby
zapoznaÊ siÚ z niniejszÈ ksiÈĝkÈ. Tak, wiem, ĝe mam w tym swój interes, ale pozwól
mi na drobne wyjaĂnienie.
Czy jesteĂ czïowiekiem? Nie pomylÚ siÚ chyba, jeĂli zaïoĝÚ, ĝe jeĝeli masz przed
sobÈ tÚ ksiÈĝkÚ i czytasz niniejszy akapit, jesteĂ albo niezwykle zaawansowanÈ sztucznÈ
inteligencjÈ, albo czïowiekiem. PozwolÚ sobie na stwierdzenie, ĝe 99,9999999%
czytelników to ludzie. Inĝynieria spoïeczna zajmuje siÚ zaĂ ludzkimi mechanizmami
podejmowania decyzji i wykorzystywaniem wraĝliwych elementów tych procesów.
Celem kaĝdego socjotechnika jest sprawienie, aby jego cel podjÈï decyzjÚ, nie
myĂlÈc, gdyĝ im dïuĝej myĂlisz, tym wiÚcej masz szans na zauwaĝenie próby manipulacji, co, rzecz jasna, jest bardzo niekorzystne dla atakujÈcego. W rozdziaïach
7. i 70. podcastu The Social-Engineer Podcast miaïem okazjÚ goĂciÊ dr Ellen Langer,
która wyjaĂnia róĝnice pomiÚdzy trybem alfa a trybem beta.
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Tryb alfa oznacza pracÚ mózgu z czÚstotliwoĂciÈ 8 – 13 cyklów/s. Jest on zwykle
nazywany „marzeniem na jawie” bÈdě, jak ujÚïa to dr Langer, „odprÚĝeniem poïÈczonym z uwaĝnÈ koncentracjÈ”.
Cykl beta oznacza czÚstotliwoĂÊ w zakresie 14 – 100 cyklów/s. W trybie tym nasze
mózgi sÈ czujne, spostrzegawcze i Ăwiadome tego, co siÚ dzieje w naszym otoczeniu.
WSKAZÓWKA
Poniĝej moĝesz znaleěÊ odnoĂniki do odcinków podcasta, w których rozmawiam
z dr Ellen Langer:
Odcinek 7. zawiera mój pierwszy wywiad z dr Ellen Langer, w którym omawiamy
jej badania i ksiÈĝki: www.social-engineer.org/podcast/episode-007-usingpersuasion-on-the-mindless-masses/
Odcinek 70. zostaï nagrany piÚÊ lat po pierwszej wizycie dr Langer. Tym razem
omawia ona to, czego dowiedziaïa siÚ w miÚdzyczasie, a takĝe jak zmieniï siÚ
Ăwiat i w jaki sposób wpïynÚïo to na nas: www.social-engineer.org/podcast/
ep-070-thinking-with-out-a-box/

Który stan jest korzystniejszy dla osoby korzystajÈcej z socjotechniki? Rzecz jasna
stan alfa, poniewaĝ uwaga i czujnoĂÊ sÈ w nim osïabione. Nie dotyczy to jednak
wyïÈcznie dziaïania w zïej wierze, gdyĝ wszystkie formy manipulacji oraz niektóre
rodzaje wpïywu majÈ na celu nakïonienie nas do dziaïania bez zastanowienia.
Weěmy za przykïad popularny model reklamy. Na ekranie pojawia siÚ znana
piosenkarka, zaĂ w tle sïychaÊ wolny, smutny utwór. NastÚpuje zmiana sceny. Teraz
widzimy kociaki i szczeniaki, które sÈ wyraěnie ranne, brudne i niedoĝywione,
czÚĂÊ z nich wyglÈda, jakby zostaïo im niewiele ĝycia. NastÚpnie wspomniana piosenkarka wraca, tym razem otoczona zdrowymi, piÚknymi zwierzÚtami. Co taka
reklama chce przekazaÊ? Na ogóï to, ĝe wydajÈc niewielkÈ kwotÚ, moĝemy przeksztaïciÊ te zaniedbane, chore zwierzÚta w zdrowe i szczÚĂliwe. Obrazy w takiej
reklamie zwykle przypominajÈ zdjÚcie, które moĝna zobaczyÊ na ilustracji 1.1.
Czy producenci reklamy manipulujÈ TobÈ wyïÈcznie dla wïasnej korzyĂci? Niezupeïnie. Ich dziaïanie wynika z tego, ĝe ludzie ci zdajÈ sobie sprawÚ z tego, iĝ odwoïanie siÚ do Twoich emocji zwiÚksza prawdopodobieñstwo uzyskania wpïaty na ustalony cel czy teĝ podjÚcia przez Ciebie innego poĝÈdanego dziaïania. Szansa ta jest
przy tym wyĝsza, niĝ gdyby twórcy reklamy stosowali wyïÈcznie racjonalne argumenty. Gdy nasze emocje zostanÈ wzbudzone, zaczynamy myĂleÊ mniej racjonalnie,
a im mniej racjonalnie myĂlimy, tym szybciej podejmujemy decyzje w oparciu o same
emocje.
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ZdjÚcie uzyskane za zgodÈ Amazon Community Animal Rescue,
www.flickr.com/photos/amazon-cares/2345707195
Rysunek 1.1. Jak siÚ czujesz, gdy widzisz coĂ takiego?

WróÊmy jednak do meritum. Jeĝeli jesteĂ czïowiekiem, niniejsza ksiÈĝka pomoĝe
Ci poznaÊ róĝne rodzaje takich ataków. Dowiesz siÚ, jak ěli ludzie wykorzystujÈ Twoje
czïowieczeñstwo przeciwko Tobie, a takĝe poznasz metody obrony przed takimi atakami, aby skutecznie broniÊ siebie i bliskich.
Zacznijmy od ogólnego omówienia zjawiska, jakim jest socjotechnika.

Przedstawienie socjotechniki
Kiedy przedstawiam zagadnienia zwiÈzane z socjotechnikÈ, zwykle zaczynam od
definicji, której z niewielkimi zmianami uĝywam od dziesiÚciu lat.
Zanim jednak przejdÚ do definicji, muszÚ wyjaĂniÊ jednÈ istotnÈ rzecz. Socjotechnika, inaczej inĝynieria spoïeczna (IS), nie jest politycznie poprawna. Moĝe byÊ to
dla niektórych trudne dla zaakceptowania, ale taka jest prawda. Istnienie socjotechniki jest moĝliwe miÚdzy innymi dlatego, ĝe uprzedzenia zwiÈzane z pïciÈ, pochodzeniem, wiekiem i statusem spoïecznym (oraz ich poïÈczenia) sÈ faktem.
Przykïadowo: wyobraě sobie, ĝe chcesz przeniknÈÊ do budynku klienta w USA.
Aby to zrobiÊ, musisz wymyĂliÊ stosowny pretekst. ZakïadajÈc, ĝe do dyspozycji
masz zespóï zïoĝony z kliku róĝnych osób i decydujesz siÚ wprowadziÊ jednÈ z nich
pod przykrywkÈ sprzÈtacza, która z poniĝszych osób Twoim zdaniem bÚdzie najbardziej wiarygodna w tej roli?
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40-letni biaïy blondyn
33-letnia Azjatka
27-letnia Latynoska
A teraz przyjmijmy, ĝe chcesz wprowadziÊ kogoĂ pod przykrywkÈ pracownika
kuchni. Kto bÚdzie najlepiej pasowaÊ do takiej roli?
40-letni biaïy blondyn
33-letnia Azjatka
27-letnia Latynoska
Rzecz jasna doĂwiadczony socjotechnik moĝe poradziÊ sobie w kaĝdej sytuacji
niezaleĝnie od tego, kim jest. Niektóre z wymienionych wyĝej osób bÚdÈ jednak
w swojej roli budziÊ mniej podejrzeñ, a co za tym idzie, bÚdÈ w mniejszym stopniu
prowokowaÊ innych do myĂlenia. PamiÚtaj, ĝe logiczne myĂlenie jest wrogiem
kaĝdego socjotechnika.
MajÈc to na uwadze, wróÊmy do mojej definicji socjotechniki.
Socjotechnika, inaczej inĝynieria spoïeczna (IS), to kaĝde dziaïanie wpïywajÈce na
innÈ osobÚ w celu nakïonienia jej do podjÚcia dziaïania, które moĝe byÊ niezgodne
z osobistym interesem tej osoby.
Dlaczego stosujÚ takÈ ogólnÈ definicjÚ? Gïównie dlatego, ĝe moim zdaniem,
socjotechnika nie zawsze jest rzeczÈ szkodliwÈ.
Byï taki czas, kiedy na stwierdzenie „Jestem hakerem” ludzie nie odïÈczali
w panice wszystkich okolicznych urzÈdzeñ. KiedyĂ bowiem termin „haker” oznaczaï osobÚ chcÈcÈ wiedzieÊ, jak coĂ dziaïa. KtoĂ taki nie zadowalaï siÚ znajomoĂciÈ
obsïugi urzÈdzenia, lecz chciaï dokïadnie poznaÊ mechanizmy rzÈdzÈce dziaïaniem
sprzÚtu, aby zrozumiawszy je, móc ominÈÊ, rozbudowaÊ, wykorzystaÊ bÈdě zmieniÊ
jego pierwotne zachowanie.
Kiedy zaczynaïem pracÚ nad swojÈ pierwszÈ ksiÈĝkÈ, chciaïem przede wszystkim
wyjaĂniÊ, ĝe socjotechnika nie jest wyïÈcznie dziedzinÈ oszustów, naciÈgaczy i zïodziei.
Mechanizmy, których pozbawieni skrupuïów ludzie uĝywajÈ do nieetycznych celów,
mogÈ bowiem posïuĝyÊ do osiÈgniÚcia celów jak najbardziej poĝÈdanych.
Oto przykïad. Jeĝeli powiesz do mnie: „Sïuchaj, Chris. Chciaïbym siÚ z TobÈ
pobawiÊ w ksiÚĝniczki. UsiÈdziemy przy stole, zaïoĝysz róĝowÈ szarfÚ, a ja bÚdÚ
malowaÊ ci paznokcie przy rozmowie o ksiÚĝniczkach z filmów Disneya”, to nie
tylko zacznÚ siÚ ĂmiaÊ, ale najprawdopodobniej zacznÚ siÚ teĝ wycofywaÊ w stronÚ
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najbliĝszego wyjĂcia. ChoÊ muszÚ przyznaÊ, nie zdziwiïbym siÚ, gdyby jacyĂ doroĂli
ludzie tak siÚ wïaĂnie bawili.
KiedyĂ jednak moja córka poprosiïa mnie, abym pobawiï siÚ z niÈ dokïadnie
w ten sposób. Zanim jednak powiesz: „To niesprawiedliwe porównanie — swojÈ
córkÚ kochasz!”, zaznaczam, ĝe byï to wïaĂnie jeden z powodów, dla których siÚ zgodziïem, ale nie o tym chcÚ teraz mówiÊ. Moim celem jest bowiem przedstawienie
psychologicznych mechanizmów stojÈcych za podjÚciem takiej decyzji. Aby zgodziÊ
siÚ na coĂ, co odrzuciïbym po nanosekundzie namysïu, gdyby poprosiï mnie o to
ktoĂ inny, musiaïem bowiem przeïamaÊ moje standardowe schematy podejmowania decyzji.
CIEKAWOSTKA
Jedna nanosekunda to miliardowa czÚĂÊ sekundy. ZakïadajÈc, ĝe przeciÚtna osoba
mówi z prÚdkoĂciÈ 145 sïów na sekundÚ, nie byïaby w stanie powiedzieÊ: „Nie”
w czasie jednej nanosekundy. Nawet Ăwiatïo poruszajÈce siÚ z gigantycznÈ prÚdkoĂciÈ
300 000 km/s byïoby w stanie przebyÊ w tym czasie okoïo 30 cm.

Kiedy juĝ zrozumiesz, jak podejmowane sÈ decyzje, moĝesz zaczÈÊ orientowaÊ
siÚ, w jaki sposób nieetyczne osoby mogÈ wykorzystywaÊ boděce emocjonalne,
mechanizmy psychologiczne oraz sztukÚ i naukÚ socjotechniki do tego, aby nakïoniÊ ciÚ do „podjÚcia dziaïania, które moĝe byÊ niezgodne z Twoim osobistym
interesem”.
WystepujÈcy w 44. odcinku The Social-Engineer Podcast dr Paul Zak jest autorem ksiÈĝki The Moral Molecule (Dutton 2012), w której przedstawiï swoje badania
nad hormonem zwanym oksytocynÈ. Ich wyniki rzuciïy nowe Ăwiatïo na kwestiÚ
zaufania, gdyĝ zdaniem dr. Zaka oksytocyna jest uwalniana do naszego krwiobiegu
w chwili, gdy wydaje nam siÚ, ĝe ktoĂ nam ufa. Zauwaĝ, ĝe odnosi siÚ to do sytuacji,
w której nie tylko komuĂ ufamy, ale takĝe gdy czujemy, ĝe ktoĂ obdarzyï nas zaufaniem. Wspomniane badania wykazaïy, ĝe zjawisko to wystÚpuje podczas spotkania w cztery oczy, rozmowy telefonicznej, kontaktu przez internet, a nawet kiedy nie
widzimy osoby, która w teorii nam ufa.
SE-PODCAST
Odcinek 44. The Social-Engineer Podcast zawiera fascynujÈcÈ rozmowÚ z dr. Paulem
Zakiem o jego pracy zawodowej. Moĝna go znaleěÊ pod adresem: www.socialengineer.org/podcast/ep-044-do-you-trust-me/
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KolejnÈ substancjÈ produkowanÈ przez nasz mózg jest neurotransmiter zwany
dopaminÈ, która jest uwalniana w chwilach przyjemnoĂci, szczÚĂcia i stymulacji.
PoïÈczenie oksytocyny z dopaminÈ daje niezwykle mocny koktajl, który pozwala
zrÚcznemu czïowiekowi na otwarcie kaĝdych drzwi.
Dopamina i oksytocyna uwalniane sÈ w sytuacjach mocno intymnych, ale mogÈ
pojawiaÊ siÚ w krwiobiegu takĝe podczas zwykïych konwersacji. Rozmowy takie stanowiÈ podstawÚ socjotechniki.
Moim zdaniem pewne reguïy kontaktów sÈ przez nas stosowane (czÚsto nieĂwiadomie) w rozmowach z naszymi maïĝonkami, szefami, wspóïpracownikami,
duchownymi, terapeutami, pracownikami i innymi luděmi, których spotykamy
na co dzieñ. Oznacza to, ĝe zrozumienie inĝynierii spoïecznej i zasad komunikacji
z innymi luděmi jest dla nas niezwykle istotnÈ kwestiÈ.
W Ăwiecie, w którym dziÚki technologii moĝemy komunikowaÊ siÚ za pomocÈ
emotikon lub wiadomoĂci liczÈcych poniĝej 280 znaków, umiejÚtnoĂÊ konwersacji
staje siÚ coraz rzadsza, co jedynie utrudnia nam obronÚ przed osobami, które takÈ
zdolnoĂÊ posiadïy. Co wiÚcej, media spoïecznoĂciowe stworzyïy spoïeczeñstwo, w którym mówienie wszystkiego o sobie losowo napotkanym osobom jest nie tylko akceptowane, ale wrÚcz promowane.
Kiedy mówiÚ o inĝynierii spoïecznej w jej szkodliwym wcieleniu, zwykle dzielÚ
jÈ na cztery podstawowe typy:
SMiShing: Tak, taka nazwa istnieje. Jest to skrót od SMS phishing,
co oznacza korzystanie z metod phishingowych przy uĝyciu wiadomoĂci
tekstowych. Kiedy bank Wells Fargo padï ofiarÈ takiego ataku, otrzymaïem
SMS pokazany na Rysunku 1.2.

Rysunek 1.2. OfiarÈ tego ataku SMiShingowego padïo wiele osób

Zabawne jest to, otrzymaïem tego SMS-a, chociaĝ nigdy nie korzystaïem
z usïug tego banku. I nie, nie powiem, w jakim banku trzymam pieniÈdze.
Nie ma tak ïatwo!
KlikniÚcie w zaïÈczony odnoĂnik powodowaïo wykradzenie danych
logowania, wgranie szkodliwego oprogramowania (malware) na urzÈdzenie
mobilne bÈdě obie te rzeczy.
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Vishing: Jak wspomniaïem wczeĂniej, sïowo to oznacza phishing gïosowy
(ang. voice phishing) i metoda ta znacznie zyskaïa na popularnoĂci po roku
2016. Jest ona tania, prosta i niezwykle korzystna dla atakujÈcego.
Co wiÚcej, wykorzystanie fikcyjnego numeru i poïÈczenia
miÚdzynarodowego sprawia, ĝe wykrycie i schwytanie osoby stosujÈcej
tÚ metodÚ jest prawie niemoĝliwe.
Phishing: Jest to najpowszechniejsza metoda ataku znana w Ărodowisku
znawców socjotechniki. Kilka lat temu wraz z redaktorkÈ niniejszej pozycji,
Michele, napisaïem ksiÈĝkÚ Phishing Dark Waters: The Offensive and
Defensive Sides of Malicious Emails (Wiley, 2016). Wiem, nie wypada
siÚ chwaliÊ, ale nie mogïem sobie odmówiÊ odrobiny autoprezentacji.
Z doĂwiadczenia wiemy, ĝe phishing pozwala na zatrzymywanie pracy
fabryk, hakowanie komisji wyborczych, wïamanie siÚ do Biaïego Domu
i dziesiÈtek wielkich korporacji oraz wykradanie milionów dolarów.
Jak dotychczas phishing jest najgroěniejszÈ z czterech gïównych metod IS.
Podszywanie siÚ: Chociaĝ kusiïo mnie, aby wymyĂliÊ jakiĂ techniczny
termin podobny do trzech poprzednich, zrezygnowaïem z tego zamiaru,
gdyĝ ta metoda jednak róĝni siÚ od innych, co w ĝadnym razie nie oznacza,
ĝe jest mniej groěna. W ciÈgu ostatnich 12 miesiÚcy zebraliĂmy ogromnÈ
iloĂÊ zgïoszeñ opisujÈcych przypadki nierzadko strasznych zbrodni
popeïnionych przez ludzi podszywajÈcych siÚ pod policjantów, agentów
federalnych bÈdě pracowników firm. W kwietniu 2017 usïyszaïem
o czïowieku, który wykorzystywaï przebranie policjanta, aby handlowaÊ
dzieciÚcÈ pornografiÈ. Na szczÚĂcie zostaï schwytany.
Kaĝdy atak IS moĝna zaliczyÊ do jednej z powyĝszych kategorii, chociaĝ
ostatnio coraz czÚĂciej pojawiajÈ siÚ osoby ïÈczÈce kilka metod podczas
dokonywania ataku.
Analiza takich przypadków pozwoliïa mi dostrzec pewne prawidïowoĂci,
które nie tylko pozwalajÈ ustaliÊ, jakie narzÚdzia i procesy zostaïy uĝyte
do osiÈgniÚcia celu, ale takĝe umoĝliwiajÈ zrozumienie mechanizmu
ataków i wykorzystanie tej wiedzy do edukowania innych, aby mogli siÚ
skutecznie broniÊ. Wspomniane prawidïowoĂci nazwaïem PiramidÈ IS.

Piramida IS
Zanim przejdÚ do szczegóïowego opisu piramidy i jej poszczególnych sekcji, pozwól,
ĝe dokonam jej ogólnego omówienia. Schemat piramidy znajdziesz na rysunku 1.3.
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Rysunek 1.3. Piramida socjotechniki

Jak widaÊ, piramida zostaïa podzielona na kilka elementów i stanowi ilustracjÚ
inĝynierii spoïecznej z perspektywy specjalisty od IS, czyli czïowieka, który korzysta
ze swoich umiejÚtnoĂci nie po to, by krzywdziÊ innych, ale aby pomagaÊ swoim
klientom.
Poniĝej opiszÚ poszczególne sekcje piramidy, zaĂ ich warstwy przedstawiÚ
w dalszych rozdziaïach.

Biaïy wywiad
Biaïy wywiad nazywany równie OSINT (Open Source Intelligence) stanowi podstawÚ
kaĝdej kwestii zwiÈzanej z socjotechnikÈ i miÚdzy innymi dlatego jest elementem
najlepiej zbadanym. Z tego teĝ powodu stanowi pierwszÈ i najwiÚkszÈ czÚĂÊ piramidy. W tym miejscu chciaïbym zwróciÊ uwagÚ na jeden z elementów takiego
wywiadu, który bywa doĂÊ rzadko wspominany, a mianowicie dokumentacjÚ. W jaki
sposób moĝna dokumentowaÊ, zapisywaÊ i katalogowaÊ wszystkie uzyskane informacje? Szczegóïowo opowiem o tym w nastÚpnym rozdziale.

Opracowanie pretekstu
Uzyskawszy informacje poprzez OSINT, moĝna przystÈpiÊ do wymyĂlenia odpowiedniego pretekstu. W oparciu o dostÚpne dane naleĝy ustaliÊ optymalne podejĂcie, a takĝe wybraÊ ewentualne narzÚdzia i rekwizyty, które mogÈ byÊ przydatne
w realizacji planu.
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Plan ataku
Sam pretekst to za maïo. Aby plan zadziaïaï, konieczne jest udzielenie odpowiedzi
na trzy pytania: „co?”, „kiedy?” i „kto?”.
Co jest celem? Co chcesz osiÈgnÈÊ? Co chce uzyskaÊ klient?
Odpowiedě na te pytania uïatwia odpowiedě na kolejne.
Kiedy bÚdzie najlepiej dokonaÊ ataku?
Kto musi byÊ dostÚpny w czasie ataku, aby posïuĝyÊ jako wsparcie,
gdy zajdzie taka potrzeba?

Przeprowadzenie ataku
Teraz najciekawsze, czyli atak wïaĂciwy. MajÈc gotowy plan, moĝesz przystÈpiÊ do
dziaïania. Waĝne jest, aby plan nie byï zbyt sztywny i szczegóïowy, gdyĝ utrudnia
to dynamiczne wprowadzanie niezbÚdnych zmian. Sam jestem zwolennikiem zapisywania planu, gdyĝ znaczÈco uïatwia to jego wykonanie. PamiÚtaj tylko, aby nie
zapisywaÊ kaĝdego sïowa i dziaïania, gdyĝ moĝe byÊ to przyczynÈ kïopotów, jeĂli
natkniesz siÚ na niespodziewane przeszkody. Kiedy wykonujesz wyïÈcznie poszczególne punkty scenariusza, koniecznoĂÊ zrobienia czegoĂ, czego w nim nie ma, sprawia, ĝe mózg traci punkt odniesienia. W takiej sytuacji moĝesz zaczÈÊ siÚ denerwowaÊ, traciÊ wÈtek, jÈkaÊ siÚ i przejawiaÊ inne oznaki lÚku, co moĝe zaprzepaĂciÊ
caïy misterny plan. Dlatego teĝ zawsze proponujÚ zapisywanie wyïÈcznie ogólnego
schematu dziaïañ, aby pozostawiÊ nieco miejsca na improwizacjÚ.

Raport
Nie pomijaj tego punktu! Wiem, ĝe raportowanie czegokolwiek nie jest przyjemne,
ale musisz pamiÚtaÊ, iĝ klient zapïaciï Ci za wykonanie usïugi i najprawdopodobniej
udaïo Ci siÚ odnieĂÊ sukces. Klient zapïaciï Ci jednak nie tylko dlatego, ĝe chce
dobrze wypaĂÊ w oczach innych, ale równieĝ dlatego, ĝe chce wiedzieÊ, jak moĝe
uchroniÊ siÚ przed podobnymi problemami w przyszïoĂci. Raportowanie umieĂciïem
zatem na samym czubku piramidy, gdyĝ stanowi ono ukoronowanie caïego procesu.
Sprawne wykorzystanie opisanych piÚciu poziomów piramidy zapewni Ci sukces
w roli nie tylko socjotechnika, ale takĝe specjalisty oferujÈcego usïugi inĝynierii
spoïecznej. Warto teĝ pamiÚtaÊ, ĝe osoby wykorzystujÈce opisywane umiejÚtnoĂci
do nieetycznych i nielegalnych celów takĝe korzystajÈ z piramidy, na ogóï pomijajÈc etap raportowania.
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W roku 2015 serwis Dark Reading zgïosiï atak, który dokïadnie wpisuje siÚ
w schemat ilustrowany piramidÈ socjotechniki (artykuï CareerBuilder Attack Sends
Malware-Rigged Resumes to Businesses moĝna przeczytaÊ pod adresem www.darkreading.
com/vulnerabilities---threats/careerbuilderattack-sends-malware-rigged-resumes-to-businesses/d/did/1320236?).
1.

AtakujÈcy przeprowadzili wstÚpne rozpoznanie, atakujÈc kilka celów
i podczas fazy wywiadu zorientowali siÚ, ĝe ich cele korzystajÈ
z popularnego serwisu CareerBuilder.

2.

Po zakoñczeniu fazy wywiadu atakujÈcy zaczÚli opracowywaÊ pretekst.
Stworzyli w tym celu na wspomnianym serwisie profil uĝytkownika
szukajÈcego dowolnej pracy oferowanej przez wybrane cele. NarzÚdziem
ataku miaïy byÊ odpowiednio zakodowane pliki oraz realistycznie
wyglÈdajÈce CV.

3.

PlanujÈc atak, sprawcy uzyskali odpowiedzi na trzy kluczowe pytania.

4.

NastÚpnie przeprowadzili oni atak, umieszczajÈc swoje pliki nie
na serwerach celu, lecz w serwisie CareerBuilder, który automatycznie
powiadamiaï pracodawców o nowych aplikacjach na zgïoszone wakaty
i wïaĂnie te automatyczne e-maile miaïy zawieraÊ spreparowane pliki.

5.

AtakujÈcy nie opisali nikomu swoich dziaïañ, ale analiza ataku dokonana
przez badaczy z firmy Proofpoint moĝe posïuĝyÊ nam za swego rodzaju
raport.

Opisany wyĝej atak okazaï siÚ skuteczny, poniewaĝ cele otrzymaïy e-maile
z zaufanego ěródïa, jakim jest serwis CareerBuilder, przez co pracujÈcy tam ludzie
otworzyli je bez wiÚkszego zastanowienia. A jak juĝ wiesz z lektury niniejszego rozdziaïu, sprawienie, by ludzie podejmowali dziaïania, które nie sÈ w ich interesie, nie
zastanawiajÈc siÚ przy tym nad potencjalnymi skutkami takiego zachowania, jest
celem kaĝdego socjotechnika.

Co zawiera ta ksiÈĝka?
PlanujÈc niniejszÈ ksiÈĝkÚ, staraïem siÚ zachowaÊ ogólny schemat wykorzystany
w pierwszym wydaniu ksiÈĝki Socjotechnika. Sztuka zdobywania wïadzy nad umysïami,
aby uïatwiÊ lekturÚ czytelnikom, którzy mieli okazjÚ jÈ przeczytaÊ. Z drugiej strony
chciaïem teĝ zmieniÊ i rozwinÈÊ przedstawione wczeĂniej informacje, aby przedstawiÊ
nowe rodzaje ataków i kwestie, których nie poruszaïem w pierwszym wydaniu ksiÈĝki.
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ChcÈc sprawiÊ, by niniejsza pozycja byïa lepsza od poprzedniej, korzystaïem z niezliczonych rad fanów, czytelników, badaczy i recenzentów. Pozwól zatem, ĝe zacznÚ
od przedstawienia treĂci kolejnych rozdziaïów.
Rozdziaï 2. „Czy widzisz to, co ja?” omawia szerzej zagadnienia biaïego wywiadu
i niektóre z najpowszechniejszych technik wykorzystywanych do uzyskiwania informacji. Nie poĂwiÚciïem przy tym zbyt wiele uwagi samym narzÚdziom, chociaĝ przybliĝyïem kilka najczÚĂciej wykorzystywanych przeze mnie metod.
W rozdziale 3. „Profilowanie przez komunikacjÚ” — omawiam kwestiÚ, której
prawie nie poruszyïem w pierwszym wydaniu, a mianowicie dokïadne przedstawienie modelowania w komunikacji oraz narzÚdzi do profilowania.
W rozdziale 4. „BÈdě, kim tylko chcesz byÊ” — zaczynam poruszaÊ kwestiÚ
pretekstu. Jest to temat, który rzadko pojawia siÚ poza Ărodowiskiem socjotechników. W samym rozdziale znajdziesz wiele porad, uwag i historii z mojego ĝycia
(opisujÈcych zarówno zwyciÚstwa, jak i poraĝki).
Rozdziaï 5. „Wiem, jak sprawiÊ, byĂcie mnie lubili” — zamieĂciïem informacje,
które znalazïem w róĝnych podcastach i biuletynach lub usïyszaïem od wielu znanych ludzi i które odnoszÈ siÚ do kwestii budowania relacji w inĝynierii spoïecznej.
JednÈ z osób, której sïowa przytaczam w tym rozdziale, jest Robin Dreeke, szef
Zespoïu Analiz Behawioralnych w FBI, z którym miaïem okazjÚ siÚ zaprzyjaěniÊ.
Rozdziaï 6. „Pod wpïywem” odnosi siÚ do prac jednego z gïównych badaczy
kwestii wpïywu psychologicznego, Roberta Cialdiniego, i wyjaĂnia, w jaki sposób
zasady takiego wpïywu mogÈ byÊ wykorzystane przez socjotechników.
Rozdziaï 7. „Tworzenie dzieïa sztuki” opisuje zjawiska ramowania i wzbudzania, a takĝe wykorzystywania ich do wïasnych celów.
W rozdziale 8. „WidzÚ, czego mi nie mówisz” — wracam do jednego z moich
ulubionych tematów, a mianowicie zachowañ niewerbalnych. Bardzo szczegóïowo
opisujÚ to zagadnienie w swojej ksiÈĝce Unmasking the Social Engineer: The Human
Element of Security (Wiley, 2014), ale ten rozdziaï moĝe posïuĝyÊ jako solidne wprowadzenie w Ăwiat sygnaïów niewerbalnych.
W rozdziale 9. „Hakowanie ludzi” — wykorzystujÚ informacje przedstawione
w poprzednich oĂmiu rozdziaïach, odnoszÈc je do piÚciu róĝnych rodzajów ataków
socjotechnicznych i podkreĂlajÈc, jak waĝne dla kaĝdego specjalisty w zakresie inĝynierii spoïecznej sÈ zjawiska i mechanizmy przedstawione w niniejszej ksiÈĝce.
ZnajdujÈcy siÚ przy koñcu rozdziaï 10. „Czy wiesz, co to M.A.P.A.?” obejmuje
kwestie zapobiegania i zmniejszania szkód. Jako ĝe moim celem jest wspieranie
osób chcÈcych wykorzystywaÊ inĝynieriÚ spoïecznÈ w dobrych celach, opisaïem tam
cztery etapy dziaïañ pomagajÈcych w odpieraniu ataków.
Jak wszystko, co dobre, takĝe i ta ksiÈĝka kiedyĂ siÚ koñczy. Rozdziaï 11.
„Co teraz?” stanowi podsumowanie wszystkich zawartych w niej treĂci.
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Oto kilka obietnic z mojej strony:
ObiecujÚ, ĝe nie bÚdÚ powoïywaï siÚ na WikipediÚ, zwïaszcza przytaczajÈc
wyniki badañ (wystarczy, ĝe juĝ wczeĂniej popeïniïem ten bïÈd).
ObiecujÚ, ĝe przedstawiÚ rozmaite historie z ostatnich siedmiu lat mojej
pracy. Czasami opiszÚ jedno wydarzenie z kilku moĝliwych perspektyw,
aby uïatwiÊ jego zrozumienie. Postaram siÚ jednak, aby historie te byïy
urozmaicone.
PowoïujÈc siÚ na najlepszych specjalistów w danej dziedzinie, bÚdÚ przytaczaï
stosowne ěródïa, uïatwiajÈc Ci tym samym zapoznanie siÚ z nimi
bezpoĂrednio.
Jak w przypadku mojej pierwszej ksiÈĝki zachÚcam CiÚ do dzielenia siÚ
uwagami, wnioskami, sugestiami i krytykÈ.
W zamian proszÚ o potraktowanie tej ksiÈĝki zgodnie z celem, dla którego zostaïa
napisana. Jeĝeli omawiana tematyka jest dla Ciebie czymĂ nowym, niniejsza pozycja
pomoĝe Ci nauczyÊ siÚ wszystkich umiejÚtnoĂci niezbÚdnych zawodowemu socjotechnikowi. Jeĝeli masz juĝ doĂwiadczenie w tej dziedzinie, mam nadziejÚ, ĝe zawarte
tu informacje, porady i opowieĂci rozszerzÈ Twój repertuar metod i narzÚdzi. JeĂli
po prostu interesujesz siÚ takÈ tematykÈ, to mam nadziejÚ, ĝe lektura tej ksiÈĝki
bÚdzie dla Ciebie co najmniej tak pasjonujÈca, jak dla mnie byïo jej pisanie. A jeĂli
jesteĂ sceptykiem, to podczas lektury staraj siÚ pamiÚtaÊ, ĝe w ĝadnym razie nie uwaĝam siÚ za guru IS i nie gïoszÚ „jedynego sïusznego podejĂcia”. Jestem wyïÈcznie
miïoĂnikiem socjotechniki z wieloletniÈ praktykÈ, który chce podzieliÊ siÚ swojÈ
wiedzÈ i uczyniÊ Ăwiat choÊ trochÚ bezpieczniejszym.

Podsumowanie
¿adna z napisanych przeze mnie ksiÈĝek nie moĝe obejĂÊ siÚ bez analogii kucharskich, wiÚc nie inaczej bÚdzie i tym razem. Wspaniaïy posiïek wymaga dïugiego planowania, dobrego przepisu, Ăwieĝych skïadników oraz podejĂcia ïÈczÈcego kulinarnÈ
sztukÚ i naukÚ. Socjotechnika, chociaĝ w gruncie rzeczy prosta, wymaga pewnej
wiedzy na temat tego, jak ludzie podejmujÈ decyzje, co ich motywuje i w jaki sposób
kontrolowaÊ wïasne uczucia, wykorzystujÈc przy tym emocje innych ludzi.
TreĂÊ niniejszej ksiÈĝki jest tak samo aktualna, jak osiem lat temu, jeĝeli nie
bardziej. Przez ten czas widziaïem, jak ludzie rozpoczynajÈ karierÚ zawodowych
inĝynierów spoïecznych, ale miaïem teĝ okazjÚ obserwowaÊ wzloty i upadki ludzi,
którzy swoje umiejÚtnoĂci wykorzystywali, aby szkodziÊ innym.
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Jako ĝe opisywane tu formy ataku wykorzystujÈ czynnik ludzki, kaĝdy, kto chce
zajmowaÊ siÚ zawodowo inĝynieriÈ spoïecznÈ, musi dobrze poznaÊ przedstawione tu
zasady, mimo ĝe w ĝadnym razie nie wyczerpujÈ one tematu. Kiedy zaczynaïem
pracÚ w charakterze kucharza (dawno i nieprawda), mój mentor poprosiï, abym
spróbowaï kaĝdego skïadnika, którego miaïem uĝyÊ.
mwiczenie to miaïo mi uzmysïowiÊ, ĝe nie bÚdÚ w stanie „smakowaÊ” potrawy,
jeĂli nie bÚdÚ znaÊ smaku kaĝdego z jej skïadników. JeĂli wiem, jak smakuje chrzan,
to bÚdÚ wiedzieÊ, ile muszÚ go dodaÊ, aby potrawa byïa ostrzejsza. ¥wiadomoĂÊ tego,
ĝe któryĂ ze skïadników jest sïony, pozwoli mi odpowiednio dobraÊ iloĂÊ dodawanej soli, aby caïa potrawa miaïa wïaĂciwy smak. I tak dalej…
Nawet jeĝeli nie pracujesz w branĝy bezpieczeñstwa, musisz wiedzieÊ, jak kaĝda
z opisywanych tu metod „smakuje”, aby skutecznie wykorzystaÊ jÈ do obrony przed
atakami. Co oznacza „budowanie relacji” i jak moĝe zostaÊ to wykorzystanie do
przywïaszczania cudzych pieniÚdzy? PiszÚ o tym w rozdziale 5. W jaki sposób
wpïyw wzbogacony szczyptÈ konwersacji wzbudzajÈcej moĝe skïoniÊ kogoĂ do ujawnienia hasïa do telefonu? Tego dowiesz siÚ z lektury rozdziaïów 6. i 7.
Kaĝdy z powyĝszych „skïadników” pomaga nauczyÊ siÚ „smakowania”. Kiedy
dobrze znasz mechanizmy socjotechniki, duĝo ïatwiej bÚdzie Ci siÚ zorientowaÊ,
kiedy ktoĂ zdecyduje siÚ wykorzystaÊ je przeciwko Tobie. A jeĂli wiesz, ĝe coĂ jest
nie tak, znacznie ïatwiej bÚdzie Ci podjÈÊ dziaïania zapobiegawcze.
Czy zdarzyïo Ci siÚ kiedyĂ oglÈdaÊ programy kulinarne z udziaïem Gordona
Ramsaya? Kiedy próbuje on czegoĂ, co mu nie smakuje, zawsze okreĂla on przyczynÚ problemu, mówiÈc np.: „Tutaj dodano za duĝo pieprzu i uĝyto za duĝo oliwy
przy smaĝeniu”. PoczÈtkujÈcy kucharz mógïby ograniczyÊ siÚ w takiej sytuacji do
stwierdzenia: „To jest za ostre i za tïuste”. Niby to samo, ale jednak pierwsza ocena
jest lepsza. Mam nadziejÚ, ĝe lektura niniejszej ksiÈĝki pomoĝe Ci staÊ siÚ Gordonem Ramsayem socjotechniki. No, moĝe poza jego kwiecistym, acz nie zawsze cenzuralnym jÚzykiem.
WyjaĂniwszy to sobie, moĝemy przejĂÊ do konkretów. Kolejny rozdziaï wprowadzi CiÚ w tematykÚ biaïego wywiadu.
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