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Pierwszy na świecie kompleksowy model socjotechniki

• Poznaj zjawiska psychologiczne, które wykorzystują socjotechnicy
• Odkryj sekrety perswazji, jakie socjotechnika rozgryzła dawno temu
• Przekonaj się, do czego można wykorzystać kamery, urządzenia GPS
i identyfikację numeru
• Dowiedz się, jak niesamowite informacje można znaleźć w internecie
• Zapoznaj się krok po kroku z przebiegiem ataku socjotechnicznego
Chris Hadnagy stworzył wyczerpujące opracowanie na temat socjotechniki. Książka powstała na podstawie
pogłębionych badań i uwzględnia kwestie praktyczne. Twojej firmie, ale również i Tobie dostarcza
zatem rozwiązań konkretnych problemów i zapewnia ochronę przed wszechobecnymi zagrożeniami.
To prawdziwie przełomowe dzieło.
Kevin Hogan,
autor książek Ukryta perswazja oraz Sekretny język biznesu

• Pokrętny labirynt socjotechniki.
• Ludzki umysł to najmocniejszy z elementów każdego systemu.
• Ludzki umysł to najsłabszy z elementów każdego systemu.
Brzmi paradoksalnie? A jednak bez względu na to, jak skomplikowane ustanowisz zabezpieczenia,
Twoje przedsięwzięcie może nie wypalić właśnie z winy infrastruktury ludzkiej. Człowiek
funkcjonuje według pewnych schematów, które można z powodzeniem rozgryźć. A złośliwy
socjotechnik, dysponujący odpowiednimi umiejętnościami, to przeciwnik, przed którym niemal
nie sposób się obronić.
Poznaj pierwszy na świecie model socjotechniki. Autor tej książki definiuje, wyjaśnia i rozkłada go
na cząstki elementarne, a następnie ilustruje całe zagadnienie, przytaczając analizy i prawdziwe
historie. Zabierze Cię na wycieczkę po ciemnych zaułkach społeczeństwa, gdzie żyją szemrane
typy. Przedstawi Ci mroczne arkana socjotechniki stosowanej przez szpiegów i oszustów.
Będziesz podglądał nawet takich mistrzów, jak Kevin Mitnick, autor książki Sztuka podstępu.
Przyjrzysz się także powszechnym, codziennym sytuacjom, poznając je pod kątem scenariuszy
socjotechnicznych. W ostatniej części znajdziesz „tajemne” porady i wskazówki profesjonalnych
socjotechników, a czasem również prawdziwych przestępców.
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Wchodzenie w rol ,
czyli jak zosta
kimkolwiek

Kluczem do budowania relacji jest szczero. Jeli potrafisz j udawa, sukces murowany.
— RICHARD JENI

P

ewnie wszystkim nam si zdarza od czasu do czasu zamarzy o tym, aby by
kim innym. Có, sam mógbym by troch szczuplejszy i przystojniejszy.
Co prawda rozwój medycyny nie pozwoli dotychczas na wynalezienie piguki,
która by to umoliwiaa, nie oznacza to jednak, e nie istnieje rozwizanie tego problemu — nazywa si ono wchodzeniem w rol.
Co to takiego? Niektórzy twierdz, e to zwyka „bajeczka” lub wrcz kamstwo wciskane komu w zwizku z wykonywanym zadaniem socjotechnicznym.
Tak definicj naley jednak uzna za bardzo ograniczon. Wchodzenie w rol
naleaoby raczej zdefiniowa jako tworzenie historii oraz dobór stroju, toalety,
osobowoci oraz postaw, które skadaj si na charakterystyk postaci odgrywanej
przez Ciebie w trakcie wykonywania audytu zabezpiecze . Wchodzenie w rol
obejmuje wszystko, co tylko moesz sobie wyobrazi na temat odgrywanej osoby.
Im lepiej przygotujesz swoj rol, tym bardziej wiarygodnie wypadniesz. Czsto
sprawdza si tu zasada, e im prostsza rola, tym lepsza.
Wchodzenie w rol — szczególnie od czasu rozpowszechnienia si internetu —
bywa coraz czciej wykorzystywane w zoliwych celach. Miaem kiedy okazj
widzie koszulk z napisem: „Internet = miejsce, w którym mczy ni s mczyznami, kobiety s mczyznami, a dzieci to czajcy si na Ciebie agenci FBI”. Jest
to oczywicie stwierdzenie artobliwe, tkwi w nim jednak równie sporo prawdy.
W internecie moesz by, kim tylko zechcesz. Hakerzy wykorzystuj to zjawisko
od wielu lat i wcale nie ograniczaj si w swoich zakusach do przestrzeni wirtualnej.
Odgrywanie roli lub udawanie kogo innego stanowi czsto nieodczny element
pracy socjotechnika. Chris Hadnagy moe nie mie takich moliwoci jak pracownik
obsugi technicznej czy dyrektor generalny duej firmy zajmujcej si importem.
W sytuacji o charakterze socjotechnicznym powiniene koniecznie dysponowa
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wszystkimi umiejtnociami niezbdnymi do wejcia w rol. Chris Nickerson, wiatowej sawy socjotechnik, powiedzia mi kiedy podczas rozmowy co, co moim zdaniem doskonale oddaje istot tego zagadnienia.
Nickerson stwierdzi, e wchodzenie w rol nie polega na tym, aby j po prostu odgrywa. Nie chodzi o to, aby y kamstwem, lecz o to, eby faktycznie
sta si osob, za któr si podajemy. Chodzi o to, aby kad komórk swojego
ciaa by tym, kogo udajesz. Powiniene odpowiednio si porusza, odpowiednio si
wypowiada i zadba o odpowiedni mow ciaa — masz sta si osob, za któr
si podajesz. Osobicie w caoci zgadzam si z t koncepcj. Doskonale wida to
na przykadzie filmów. Za „najlepszy, jaki kiedykolwiek widzielimy” uznajemy
zwykle taki film, w którym aktor wczuwa si w odgrywan rol do tego stopnia, e
mamy trudnoci z oddzieleniem go od odgrywanej postaci.
Przekonaem si o tym wiele lat temu, gdy razem z on obejrzelimy znakomity film z Bradem Pittem, zatytuowany Wichry namitnoci. Brad gra tam samolubnego pacana, zagubionego czowieka, który podj w yciu wiele zych decyzji.
Tak znakomicie odegra swoj rol, e moja ona i ja przez kilka kolejnych lat nie
cierpielimy go równie w innych filmach i wcieleniach. Oto przykad czowieka,
który potrafi znakomicie wej w rol.
Problem z wchodzeniem w rol polega na tym, e cz socjotechników postrzega
t technik wycznie jako przebieranie si w celu odegrania danej postaci. Odpowiedni strój si przydaje, nie przecz, ale wchodzenie w rol na tym si nie ko czy.
Musisz stworzy dla siebie osobowo zupenie inn od tej, która cechuje Ci normalnie. W tym celu musisz dokadnie zrozumie, na czym tak naprawd polega
wchodzenie w rol. Dopiero wówczas bdziesz móg skutecznie zaplanowa i zrealizowa to dziaanie. Potem wystarczy dooy jeszcze kilka smaczków, które dopeni caoci. W niniejszym rozdziale zajmiemy si wanie rónymi aspektami
wchodzenia w rol. Najpierw powiemy sobie, na czym to dokadnie polega, a nastpnie przejdziemy do socjotechnicznych zastosowa wchodzenia w rol, aby na koniec
zapozna si z kilkoma historiami, obrazujcymi skuteczne przypadki posugiwania
si t technik.

Na czym polega wchodzenie w rol ?
Wchodzenie w rol definiuje si jako kreowanie zmylonego scenariusza w celu przekonania ofiary do ujawnienia okrelonych informacji lub podjcia okrelonych
dziaa . Chodzi o co wicej ni o tworzenie iluzji — w niektórych sytuacjach
bdziesz musia stworzy zupenie now tosamo i wykorzysta j w celu zmanipulowania kogo i wydobycia od niego interesujcych Ci informacji. Socjotechnicy mog stosowa t metod i podawa si za ludzi na okrelonych stano-
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wiskach lub wykonujcych pewn prac, któr tak naprawd nigdy si w swoim
yciu nie parali. We wchodzeniu w rol nie ma rozwiza uniwersalnych. Socjotechnik tworzy i odgrywa podczas swojej kariery wiele rónych ról, wszystkie je czy
jednak pewien wspólny element: przygotowania. O sukcesie lub porace wchodzenia w rol zadecyduje rzetelno w gromadzeniu informacji. Moesz idealnie
wcieli si w rol pracownika obsugi technicznej, na nic si to jednak nie zda, jeli
si okae, e Twoja ofiara nie korzysta z zewntrznego wsparcia technicznego.
Wchodzenie w rol to technika, której stosowanie nie ogranicza si do dziaa
o charakterze socjotechnicznym. Sprzedawcy, prelegenci, tak zwani wróbici, eksperci w dziedzinie programowania neurolingwistycznego (NLP), lekarze, prawnicy,
terapeuci i przedstawiciele podobnych zawodów posuguj si tak lub inn form
wchodzenia w rol. Wszyscy oni musz wymyla odpowiednie scenariusze, eby
ludzie mogli si poczu na tyle pewnie, by zechcieli udostpnia informacje, które
w normalnych okolicznociach zachowaliby dla siebie. Rónica midzy posugiwaniem si t technik przez socjotechników oraz przez inne osoby ma zwizek
z celem tego dziaania. Podkrelmy przy okazji raz jeszcze, e socjotechnik musi
na pewien czas sta si odgrywan osob, a nie tylko odegra jej rol.
Dopóki trwa organizowany przez Ciebie audyt lub inne zadanie o charakterze
socjotechnicznym, musisz przez cay czas pozostawa w roli. Sam równie wcielam
si w róne role, podobnie jak wielu moich kolegów po fachu (niektórzy pozostaj
w tych rolach nawet „po godzinach”). Gdy tylko zachodzi taka potrzeba, powiniene stawa si tym, kogo w danym momencie chcesz odgrywa. Profesjonalni
socjotechnicy zakadaj sobie wiele rónych kont internetowych, profili w serwisach
spoecznociowych i adresów e-mailowych, aby zwikszy wiarygodno postaci,
w które si wcielaj.
Prowadziem kiedy wywiad z Tomem Mischke, znan osobowoci radiow.
Rozmowa ta miaa trafi na mój socjotechniczny podcast, który wspótworz (jest on
dostpny pod adresem www.social-engineer.org/episode-002-pretexting-not-just-for-socialengineers/). Prezenterzy radiowi musz znakomicie radzi sobie z wchodzeniem
w rol, poniewa ich praca polega na tym, aby przekazywa opinii publicznej tylko
te informacje, które chc jej przekaza. Tom by w tym tak wietny, e wielu jego
suchaczy miao wraenie, jakby znali go równie dobrze jak swoich przyjació.
Otrzymywa zaproszenia na wesela, rocznice, a nawet do towarzyszenia przy porodach. Jak udao mu si tak skutecznie wej w rol?
Odpowied jest prosta: trening. Tom Mischke zaleca wszystkim, by jak najwicej wiczyli. Powiedzia mi, e najpierw planuje swoje „role”, a potem je wiczy —
posuguje si gosem charakterystycznym dla odgrywanej postaci, tak samo jak
ona siedzi, czasem nawet ubiera si tak samo. Jeli chcesz nauczy si skutecznie
wchodzi w róne role, zacznij wiczy.
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Powiniene równie koniecznie zapamita, e jako odgrywanej roli jest bezporedni pochodn jakoci zgromadzonych informacji. Im wicej ich masz, tym
lepiej, a im bardziej s one trafne, tym atwiej Ci bdzie przygotowa si do roli,
a potem skutecznie w ni wej. Na przykad klasyczna rola pracownika obsugi
technicznej okazaaby si cakowit klap, gdyby si okazao, e przedsibiorstwo
obrane przez Ciebie na cel nie outsourcuje tego typu usug albo korzysta z bardzo
maej firmy zewntrznej, zatrudniajcej zaledwie jedn lub dwie osoby. Wchodzenie w rol powinno by dla Ciebie tak atwe, jak naturalne zachowanie podczas
rozmowy, podczas której jeste po prostu sob.
Chc, aby sam si nauczy korzysta z tych umiejtnoci, dlatego w nastpnym
fragmencie rozdziau wyjani Ci podstawowe zasady wchodzenia w rol oraz
sposób ich wykorzystania w dziaaniach zwizanych z planowaniem porzdnej roli.

Zasady wchodzenia w rol
oraz etapy planowania roli
Jak to bywa w przypadku wielu rónych kompetencji, take wchodzenie w rol
mona podzieli na kilka kroków, nastpujcych po sobie wedug pewnych zasad.
Poniej przedstawiam list pomocnych zasad zwizanych z wchodzeniem w rol.
Oczywicie nie s to wszystkie zasady rzdzce t kwesti, jednak moim zdaniem to
wanie one najlepiej oddaj jej istot:
Im lepiej si przygotujesz, tym wiksze bdziesz mia szanse na sukces.
eby zmaksymalizowa swoje szanse, odwoaj si do wasnych
zainteresowa .
wicz róne dialekty i posugiwanie si charakterystycznymi wyraeniami.
Nie lekcewa telefonu.
Im prostsza rola, tym wiksze szanse na sukces.
Rola powinna robi wraenie odgrywanej spontanicznie.
Przedstaw ofierze logiczny wniosek lub zaproponuj dalsze dziaanie.
Poniej znajdziesz szczegóowe omówienie poszczególnych zasad.
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Im lepiej si przygotujesz,
tym wiksze bdziesz mia szanse na sukces
Tej zasady nie trzeba chyba nikomu wyjania, z pewnoci naley j jednak powtarza do znudzenia — skuteczno wchodzenia w rol wykazuje bezporedni zwizek ze stopniem przygotowania do jej odgrywania. Jak ju wspominaem w rozdziale 2., jest to fundament wszelkich skutecznych dziaa socjotechnicznych. Im
wicej informacji zgromadzisz, tym wiksze masz szanse na opracowanie roli, która
pozwoli Ci z powodzeniem wypeni zadanie. Przypomnij sobie histori z rozdziau 2. o moim mentorze, Matim Aharonim, który przekona wysokiego rang
pracownika firmy do wejcia na stron „kolekcji znaczków”. Na pierwszy rzut oka
mogoby si wydawa, e cieka dostpu do tamtej firmy wiedzie poprzez zagadnienia finansów, bankowoci, zbierania funduszy na cele charytatywne lub co
podobnego — chodzio w ko cu o instytucj bankow. Im duej Mati gromadzi
informacje i przygotowywa si do zadania, w tym wikszym stopniu zdawa sobie
spraw, e powinien stworzy scenariusz zwizany z filatelistyk. Wiedza na temat
zainteresowa tamtego dyrektora pozwolia Matiemu znale  atw ciek dostpu
do firmy — ciek, która okazaa si skuteczna.
Czasami tajemnica sukcesu tkwi wanie w tego rodzaju szczegóach. Pamitaj,
e nie ma danych nieistotnych. Gromadzc informacje, skup si take na historiach, przedmiotach lub kwestiach o znaczeniu osobistym dla Twojej ofiary. Odwoanie si do spraw osobistych i emocjonalnych pozwala czsto zdoby pierwszy
przyczóek. Jeeli socjotechnik ustali, e dyrektor ds. finansowych pewnej firmy
co roku przekazuje spory datek na rzecz orodka zajmujcego si badaniami nad
nowotworami dziecicymi, niewykluczone, e skutecznym rozwizaniem bdzie
stworzenie scenariusza zakadajcego zbieranie rodków na podobny cel (jakkolwiek
bezdusznie by to nie brzmiao).
Problem polega na tym, e zoliwi socjotechnicy bez zastanowienia sigaj po
role, w których wykorzystuj emocje i uczucia swoich ofiar. Po atakach na WTC
z 11 wrzenia 2001 roku zoliwi hakerzy i socjotechnicy wykorzystali dramat wielu
osób, eby zbi na tym kapita dla siebie. Zakadali faszywe strony internetowe
i rozsyali faszywe e-maile, wyudzajc w ten sposób pienidze od ludzi wielkiego
serca. To samo zjawisko wystpio po trzsieniach ziemi, do których doszo w 2010
roku w Chile i na Haiti. Pojawiy si wówczas liczne strony internetowe, które
rzekomo podaway informacje na temat aktywnoci sejsmicznej lub informoway
o losach zaginionych osób. Na stronach tych zamieszczono równie zoliwe oprogramowanie, które wamywao si do komputerów odwiedzajcych.
Zjawisko to jeszcze wyra niej uwidacznia si bezporednio po mierci wielkich
gwiazd muzyki lub filmu. Eksperci w sprawach optymalizacji w wyszukiwarkach
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internetowych (SEO) oraz marketingu potrafi wypromowa wasne treci powicone temu wydarzeniu w cigu zaledwie kilku godzin. Ze wzrostu natenia ruchu
w wyszukiwarkach skorzystaj równie zoliwi socjotechnicy, którzy stworz faszywe strony internetowe erujce na tym natonym ruchu. Ludzie bd trafia na
strony, na których czekaj na nich rozmaite wirusy oraz programy zbierajce dane.
Ludzie nie cofn si przed wykorzystaniem dramatu lub tragedii innych osób —
smutne to, acz prawdziwe. To jeden z tych mrocznych zauków wiata, do których
prowadzi ta ksika. Jestem audytorem zabezpiecze i w mojej pracy mog wykorzysta emocje pracowników, aby dowie firmom, e nawet ludzie o pozornie
dobrych intencjach mog zmanipulowa czonków organizacji i wydoby od nich
wartociowe informacje, co dla samej firmy moe okaza si katastrofalne w skutkach.
Wszystkie te przykady powinny utwierdzi Ci w przekonaniu, e im wicej
zgromadzisz informacji i im lepiej si przygotujesz, tym wiksze masz szanse na
znalezienie jakiego drobiazgu, który zwikszy Twoje szanse na wejcie w odpowiedni rol.

eby zmaksymalizowa swoje szanse,
odwoaj si do wasnych zainteresowa
Wykorzystanie wasnych zainteresowa w celu zwikszenia skutecznoci podejmowanych dziaa socjotechnicznych to w sumie do prosty zabieg, a mimo to
czasami naprawd pomaga przekona ofiar o Twojej wiarygodnoci. Kiedy kto
zdaje si sugerowa, e sporo wie na dany temat, a potem okazuje si to nieprawd,
od razu tracisz do takiej osoby zaufanie, trac te na tym Wasze relacje. Jeli jeste
socjotechnikiem, ale nigdy wczeniej nie bye w serwerowni ani nie rozkadae
komputera na czci, wybierajc dla siebie rol pracownika wsparcia technicznego,
fundujesz sobie pewn porak. Uwzgldnij w swojej roli zagadnienia, które Ci
interesuj, a bdziesz mia wiele do powiedzenia i zrobisz wraenie osoby inteligentnej i pewnej siebie.
Pewno siebie ma due znaczenie dla przekonania ofiary, e faktycznie jeste
tym, za kogo si podajesz. Niektóre role wymagaj zgromadzenia wikszej iloci
wiedzy. Dotyczy to na przykad ról filatelisty czy fizyka jdrowego — eby wypa
wiarygodnie, musisz si solidnie przygotowa. Niekiedy jednak rola okazuje si
na tyle niewymagajca, e wystarczy zapozna si z kilkoma stronami internetowymi
lub przeczyta ksik.
Bez wzgldu na to, w jaki sposób posidziesz niezbdn wiedz, bardzo wane
jest to, aby zgbia zagadnienia, które Ci faktycznie interesuj. Wybierz histori,
zagadnienie, usug lub dowolny inny przedmiot Twoich zainteresowa , a nastpnie zastanów si, czy co Ci to daje.
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Dr Tom G. Steves stwierdza: „Naley koniecznie pamita, e pewno siebie
zawsze zaley od danego zadania i sytuacji. W rónych sytuacjach odczuwamy róny
stopie pewnoci siebie”. To bardzo wana obserwacja, poniewa pewno siebie
przekada si równie na to, jak inni postrzegaj Ci w roli socjotechnika. Pewno
siebie (przynajmniej dopóki nie staniesz si zbyt pewny siebie) stanowi podstaw
do budowania zaufania i nawizywania relacji, dziki którym inni rozlu niaj si
w Twoim towarzystwie. Dlatego tak due znaczenie ma znalezienie takiej cieki
dostpu do ofiary, która umoliwiaby prowadzenie rozmowy na bliski Ci temat —
dziki temu zyskasz wiksz pewno siebie.
W 1957 roku psycholog Leon Festinger stworzy teori dysonansu poznawczego,
zgodnie z któr ludzie wykazuj skonno do dopatrywania si konsekwencji
w swoich przekonaniach, pogldach i ogólnie we wszystkim, co stanowi przedmiot
ich poznania. Gdy pojawia si rozbieno lub niespójno midzy postaw a zachowaniem, musi doj do jakiej zmiany, aby ten dysonans zosta usunity. Zdaniem
dr. Festingera o sile dysonansu poznawczego decyduj dwa czynniki:
liczba przekona stanowicych ródo dysonansu,
donioso tych przekona .
Festinger stwierdzi równie, e istniej trzy sposoby eliminacji dysonansu
poznawczego (socjotechnicy, nadstawia uszu!):
zmniejszy donioso przekona stanowicych ródo dysonansu,
doda nowe, zgodne przekonania, które bd górowa nad przekonaniami
stanowicymi ródo dysonansu,
zmieni przekonania stanowice ródo dysonansu na takie, które tego
dysonansu powodowa ju nie bd.
W jaki sposób socjotechnik moe wykorzysta te informacje? Socjotechnikowi
wcielajcemu si w rol wymagajc pewnoci siebie nie moe tej pewnoci zabrakn, poniewa w przeciwnym razie automatycznie wykreuje dysonans poznawczy.
Taki dysonans natychmiast wyostrza czujno ofiary i utrudnia nawizywanie relacji,
budowanie zaufania i czynienie postpów. Powstaj bariery, które wpywaj na
zmian zachowa drugiej osoby, która musi w jaki sposób zrównoway postrzegany dysonans — w takiej sytuacji mona niemal z ca pewnoci stwierdzi, e
Twoja rola si nie sprawdzi.
Jednym ze sposobów przeciwdziaania temu zjawisku jest dodawanie kolejnych, zgodnych przekona , aby w ko cu przewayy one nad tymi stanowicymi
ródo dysonansu. Czego ofiara moe si spodziewa po roli, w któr si wcielasz?
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Dowiedz si tego, a bdziesz w stanie dotrze do jej umysu i emocji, zaszczepiajc
tam dziaania, sowa i postawy, które zbuduj nowy system przekona , potniejszy
od dotychczasowego, stanowicego ródo wtpliwoci.
Dowiadczony socjotechnik moe si równie pokusi o prób zmiany tych
przekona , które stanowi ródo dysonansu, na takie, które jego ródem ju nie
bd. Z pewnoci jest to trudniejsze, warto jednak opanowa t niezwykle przydatn umiejtno. Niewykluczone na przykad, e Twój wygld zewntrzny nie
bdzie odpowiada wyobraeniom ofiary na temat tego, jak powinien wyglda
czowiek, za którego si podajesz. Przypomnij sobie serial Doogie Howser, lekarz medycyny. Problem Doogiego polega na tym, e ze wzgldu na mody wiek „rola” lekarza
do niego nie pasowaa. To znakomity przykad dysonansu poznawczego, który
odczuway jego „ofiary”, a który udawao si zmieni poprzez podejmowanie okrelonych dziaa lub posugiwanie si okrelon wiedz. Podobnie jak w poprzednim przykadzie, socjotechnik moe uzgodni swoj rol z przekonaniami ofiary
poprzez oddziaywanie na jej postawy, dziaania, a w szczególnoci wyobraenie
o samej roli.
Ostatnio podczas konferencji Defcon 18 miaem okazj zaobserwowa inny przykad. Wchodziem w skad zespou, który podczas tej konferencji zajmowa si
organizacj swego rodzaju „socjotechnicznych podchodów”. Wielu uczestników
zabawy decydowao si wej w rol pracownika. Kiedy zadawalimy im pytanie
na przykad o numer identyfikatora pracowniczego, wikszo z nich zaczynaa
okazywa zdenerwowanie lub po prostu si rozczaa. Dowiadczonym socjotechnikom udawao si natomiast wyeliminowa ten jawny dysonans poznawczy. Podawali numer identyfikatora znaleziony w sieci lub korzystali z innych metod, aby
przekona ofiar, e nie potrzebuje tej informacji. Dziki temu udawao si wyrobi
w ofierze odpowiednie przekonania.
Zdaj sobie spraw, e przedstawiam tu niezwykle techniczne rozwizania bardzo
prostego problemu, musisz jednak zrozumie, e udawa mona tylko do pewnego
momentu. Dlatego te powiniene rozwanie wybra swoj ciek.

wicz róne dialekty i posugiwanie si
charakterystycznymi wyraeniami
Nauka posugiwania si rónymi dialektami to do istotna kwestia. Przyswojenie
sobie innego dialektu lub akcentu innego ni charakterystyczny dla Twojego miejsca
zamieszkania musi troch potrwa. Moe si okaza, e nabycie charakterystycznego
akcentu z poudnia Stanów Zjednoczonych albo akcentu azjatyckiego jest bardzo
trudne, a czasem wrcz niemoliwe. Uczestniczyem kiedy w szkoleniu pewnej
midzynarodowej korporacji sprzedaowej, podczas którego podano informacj,
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e 70% Amerykanów woli sucha osób mówicych z brytyjskim akcentem. Nie
potrafi oceni wiarygodnoci tych danych, wiem natomiast, e sam lubi sucha
tego akcentu. Ju po zako czeniu zaj miaem okazj przysuchiwa si, jak kilku
innych uczestników podejmuje próby mówienia z takim wanie akcentem. Brzmiao
to okropnie. Jon, mój przyjaciel z Wielkiej Brytanii, wcieka si za kadym razem,
gdy syszy, jak Amerykanin próbuje cytowa Mary Poppins, naladujc przy tym
brytyjski akcent. Gdyby sysza, co wyprawiali uczestnicy tamtego szkolenia, chyba
by wyszed z siebie.
Z tamtego szkolenia najlepiej zapamitaem to, e dane statystyczne to jedno,
a praktyka drugie. Liczby mog wskazywa, e posugiwanie si konkretnym akcentem pomaga w sprzeday, jednak sam fakt prowadzenia dziaa socjotechnicznych
na poudniu USA lub w Europie nie powoduje, e atwo bdzie Ci przyj miejscowy akcent i podawa si za osob „std”. Aktorzy ucz si mówi z akcentem
waciwym odgrywanym przez nich postaciom z pomoc trenerów wokalnych.
We my na przykad Christiana Bale’a, aktora wywodzcego si z Walii — suchajc
go, niemal nie sposób tego stwierdzi. W wikszoci filmów, w których zagra, po
prostu nie sycha jego brytyjskiego akcentu. Z kolei w filmie Zakochany Szekspir
Gwyneth Paltrow udao si mówi z bardzo przekonujcym brytyjskim akcentem.
Wikszo aktorów korzysta z pomocy trenerów specjalizujcych si w dialektach, którzy pomagaj im doskonali podany akcent. Poniewa wikszoci socjotechników nie sta na korzystanie z usug takiego trenera, warto wiedzie, e na
rynku pojawiy si liczne publikacje powicone temu zagadnieniu. Dziki takiemu
opracowaniu moesz szybko opanowa podstawy nabywania nowych akcentów —
przykadem moe by tu ksika Evangeline Machlin pt. Dialects for the Stage. Jest
to co prawda jedna ze starszych pozycji, jednak zamieszczone w niej wskazówki
nie trac na aktualnoci:
Znajd materiay z nagraniami ludzi mówicych z oryginalnym akcentem,
którego chciaby si nauczy. Ksiki takie jak Dialects for the Stage czsto
zawieraj materiay audio z nagraniami wielu rónych akcentów.
Spróbuj powtarza nagrane wypowiedzi i wicz tak dugo, a bdziesz
brzmia tak samo jak na nagraniu.
Kiedy nabierzesz ju nieco pewnoci siebie, nagraj wasn wypowied
z danym akcentem, aby móg j potem odsucha i skorygowa bdy.
Opracuj scenariusz i wicz nowo nabyty akcent w rozmowach z partnerem.
Mów z nowo nabytym akcentem w miejscach publicznych i uwanie
obserwuj reakcje ludzi.
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Rónych dialektów i akcentów jest bez liku. Osobicie stosuj fonetyczny zapis
stwierdze , które mam zamiar wygosi. To pozwala mi wiczy ich odczytywanie
i gboko zapisywa je w swojej gowie, dziki czemu potem mój akcent brzmi
bardziej naturalnie.
Powysze wskazówki pomog socjotechnikowi w opanowaniu obcego dialektu
do perfekcji albo przynajmniej w skutecznym posugiwaniu si nim.
Jeli nie uda Ci si opanowa danego dialektu, zawsze moesz osign pewne
efekty, uczc si wyrae czsto uywanych w danym regionie. Udaj si w jakie
miejsce publiczne, gdzie bdziesz móg przysuchiwa si rozmowom innych ludzi,
na przykad do restauracji albo do centrum handlowego. Tak naprawd moe to by
dowolne miejsce, w którym spotyka si grupki osób prowadzce rozmowy. Przysuchuj im si uwanie i wychwytuj charakterystyczne zwroty i sowa. Jeli jakie
frazy powtórz si w kilku rónych rozmowach, spróbuj uwzgldni je w swojej
roli, w któr chcesz si wcieli — dziki temu zyskasz na wiarygodnoci. Przypominam jednak o przygotowaniach i wiczeniach.

Nie lekcewa telefonu
W ostatnich latach internet zdominowa bardziej „porednie” aspekty dziaa socjotechnicznych, kiedy jednak nieodcznym elementem aktywnoci w tym obszarze
by telefon. Zmiana ta spowodowaa, e wielu socjotechników nie powica wystarczajco duo uwagi potencjalnym zastosowaniom telefonu, a mog one okaza si
niezwykle skuteczne.
Niniejszym chciabym jednak podkreli, e telefon nadal pozostaje jednym
z najskuteczniejszych narzdzi dostpnych socjotechnikowi i e nie powinien on
ogranicza si w korzystaniu z niego tylko dlatego, e internet daje wiksze moliwoci unikania osobistego kontaktu.
Socjotechnik przygotowujcy atak z wykorzystaniem telefonu moe wykazywa
nieco inne podejcie, poniewa bdzie wychodzi z zaoenia, e atwiej byoby skorzysta z internetu. W przygotowanie ataku socjotechnicznego przez telefon powiniene woy dokadnie tyle samo wysiku, dokadnie tak samo rzetelnie gromadzi
informacje i dokadnie tak samo intensywnie wiczy, jak gdyby dziaa z wykorzystaniem internetu. Pracowaem kiedy z niewielk grup osób, z któr miaem
wiczy prowadzenie rozmów telefonicznych. Wskazalimy odpowiednie metody,
ton gosu, tempo mówienia, a take konkretne zwroty i sowa, których naleao
uywa. Przygotowalimy zarys scenariusza rozmowy (wicej szczegóów na ten
temat ju za moment), a nastpnie rozpoczlimy sesj. Pierwsza osoba signa
po suchawk, poczya si z kim i pomylia kilka pierwszych linijek. Mczyzna
by do tego stopnia zaenowany i wystraszony, e po prostu si rozczy. Jedna
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bardzo wana uwaga: Twój rozmówca po drugiej stronie nie wie, co masz zamiar
powiedzie, dlatego tak naprawd nie moesz „pomyli tekstu”. Tego rodzaju sesje
wiczeniowe pomog Ci nauczy si radzi sobie z „nieoczekiwanym”, czyli z tym,
co si wydarzy, kiedy niechccy odbiegniesz od przygotowanego scenariusza.
Jeli nie dysponujesz grup partnerów, z którymi mógby wiczy i doskonali
swoje umiejtnoci w tym zakresie, bdziesz musia wymyli co innego. Spróbuj
dzwoni do rodziny i znajomych. Przekonaj si, w jakim stopniu uda Ci si ich zmanipulowa. Moesz równie nagrywa swoje wypowiedzi imitujce rozmow telefoniczn, a nastpnie odsuchiwa je i sprawdza efekty.
Moim zdaniem zdecydowanie warto posugiwa si przygotowanym wczeniej
zarysem scenariusza. Oto przykad: zaómy, e musisz zadzwoni do swojego
dostawcy usug telefonicznych lub dostawcy mediów. Firma pomylia co z rachunkami albo napotkae pewne problemy z sam usug i zamierzasz si poskary.
Wyjaniasz sytuacj pracownikowi obsugi klienta i mówisz mu, jak bardzo jeste
rozczarowany i zdenerwowany zaistniaymi trudnociami. Pracownik firmy nie robi
dla Ciebie absolutnie nic, stwierdza natomiast mniej wicej co takiego: „Firma
X,Y&Z dokada wszelkich stara , aby wiadczy usugi najwyszej jakoci. Czy
odpowiedziaem ju na wszystkie pana pytania?”. Gdyby siedzcy po drugiej stronie trute cho przez chwil zastanowi si nad tym, co mówi, musiaby zda sobie
spraw, jakie to gupie. Mam racj? Wanie do takich sytuacji dochodzi jednak,
gdy kto posuguje si cisym scenariuszem zamiast zarysem scenariusza. Zarys
zostawia miejsce na „artystyczn i kreatywn swobod wyrazu”, dziki której moesz
rozmawia bardziej elastycznie i nie martwi si tym, co musisz powiedzie w nastpnej kolejnoci.
Telefon to jedno z najskuteczniejszych narzdzi umoliwiajcych byskawiczne
uwiarygodnienie roli oraz zapewnienia sobie dostpu do ofiary. Przez telefon moesz
udawa praktycznie wszystko. We pod uwag nastpujcy przykad: gdybym
chcia do Ciebie zadzwoni i w ramach uwiarygodnienia mojej roli da Ci do zrozumienia, e przebywam w biurze penym ludzi, mógbym posuy si po prostu
odpowiedni ciek audio ze strony Thriving Office (www.thrivingoffice.com). Znajdziesz tam na przykad cieki zatytuowane „Busy” (gwar) i „Very Busy” (duy
gwar). Oto, co na temat tego rozwizania maj do powiedzenia jego twórcy: „To
niezwykle przydatna pyta CD z mnóstwem d wików i odgosów, które ludzie
spodziewaj si usysze w duej, ruchliwej firmie. W ten sposób zapewnisz sobie
natychmiastow wiarygodno. Proste i skuteczne! Gwarancja sukcesu!”.
Ju samo powysze zdanie sugeruje potencja socjotechniczny tej metody —
„z mnóstwem d wików i odgosów, które ludzie spodziewaj si usysze w duej,
ruchliwej firmie”. Od razu wida, e materiay zostay przygotowane z myl
o zaspokajaniu oczekiwa rozmówców i budowaniu wiarygodnoci (przynajmniej
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w oczach ofiary, na skutek zaspokojenia jej oczekiwa ), a take automatycznego
zdobywania zaufania.
Warto mie równie wiadomo, e oszukanie systemu identyfikacji numerów
nie stanowi wikszego problemu. Moesz skorzysta w tym celu z usug w rodzaju
SpoofCard (www.spoofcard.com) lub rozwiza „domowej roboty”. Twoja ofiara moe
myle, e dzwonisz do niej z gównej siedziby konkretnej firmy, z Biaego Domu
albo z lokalnego banku. Dziki tego rodzaju usugom moesz wywoywa wraenie, e dzwonisz z dowolnego miejsca na wiecie.
W rkach socjotechnika telefon staje si miertelnym narzdziem. Naucz si
z niego korzysta i traktowa go z naleytym szacunkiem, a znaczco poszerzysz
swój zestaw praktycznych rozwiza pomocnych we wchodzeniu w rol. Zadaj sobie
trud zdobycia odpowiednich umiejtnoci w tym zakresie, poniewa przydadz
si one przy rónych atakach socjotechnicznych.

Im prostsza rola, tym wiksze szanse na sukces
„Im prociej, tym lepiej” — znaczenia tej zasady nie sposób przeceni. Jeli przygotowana rola okae si na tyle zoona, e pominicie jednego szczegóu zako czy
si klsk caego projektu, moesz bezpiecznie zaoy, e tak si wanie stanie.
Zadbaj o to, aby Twoja historia, fakty i szczegóy byy jak najprostsze, poniewa
korzystnie wpynie to na Twoj wiarygodno.
Dr Paul Ekman, znany psycholog i badacz ludzkich kamstw, jest wspóautorem
artykuu z 1993 roku, zatytuowanego Lies That Fail. Oto fragment tego tekstu:
Nie zawsze dysponuje si wystarczajcym czasem, aby z góry przygotowa
sobie konkretne stwierdzenia, a nastpnie przewiczy je i zapamita. Nawet
w sytuacji, w której czasu na przygotowania nie brakuje i mona szczegóowo
sformuowa plan kamstwa, kamca moe nie by na tyle bystry, aby przewidzie
wszystkie moliwe pytania, które mog zosta mu zadane. W zwizku z tym
nie bdzie mia przygotowanych wszystkich niezbdnych odpowiedzi. Nawet
najwiksza inteligencja moe okaza si niewystarczajca, poniewa pewne
nieprzewidziane zmiany okolicznoci mog obnay zaplanowane kamstwo,
które w innych warunkach doskonale by si sprawdzio. Potencjalna zmiana
okolicznoci to nie jedyny problem. Niektórzy kamcy maj problemy
z przypomnieniem sobie wszystkich kamstw, które wygosili wczeniej, w zwizku
z czym napotykaj trudnoci z szybkim i naturalnym udzielaniem odpowiedzi,
które pokrywayby si z ich wczeniejszymi stwierdzeniami.
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Ten krótki fragment najlepiej wyraa przekonanie, e im prociej, tym lepiej.
Jeeli bdziesz próbowa wej w rol tak skomplikowan, e ju jeden bd moe
Ci zdemaskowa, zapamitanie caej tej roli okae si niemal niemoliwe. Twoja
rola powinna by naturalna i niczym si nie wyrónia. Powinna by atwa do zapamitania. Jeli bdzie to dla Ciebie co naturalnego, zdecydowanie atwiej bdzie
Ci przypomnie sobie wszystkie fakty i stwierdzenia wygoszone podczas wczeniejszego wchodzenia w t rol.
Opowiem teraz histori, która potwierdza znaczenie zapamitywania nawet
najdrobniejszych szczegóów. Pewnego razu postanowiem spróbowa swoich si
w sprzeday. Zostaem przydzielony do menedera ds. sprzeday, od którego miaem nauczy si podstaw wykonywania tej pracy. Pamitam, jak po raz pierwszy
udaem si z nim do klienta. Kiedy zjawilimy si na miejscu, przed wyjciem
z samochodu powiedzia mi: „Pamitaj: Becky Smith poprosia o dodatkowe ubezpieczenie. Zaoferujemy jej polis XYZ. Patrz i ucz si”.
Przez pierwsze trzy minuty meneder zwraca si do kobiety per Beth lub
Betty. Za kadym razem, gdy uywa zego imienia, zachowanie kobiety zmieniao
si. Za kadym razem cichutko go poprawiaa: „Becky”. Sdz, e moglibymy
rozdawa zoto w sztabkach, a ona i tak by powiedziaa: „Nie!”. Tak bardzo zniechcao j to, e mój przeoony nie moe zapamita jej imienia, i w ogóle nie
chciaa go sucha.
Powysza historia najlepiej dowodzi tego, e trzeba za wszelk cen dba o prostot faktów, aby ich nie pomyli.
Oprócz zapamitywania faktów powiniene skoncentrowa si równie na
tym, aby wszelkie szczegóy miay jak najmniejsze znaczenie. Wejd w prost rol,
a scenariusz sam zacznie si rozwija, poniewa ofiara wykorzysta wasn wyobra ni
w celu wypenienia wszelkich luk. Nie próbuj ponad miar rozbudowywa roli, za
to koniecznie pamitaj o istotnych szczegóach, poniewa to od nich zaley, jak
ofiara odbierze Twoj rol.
Z drugiej strony warto zwróci uwag na pewn ciekawostk: sawni przestpcy i oszuci stosuj czsto metod, w ramach której celowo popeniaj kilka
bdów. Wychodz z zaoenia, e „nikt nie jest doskonay”, a wic pojedyncze
pomyki powoduj, e ofiara czuje si bezpieczniej. Jeli postanowisz spróbowa
tego rozwizania, uwaaj, jakie bdy popeniasz — cho dziki temu rozmowa
wydaje si bardziej naturalna, zwikszasz w ten sposób stopie skomplikowania
roli. Nie szafuj t metod, a kiedy ju si na ni zdecydujesz, pamitaj o prostocie.
Pozwól, e podsumuj ten fragment kilkoma przykadami sytuacji z moich
wasnych audytów lub audytów, którym miaem okazj si przyglda. Na skutek
niezwykle udanej telefonicznej próby wywoywania pewien anonimowy socjotechnik uzyska nazw firmy zajmujcej si wywozem odpadów i nieczystoci. Po kilku
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chwilach spdzonych w sieci mczyzna ten dysponowa zupenie dobrym logo,
nadajcym si do wydruku. W internecie znajdziesz dziesitki firm, które wydrukuj Ci takie logo na koszulkach lub czapkach z daszkiem.
Kilka minut zabawy z szablonami i koszulka oraz czapka zostay zamówione.
Kilka dni pó niej, ubrany w opatrzony logotypami strój i podkadk do notowania
w rce, nasz socjotechnik stan przed budk straników firmy obranej za cel.
„Witam, jestem Joe z ABC Waste. Dzwoni kto z waszego dziau zakupów
i prosi, abymy przysali kogo do sprawdzenia uszkodzonego mietnika na tyach.
Odbiór mieci wypada jutro, wic jeli nie uda mi si naprawi kontenera, jutro
mieciarka przywiezie nowy. Musz jednak najpierw przyjrze si temu uszkodzonemu pojemnikowi”.
Stranik bez chwili wahania stwierdzi: „W porzdku. Aby wjecha na teren,
bdziesz potrzebowa tego identyfikatora. Przejed tdy i zajed od tyu, bo tam
stoj kontenery na mieci”.
Socjotechnik zapewni sobie wanie moliwo przeprowadzenia dugiego i szczegóowego przeszukania mieci, poniewa jednak chcia maksymalnie wykorzysta
swoje szanse, postanowi zada decydujcy cios. Spojrza w swoje dokumenty i stwierdzi: „Z mojej notatki wynika, e chodzi o jeden z kontenerów na dokumenty i stary
sprzt elektroniczny. Gdzie je znajd?”.
„Jed t sam drog, znajdziesz je w trzeciej alejce”, odpar stranik.
„Dziki”.
Prosta rola, uwiarygodniona odpowiednim strojem i „rekwizytami” (jak podkadka pod dokumenty), a przede wszystkim prosty i atwy do zapamitania scenariusz — wszystko to zadecydowao o tym, e socjotechnik wypad w swojej roli
niezwykle wiarygodnie i odniós sukces.
Do czsto stosowanych ról naley równie rola pracownika obsugi technicznej.
W tym wypadku wystarczy koszulka polo, spodnie koloru khaki oraz niewielka
torba na laptopa. Wielu socjotechników stosuje to wcielenie, eby dosta si na
teren firmy, poniewa „technikom” na ogó udostpnia si wszystko, przy czym nie
nadzoruje si ich pracy szczególnie uwanie. Obowizuje tutaj ta sama zasada:
pamitaj o prostocie, a Twoja rola bdzie bardziej rzeczywista i wiarygodna.

Rola powinna robi wraenie odgrywanej spontanicznie
Rozwaania na temat spontanicznoci roli, w któr zamierzasz wej, odwouj si
w zasadzie do moich uwag na temat posugiwania si raczej zarysem scenariusza
zamiast sztywnym skryptem. Zarys pozostawia socjotechnikowi wicej swobody,
a skrypt czyni z niego niemal robota. ródem spontanicznoci jest równie posugiwanie si rzeczami i historiami, które stanowi przedmiot Twoich faktycznych
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zainteresowa . Szkodzisz swojej wiarygodnoci za kadym razem, gdy kto zadaje
Ci pytanie, a Ty odpowiadasz przydugim „Hmmm”, zaczynasz si intensywnie
zastanawia lub nie znajdujesz inteligentnej odpowiedzi. Oczywicie nie brakuje
ludzi, którzy najpierw mówi, a dopiero potem myl — nie chodzi zatem o to,
aby odpowiada w cigu jednej sekundy, lecz o to, aby zawsze mia wiarygodn
odpowied albo dobry powód, dla którego nie potrafisz jej udzieli. Podczas pewnej
rozmowy telefonicznej zostaem zapytany o informacj, któr nie dysponowaem.
Odpowiedziaem wówczas: „Chwileczk”, po czym odchyliem si do tyu i zaczem
udawa, e krzycz do mojej wspópracowniczki: „Jill, czy moesz poprosi Billa,
eby podrzuci mi zamówienie naszego klienta XYZ? Dziki!”.
W tym samym czasie, w którym „Jill” zdobywaa dla mnie ten dokument, mnie
udao si uzyska niezbdne dane i problem dokumentu ju nigdy nie powróci.
Opracowaem krótk list sposobów, które pozwalaj zachowywa si bardziej
spontanicznie:
Nie myl o tym, jak si czujesz. To bardzo wana wskazówka.
Kiedy wchodzisz w rol i zaczynasz za duo myle, pojawiaj si emocje,
a od nich ju prosta droga do strachu, podenerwowania lub niepokoju.
Wszystkie te czynniki mog sta si przyczyn Twojej poraki.
Zamiast podenerwowania i lku moesz dowiadczy take nadmiernej
ekscytacji, przez któr równie moesz popeni wiele bdów.
Nie traktuj samego siebie zbyt powanie. To wietna wskazówka natury
ogólnej, znajduje jednak zastosowanie take w kontekcie socjotechnicznym.
Jeste profesjonalist, specjalist w dziedzinie bezpiecze stwa, masz powan
prac i zajmujesz si powan problematyk. Jeli jednak nie nauczysz si
mia z wasnych bdów, moesz zamkn si w sobie lub sta si zbyt
nerwowy, a przez to straci zdolno radzenia sobie nawet z najmniejszymi
wybojami na drodze. Nie chc przez to sugerowa, e powiniene traktowa
kwestie bezpiecze stwa jak arty. Nie moesz jednak wychodzi z zaoenia,
e ewentualna poraka bdzie dla Ciebie jednoznaczna z porak yciow
— w ten sposób bowiem nakadasz na siebie presj, która sprowadzi
na Ciebie wanie to, czego si najbardziej obawiasz. Drobne poraki mog
sta si punktem wyjcia do wielkich sukcesów — musisz si tylko nauczy
je wykorzystywa.
Naucz si rozpoznawa to, co ma znaczenie. Osobicie wol formuowa
t rad nastpujco: „Uwolnij si od wasnych myli i w ko cu id do ludzi”
— to moim zdaniem jeszcze lepsza sugestia. Socjotechnik moe planowa
trzy ruchy naprzód, a w midzyczasie pomin jaki istotny szczegó, przez
co caa rola moe si rozpa. Staraj si jak najszybciej identyfikowa
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istotne materiay i informacje znajdujce si wokó Ciebie, bez wzgldu
na to, czy chodzi o mow ciaa Twojej ofiary, wypowiadane przez ni sowa,
mikroekspresje (wicej szczegóów na ten temat znajdziesz w rozdziale 5.).
Wszystkie te informacje powiniene uwzgldni przy planowaniu ataku
wybran metod.
Pamitaj równie, e ludzie potrafi stwierdzi, i kto tylko udaje,
e ich sucha. Poczucie, e nawet te mniej istotne sowa nie spotykaj si
z aktywnym odbiorem, w przypadku wielu osób okazuje si bardzo
powanym czynnikiem zniechcajcym. Kady z nas z pewnoci
ma dowiadczenia w interakcjach z osobami, których najwyra niej w ogóle
nie interesuje to, co mamy do powiedzenia. Druga osoba moe mie
zupenie dobry powód, dla którego jej myli biegn innym torem,
nie zmienia to jednak faktu, e tracimy ochot na rozmow z ni.
Koniecznie suchaj, co ma do powiedzenia Twoja ofiara — suchaj
jej bardzo uwanie, a wychwycisz pewne niezwykle istotne dla niej szczegóy.
By moe przy okazji usyszysz co, co pomoe Ci odnie sukces.
Staraj si zdobywa nowe dowiadczenia. Koncepcja ta odnosi si
do porady, któr znajdziesz w tej ksice ze cztery miliony razy: wicz.
Zdobywanie dowiadczenia w drodze wicze i prób moe zadecydowa
o sukcesie lub porace roli, w któr chcesz wej. Trenuj spontaniczno
na rodzinie, przyjacioach i zupenie obcych osobach, kierujc si wycznie
jednym celem: zachowywa si spontanicznie. Nawizuj rozmowy z lud mi
— uwaaj tylko, eby nie wypa na nagabywacza. Proste, codzienne
rozmowy mog pomóc Ci poczu si pewniej w okazywaniu spontanicznoci.
Powysze wskazówki mog bez wtpienia zapewni socjotechnikowi przewag
w kwestii wchodzenia w rol. Umiejtno zachowywania si w sposób spontaniczny
to prawdziwy dar. We wczeniejszych fragmentach tego rozdziau wspominaem
o swojej rozmowie z Tomem Mischke, który ma bardzo ciekawe podejcie do tego
tematu. Powiedzia on, e stara si zawsze kreowa zudzenie spontanicznoci opakowanej przygotowaniem i próbami. wiczy i próbuje tak dugo, a kreowana rola
sprawia wraenie spontanicznego zlepku talentu i poczucia humoru.

Przedstaw ofierze logiczny wniosek
lub zaproponuj dalsze dziaanie
Moesz w to wierzy lub nie, ale fakt pozostaje faktem: ludzie lubi, gdy im si
mówi, co maj robi. Wyobra sobie, e idziesz do lekarza. Ten Ci bada, nanosi
troch informacji na wykres, po czym stwierdza: „W porzdku. Do zobaczenia za
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miesic”. To nie do pomylenia. Nawet gdyby miay to by ze wieci, ludzie chc
usysze, co powinni robi dalej.
Socjotechnikowi moe zalee na tym, eby po zako czeniu rozmowy jego
ofiara podja konkretne dziaania albo czego zaniechaa. Moe si równie zdarzy, e socjotechnik uzyska wszystko, na czym mu zaleao, i teraz chce si ju
tylko ewakuowa. Bez wzgldu na to, w jakich okolicznociach si znalaze, przedstaw ofierze jaki logiczny wniosek lub zaproponuj dziaania, które pozwol jej
wypeni ewentualne luki.
Podobnie jak lekarz nie moe zbada pacjenta i odesa go do domu bez adnych
dalszych wskazówek, tak samo osoba podajca si za pracownika obsugi technicznej nie moe wej na teren firmy, a potem go opuci, nic nikomu nie mówic,
ale uprzednio sklonowawszy baz danych — ludzie zaczliby si zastanawia, co
si waciwie wydarzyo. Kto moe zechcie zadzwoni do „firmy zapewniajcej
wsparcie techniczne” i zapyta, czy przysany wanie pracownik mia jakie konkretne zadanie. W najlepszym razie taka sytuacja wywouje zdziwienie. Tak
naprawd wystarczy, e powiesz mniej wicej co takiego: „Sprawdziem serwery
i naprawiem system plików. W cigu nastpnych kilku dni powinnicie zauway wzrost szybkoci rzdu okoo 22%”. Dziki temu ofiara bdzie miaa poczucie,
e „dostaa co w zamian za swoje pienidze”.
Z punktu widzenia socjotechnika najtrudniej jest nakoni ofiar do podjcia
jakiego dziaania ju po tym, gdy on opuci dane miejsce. Jeeli dziaanie to ma
kluczowe znaczenie dla zako czenia audytu zabezpiecze , by moe powiniene
zastanowi si nad moliwoci samodzielnego podjcia danej czynnoci. Wrómy
do historii opowiadajcej o spotkaniu w izbie handlowej, któr przytoczyem w rozdziale 3. Gdybym chcia, aby ofiara skontaktowaa si ze mn pó niej za pomoc
poczty elektronicznej, mógbym powiedzie: „Oto moja wizytówka. Czy mógby
w poniedziaek wysa mi e-mailem dodatkowe szczegóy na temat firmy XYZ?”.
Ofiara albo by spenia moj prob, albo posza do biura i zapomniaa o caej sprawie, a wtedy cay mój plan spaliby na panewce. Dlatego lepiej powiedzie co
takiego: „Chtnie uzyskabym od Ciebie pewne dodatkowe informacje. Czy mógbym w poniedziaek do ciebie zadzwoni albo wysa ci maila z prob o te dane?”.
Formuowane proby powinny pasowa do roli, w któr wchodzisz. Jeeli wcielasz si w pracownika obsugi technicznej, nie moesz rozstawia ludzi po ktach,
mówic im, co maj robi, a czego im nie wolno — w ko cu to Ty pracujesz dla
nich. Jeli podajesz si za kuriera UPS, nie moesz da dostpu do serwerowni.
Jak ju wspominaem wczeniej, na doskonalenie roli mog skada si równie
inne dziaania, jednak te wymienione w tym rozdziale powinny zapewni kademu
socjotechnikowi solidny fundament pod opracowanie w peni wiarygodnej roli.
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By moe zastanawiasz si teraz, co z tego wszystkiego wynika. W jaki sposób
socjotechnik moe stworzy odpowiednio przygotowan, wiarygodn, pozornie
spontaniczn i prost rol — rol, która bdzie równie skuteczna w dziaaniu
osobistym, jak i przez telefon, oraz która pozwoli osign zamierzone efekty?
Zapoznaj si z dalsz czci rozdziau.

Przyk ady skutecznego wchodzenia w rol
Jeeli chcesz nauczy si kreowa udane role, przyjrzyj si dwóm historiom udanych
ról, które zostay z powodzeniem opracowane i zastosowane przez socjotechników.
Ostatecznie obaj zostali przyapani i wanie dziki temu moemy dzi te historie
opowiedzie.

Przykad nr 1 — Stanley Mark Rifkin
Stanleyowi Markowi Rifkinowi przypisuje si najwikszy skok na bank w historii
Stanów Zjednoczonych (wietny artyku na jego temat znajdziesz na stronie www.
social-engineer.org/wiki/archives/Hackers/hackers-Mark-Rifkin-Social-Engineer-furtherInfo.
htm). Rifkin by komputerowym maniakiem, który prowadzi we wasnym mieszkaniu niewielk firm konsultingow specjalizujc si w dziedzinie IT. W gronie
jego klientów znalaza si firma, która serwisowaa komputery Security Pacific
Bank. Pidziesiciopiciopitrowa siedziba gówna banku Security Pacific National
Bank w Los Angeles sprawiaa wraenie prawdziwej fortecy ze szka i granitu.
Lobby strzegli ubrani na ciemno stranicy, a klienci wpacajcy i wypacajcy pienidze przez cay czas znajdowali si pod czujnym okiem ukrytych kamer.
Budynek wydawa si nie do zdobycia, wic jakim cudem Rifkin ukrad stamtd
10,2 miliona dolarów, nigdy nie dotykajc broni, nie trzymajc w rku nawet dolara
i nie biorc nikogo na muszk?
Bankowe procedury zwizane z wykonywaniem przelewów wydaway si odpowiednio zabezpieczone. Transakcje byy autoryzowane zmienianym codziennie
kodem numerycznym, który znali wycznie upowanieni pracownicy. Kody te
zamieszczano na tablicy ogosze w bezpiecznym pomieszczeniu, do którego dostp
miay wycznie „osoby upowanione”.
Oto fragment artykuu, o którym wspominaem powyej:
W padzierniku 1978 roku Rifkin zjawi si w Security Pacific, a pracownicy
banku bez problemu rozpoznali w nim specjalist ds. komputerów. Nastpnie
Rifkin wjecha wind na poziom D, gdzie znajdowao si pomieszczenie
zwizane z obsug przelewów. Sprawia wraenie uprzejmego modego
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czowieka, wic udao mu si przekona pracowników, aby wpucili
go do pomieszczenia, w którym znajdowa si tajny kod autoryzacji przelewów
na dany dzie . Rifkin zapamita kod i wyszed, nie wzbudzajc adnych
podejrze .
Niedugo potem pracownicy banku z pomieszczenia zwizanego z wykonywaniem
przelewów odebrali telefon od mczyzny, który przedstawi si jako Mike
Hansen, pracownik midzynarodowego oddziau tego samego banku. Zleci
on wykonanie rutynowego przelewu rodków na rachunek w nowojorskim
banku Irving Trust Company, podajc oczywicie tajny kod autoryzacyjny.
Wszystko wydawao si by w zupenym porzdku, wic Security Pacific dokona
przelewu rodków do banku w Nowym Jorku. Przedstawiciele banku
nie wiedzieli jednak, e mczyzna podajcy si za Mike’a Hansena
to w rzeczywistoci Stanley Rifkin, który za pomoc wewntrznego kodu
autoryzacyjnego obrabowa wanie bank na kwot 10,2 miliona dolarów.
Niniejszy scenariusz stanowi niezwykle wdziczny temat do rozwaa , na razie
skoncentrujmy si jednak na samej roli. Przyjrzyjmy si szczegóowo temu, co musia
zrobi Rifkin:
Musia by pewny siebie i zachowywa si na tyle swobodnie, eby nikt
nie zakwestionowa jego prawa do przebywania w pomieszczeniu, w którym
dokonywano przelewów.
Gdy zadzwoni w celu zlecenia przelewu, musia przedstawi wiarygodn
histori i dysponowa szczegóami na jej poparcie.
Musia zachowywa si na tyle spontanicznie, aby odpowiednio reagowa
na wszelkie pytania, które mogy si pojawi.
Musia radzi sobie na tyle sprawnie, eby nie wzbudzi adnych podejrze .
Rola ta wymagaa szczegóowego planowania i przemylenia najmniejszych
detali. Rifkin zosta schwytany dopiero wtedy, gdy odwiedzi swojego byego wspólnika — dopiero wtedy jego rola zawioda. Po fakcie ludzie, którzy go znali, nie
kryli zdumienia: „To niemoliwe, eby Mark by zodziejem. Wszyscy go uwielbiaj”.
Nie ulega wtpliwoci, e Rifkin dobrze przygotowa swoj rol. Dysponowa
znakomicie przemylanym i prawdopodobnie wielokrotnie przewiczonym planem. Wiedzia, co zamierza osign, a potem znakomicie wszed w swoj rol.
W kontaktach z obcymi lud mi radzi sobie wietnie. Noga powina mu si dopiero,
kiedy spotka si z dawnym wspópracownikiem. Mczyzna usysza o napadzie
w wiadomociach, zestawi fakty i zawiadomi policj.
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Co ciekawe, po wyjciu z aresztu za kaucj Rifkin obra sobie na cel kolejny
bank, posugujc si tym samym planem. Tym razem okazao si, e zosta wystawiony przez tajniaka. Zosta ujty i spdzi osiem lat w wizieniu federalnym. Rifkin
jest bez wtpienia „czarnym charakterem”, jednak na podstawie jego historii moesz
si bardzo wiele nauczy na temat wchodzenia w rol — choby tego, e rola
powinna by jak najprostsza i e warto wykorzysta w niej to, na czym si znasz.
Rifkin mia zamiar zainwestowa skradzione rodki w dobra nie do wytropienia,
a mianowicie w diamenty. Najpierw musia jednak zosta pracownikiem banku,
aby ukra pienidze, nastpnie wcieli si w rol powanego nabywcy diamentów,
aby pozby si gotówki, a w ko cu sprzeda diamenty, aby pozyska niepodejrzan gotówk na biece potrzeby.
Jego rola nie zakadaa posugiwania si wyjtkowymi strojami ani sposobami
mowy. Rifkin musia jednak odegra najpierw pracownika banku, potem powanego nabywc diamentów, a na koniec powanego ich sprzedawc. W ramach tego
przekrtu Rifkin zmienia role trzy-, cztero-, a moe nawet piciokrotnie. By w tym
na tyle dobry, e udao mu si oszuka niemal wszystkich.
Rifkin doskonale zna swój cel i przystpi do realizacji swoich planów z zachowaniem wszystkich opisanych powyej zasad. Oczywicie nie mona zapomina,
e Rifkin prowadzi dziaalno przestpcz, jednak jego umiejtno wchodzenia
w rol bez wtpienia moe budzi podziw. Gdyby wykorzysta swoje uzdolnienia
w bardziej szczytnym celu, prawdopodobnie mógby by wietnym sprzedawc czy
aktorem albo z powodzeniem zaangaowa si w ycie publiczne.

Przykad nr 2 — Hewlett-Packard
W 2006 roku „Newsweek” opublikowa niezwykle ciekawy artyku (www.socialengineer.org/resources/book/HP_pretext.htm). W duym skrócie chodzio o to, e Patricia
Dunn, wiceprezes firmy HP, zatrudnia zespó specjalistów ds. bezpiecze stwa,
którzy pozyskali do wspópracy zespó detektywów, a ci z kolei posuyli si metod
wchodzenia w rol w celu uzyskania billingów telefonicznych. Zatrudnieni profesjonalici odegrali role czonków zarzdu HP oraz role dziennikarzy, a wszystko
po to, aby wykry rzekomy przeciek w szeregach HP.
Patricia Dunn chciaa uzyska dostp do billingów telefonicznych czonków
zarzdu oraz reporterów (nie chodzio o billingi pocze wykonanych z wewntrznych telefonów HP, lecz o spisy pocze z prywatnych linii domowych oraz telefonów komórkowych). Chciaa ustali, gdzie ma miejsce rzekomy przeciek. Oto fragment artykuu opublikowanego w „Newsweeku”:
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18 maja w siedzibie gównej HP w Palo Alto w Kalifornii Dunn przedstawia
zarzdowi swoje rewolucyjne wieci: znalaza osob odpowiedzialn za przeciek.
Wedug relacji Toma Perkinsa, czonka zarzdu HP i naocznego wiadka
tamtych wydarze , Dunn ujawnia swoj siatk szpiegowsk i wskazaa
na jednego z czonków zarzdu, który przyzna, e rzeczywicie przekazywa
informacje dziennikarzom portalu CNET. Czonek zarzdu, którego tosamoci
na razie nie ujawniono, przeprosi za swoje zachowanie, a nastpnie stwierdzi:
„Przecie sam bym wam o tym wszystkim powiedzia. Wystarczyo po prostu
zapyta”. Jak relacjonuje Perkins, osoba ta zostaa poproszona o rezygnacj
z penionej funkcji i tak te zrobia.
Szczególnie ciekawym aspektem tej historii wydaje si kontekst, w jakim wykorzystano metod wchodzenia w rol:
Przykad firmy HP rzuca nieco wiata na wtpliwe praktyki stosowane przez
konsultantów ds. bezpiecze stwa w celu pozyskiwania danych o charakterze
osobistym. Firma HP powiadczya w wewntrznym e-mailu, wysanym
Perkinsowi przez niezalenego konsultanta, e dowody obwiniajce czonka
zarzdu przekazujcego informacje portalowi CNET udao si uzyska
dziki zastosowaniu kontrowersyjnej metody, zwanej „wchodzeniem w rol”.
„Newsweekowi” udao si dotrze do kopii tej wiadomoci. Federal Trade
Commission definiuje t praktyk jako posugiwanie si „faszywymi
przesankami” w celu uzyskania osobistych i prywatnych danych na temat
danej osoby, takich jak billingi telefoniczne, numery rachunków bankowych
i kart kredytowych, numer ubezpieczenia spoecznego itp.
Zazwyczaj odbywa si to w ten sposób, e osoba wcielajca si w rol dzwoni
na przykad do firmy telefonicznej i podszywa si pod jej klienta. Tego rodzaju
firmy rzadko oczekuj od swoich klientów posugiwania si hasami, osoba
stosujca metod wchodzenia w rol nie musi dysponowa adnymi wyszukanymi
danymi — wystarcz adres domowy, numer konta oraz uprzejma proba
o udostpnienie szczegóowych danych o tym koncie. Wedug informacji
opublikowanych na stronie internetowej Federal Trade Commission osoby
stosujce t praktyk sprzedaj pozyskane dane wielu rónym osobom, od legalnie
dziaajcych prywatnych detektywów, poyczkodawców, stron potencjalnych
procesów sdowych i podejrzliwych maonków, a po ludzi, którzy mog
próbowa kogo okra lub dopuci si oszustwa kredytowego. FTC stwierdza,
e posugiwanie si metod wchodzenia w rol „jest niezgodne z prawem”.
Przedstawiciele FTC oraz kilku prokuratorów stanowych wydao walk osobom
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stosujcym te praktyki w zwizku z podejrzeniem o naruszenie federalnych
i stanowych przepisów dotyczcych oszustw, podszywania si pod inne osoby
oraz nieuczciwej konkurencji. W gronie czonków zarzdu HP znajduje si
Larry Babbio, prezes firmy Verizon, która podejmuje liczne kroki prawne
przeciwko osobom zaangaowanym w ten proceder.
(Jeeli masz ochot zgbia szczegóowo prawne aspekty tego zagadnienia, tekst
ustawy Telephone Records and Privacy Protection Act z 2006 roku znajdziesz pod
adresem http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_bills&docid=
f:h4709enr.txt.pdf).
Ko cowy efekt by taki, e zarzuty postawiono nie tylko pani Dunn, lecz
równie zatrudnionym przez ni konsultantom. Kto moe si zastanawia, jak to
moliwe, skoro zostali oni zatrudnieni do wykonania tych testów.
Jeli podobna wtpliwo zrodzia si równie w Twojej gowie, przyjrzyj si
temu, z jakich metod ci konsultanci korzystali i jakie pozyskali informacje. Byy
to nazwiska, adresy, numery ubezpieczenia spoecznego, billingi telefoniczne oraz
inne dane na temat czonków zarzdu HP oraz dziennikarzy. Posunli si nawet do
wykorzystania numeru ubezpieczenia spoecznego w celu zaoenia konta internetowego jednemu z dziennikarzy, aby uzyska w ten sposób informacje o jego prywatnych rozmowach telefonicznych.
Na 32. stronie poufnego dokumentu wewntrznego HP wystosowanego do
prawnika firmy oraz jej dziau prawnego (www.social-engineer.org/resources/book/
20061004hewlett6.pdf) znajduje si wiadomo skierowana przez Toma Perkinsa
do czonków zarzdu HP. Mona si z niej dowiedzie nieco wicej o tym, jakie
role zostay wykorzystane. Oto przykady kilku wybranych metod:
Konsultanci podawali si za przedstawicieli operatora telefonicznego,
aby w sposób niezgodny z prawem uzyska dostp do danych na temat
pocze .
Wykorzystali tosamo obserwowanych osób, podszywajc si pod nie
w celu uzyskania informacji o prywatnych rozmowach telefonicznych.
Na stronach operatorów telefonicznych zakadali konta internetowe,
dziki którym niezgodnie z prawem pozyskiwali nazwiska, numery
ubezpieczenia spoecznego oraz inne dane niezbdne do uzyskania dostpu
do billingów.
11 wrzenia 2006 roku pani Dunn otrzymaa list z United States House of
Representatives Committee on Energy and Commerce (kopi tego listu znajdziesz
pod adresem www.social-engineer.org/resources/book/20061004hewlett6.pdf) z prob
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o przekazanie informacji, które udao jej si zdoby. W dokumencie tym wymieniono nastpujce rodzaje danych, które miay zosta przekazane:
wszystkie publiczne i zastrzeone numery telefonów,
wycigi z kart kredytowych,
dane osobowe i adresowe klientów,
rachunki za media,
numery pagerów,
numery telefonów komórkowych,
numery ubezpieczenia spoecznego,
zestawienia bilansowe,
informacje o numerach skrzynek pocztowych,
informacje o rachunkach bankowych,
informacje majtkowe,
inne informacje o charakterze konsumenckim.
Wszystkie te dane pozyskano w sposób, który w najlepszym wypadku mona
by zakwalifikowa do bardzo szarej strefy socjotechniki. Czy zwaywszy na to, e
konsultanci wykonywali prac na zlecenie, ich postpowanie mona uzna za moralnie i etycznie uzasadnione? Wielu profesjonalnych socjotechników nie zdecydowaoby si na tak daleko idce dziaania. Wniosek z tego taki, e w zawodzie socjotechnika mona kopiowa i naladowa sposób mylenia zoliwych socjotechników,
nigdy nie mona si jednak znia do ich poziomu. Problemy tych konsultantów
wyniky z tego, e byli oni upowanieni do wcielania si w róne role w celu wykonania audytu w HP, nie powinni natomiast podejmowa tych samych dziaa
w stosunku do firm AT&T, Verizon, dostawców mediów itd. Przystpujc do
wcielania si w rol, musisz uprzednio wszystko dokadnie zaplanowa i wiedzie,
do jakich granic prawnych moesz si zbliy i których z nich nie wolno Ci przekroczy.
Historia firmy HP prowokuje do rozwaa na temat polityki, warunków umownych oraz Twojej oferty jako audytora zabezpiecze , jednak zagadnienia te wykraczaj poza zakres tematyczny tego rozdziau. Przestrzegaj zasad w nim opisanych,
a atwiej Ci bdzie podejmowa decyzje, które nie cign na Ciebie kopotów.
Ze stosowaniem metody zoliwego wchodzenia w rol wie si ryzyko dokonania kradziey tosamoci, w zwizku z czym mamy tu do czynienia z wanym
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elementem socjotechnicznego testu penetracyjnego. Testowanie, sprawdzanie
i weryfikacja tego, czy pracownicy firmy bdcej Twoim klientem dadz si zapa
na metody stosowane przez zoliwych socjotechników, mog zdecydowanie pomóc
w skutecznym zabezpieczeniu organizacji przed tego rodzaju atakami.

Jak nie ama prawa?
W 2005 roku „Private Investigator Magazine” przeprowadzi wywiad z Joelem
Winstonem, dyrektorem Division of Financial Practices wchodzcej w skad Federal
Trade Commission (FTC). Jego biuro odpowiada za regulowanie i monitorowanie
posugiwania si metod wchodzenia w rol (z tym niezwykle ciekawym artykuem
moesz si zapozna na stronie www.social-engineer.org/resources/book/ftc_article.htm).
Oto kilka najciekawszych kwestii poruszonych w tym tekcie:
Zgodnie ze stanowiskiem FTC metoda wchodzenia w rol polega
na pozyskiwaniu wszelkiego rodzaju informacji od banków lub konsumentów,
a wic równie informacji o charakterze niefinansowym, z wykorzystaniem
oszustwa, faszu lub mylcych pyta .
Posugiwanie si pozyskanymi ju informacjami w celu dokonania
weryfikacji tosamoci ofiary, nawet z wykorzystaniem faszywych
przesanek, jest zgodne z definicj legalnego posugiwania si metod
wchodzenia w rol. Wyjtek stanowi podejmowanie tego rodzaju dziaa
w stosunku do instytucji finansowych, poniewa w tej sytuacji bdziemy
mie do czynienia z naruszeniem prawa.
Pozyskiwanie billingów z budek telefonicznych oraz telefonów
komórkowych z wykorzystaniem zwodniczych praktyk biznesowych jest
uznawane za nielegalny przejaw stosowania metody wchodzenia w rol.
Dodatkowe wyjanienia oraz nowe informacje znale  mona na stronie internetowej FTC:
Niezgodne z prawem jest posugiwanie si przez kogokolwiek informacjami
i dokumentami faszywymi, fikcyjnymi lub podawanymi z myl
o dokonaniu oszustwa w celu pozyskania danych o klientach od instytucji
finansowych lub bezporednio od klientów tych instytucji.
Niezgodne z prawem jest posugiwanie si przez kogokolwiek
podrobionymi, faszywymi, utraconymi lub skradzionymi dokumentami
w celu pozyskania informacji o klientach od instytucji finansowych
lub bezporednio od klientów tych instytucji.
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Niezgodne z prawem jest kierowanie pod adresem drugiej osoby
prób o pozyskanie nalecych do kogo innego danych o klientach
z wykorzystaniem informacji i dokumentów faszywych, fikcyjnych
lub podawanych z myl o dokonaniu oszustwa lub z wykorzystaniem
podrobionych, faszywych, utraconych lub skradzionych dokumentów.
FTC koncentruje swoj uwag na instytucjach finansowych, jednak powysze
regulacje pozwalaj zorientowa si co do tego, jakie praktyki ogólnie uwaa si
w Stanach Zjednoczonych za niezgodne z prawem. Profesjonalny socjotechnik zawsze
powinien zapozna si z przepisami obowizujcymi w danym miejscu i podejmowa
dziaania wycznie w granicach prawa. W 2006 roku Federal Trade Commission
wniosa o rozszerzenie rozdziau 5. ustawy FTC Act o konkretne przepisy zakazujce
stosowania metody wchodzenia w rol w celu pozyskiwania billingów telefonicznych.
Historia z udziaem HP zako czya si postawieniem jednemu z zatrudnionych
socjotechników zarzutów spisku oraz kradziey tosamoci (przestpstwo federalne) — to naprawd powane zarzuty.
Profesjonalny socjotechnik, który chce dziaa zawsze w granicach prawa, bdzie
musia troch poszpera, a nastpnie opracowa precyzyjny i zatwierdzony plan zastosowania metody wchodzenia w rol, jeli takie dziaania zostay w ogóle przewidziane.
Abstrahujc od wspomnianych tu problemów natury prawnej, posugiwanie si
odpowiednio przygotowan rol stanowi jeden z najszybszych sposobów na uzyskanie dostpu do interesujcej nas firmy. Umiejtno posugiwania si t metod
sama w sobie jest sztuk — nie polega wycznie na zaoeniu peruki i okularów
oraz udawaniu kogo innego.

Dodatkowe narzdzia przydatne przy wchodzeniu w rol
Istniej równie inne narzdzia pomocne przy stosowaniu tej metody.
W celu dodania sobie wiarygodnoci w nowej roli moesz posugiwa si rekwizytami, takimi jak magnetyczne napisy na samochód, odpowiednie stroje i mundury, narzdzia i inne rzeczy, które nosisz ze sob, czy wreszcie najwaniejszym —
wizytówk.
Z potencjau tego kartonika zdaem sobie spraw dopiero niedawno, kiedy leciaem w interesach do Las Vegas. Na lotniskach moja torba na laptopa zwykle zostaje
zeskanowana, potem zeskanowana ponownie, skontrolowana pod ktem materiaów wybuchowych i nie wiadomo czego jeszcze. Nale do ludzi, którym te
dodatkowe rodki bezpiecze stwa nie przeszkadzaj — dziki nim udaje mi si nie
wylecie w powietrze wraz z samolotem, z czego jestem do zadowolony.
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Wiem jednak, e w 90% przypadków mog by pewien, e pracownicy kontroli bezpiecze stwa wyka mn szczególne zainteresowanie. Przy okazji tamtej
podróy miaem przy sobie skaner RFID, cztery dodatkowe twarde dyski, klucze
uderzeniowe (wicej szczegóów na ich temat w rozdziale 7.) oraz mnóstwo rónego
sprztu do hakingu bezprzewodowego. Wszystko to miaem w torbie na laptopa,
zgoszonej jako baga podrczny. Jestem wic na lotnisku, a moja torba przejeda
przez skaner i wtedy sysz, jak kobieta ogldajca jej wntrze mówi: „Co to do
diaba jest?”.
Kobieta wzywa nastpnego mczyzn, który wpatruje si w ekran i stwierdza:
„Nie mam zielonego pojcia, co to wszystko jest”. Mczyzna rozglda si, dostrzega
moj umiechnit twarz i pyta: „To pana?”.
Podchodz z nim do stou. Pracownik ochrony wyjmuje skaner RFID oraz
imponujc kolekcj wytrychów, po czym pyta: „Dlaczego ma pan to wszystko przy
sobie i co to w ogóle jest?”.
Nie przygotowaem wczeniej adnej konkretnej odpowiedzi, wic w ostatniej
chwili decyduj si na takie oto posunicie — wycigam wizytówk i mówi: „Jestem
konsultantem ds. bezpiecze stwa, specjalizujcym si w testowaniu sieci, budynków i ludzi pod ktem luk w zabezpieczeniach. To wszystko narzdzia potrzebne
mi w pracy”. Wrczam mczy nie wizytówk, ten patrzy na ni przez jakie pi
sekund, po czym odpowiada: „W porzdku. Dzikuj za wyjanienia”.
Potem odkada wszystko ostronie do torby, zapina j i puszcza mnie dalej.
Zazwyczaj przechodz jeszcze kontrol bombow, test urzdzeniem wykrywajcym
lady prochu i innych substancji, a na koniec jestem jeszcze obszukiwany rcznie —
tym razem jednak usyszaem szybkie „dzikuj” i mogem i dalej. Zaczem si
zastanawia, co takiego zrobiem inaczej ni zwykle. Jedyna rónica polegaa na
tym, e posuyem si wizytówk. Nie jest to oczywicie najta szy promocyjny
wariant wizytówki, zaskoczyo mnie jednak, e ten may kartonik tak znaczco
uwiarygodni moje sowa.
Przed czterema kolejnymi lotami celowo spakowaem wszystkie moliwe
przyrzdy hakerskie, nie zapominajc woy do kieszeni wizytówki. Za kadym
razem, gdy badano mój baga, szybko wycigaem wizytówk. Za kadym razem
otrzymywaem przeprosiny, mój baga zostawa ponownie elegancko spakowany
i mogem i dalej.
Wyobra sobie teraz, e we wszystkich tych sytuacjach wcielabym si w rol.
Kilka szczegóów do tego stopnia uwiarygodnia moje sowa, e nagle staj si dla
kontrolerów porzdnym, godnym zaufania czowiekiem. Jedna wizytówka powoduje, e wszystkie moje sowa zostaj uznane za prawdziwe. Std te dobra rada:
nie ignoruj potencjau wizytówki, a jednoczenie sowo przestrogi: wyrabiajc sobie
kiepsko wygldajc wizytówk, moesz osign efekt dokadnie odwrotny od
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zamierzonego. Wizytówka, któr wyrobie „za darmo”, a która ma na odwrocie
reklam, raczej nie zwikszy Twojej wiarygodnoci jako profesjonalisty. Nie ma
jednak adnego powodu, dla którego powiniene wydawa majtek na wizytówki
jednorazowego zastosowania. Poszukaj firmy internetowej, która zaoferuje Ci niewielk ilo wizytówek w przystpnej cenie.
Kolejny powód, dla którego warto powanie podchodzi do zagadnie omówionych w tym rozdziale, ma zwizek z faktem, e metod wchodzenia w rol
czsto posuguj si profesjonalni zodzieje tosamoci. Ostatnio tego rodzaju przestpstwa wyra nie pn si w rankingach, wic konsumenci, firmy i profesjonalici
zajmujcy si bezpiecze stwem powinni tym bardziej poszerza swoj wiedz
w tym zakresie. Jeeli zajmujesz si audytowaniem systemów bezpiecze stwa, Twoje
zadanie polega na wspieraniu klientów w poszerzaniu wiedzy na temat tego rodzaju
zagroe oraz w identyfikacji potencjalnych luk w ich zabezpieczeniach.

Podsumowanie
W tym rozdziale skupiem si na metodzie wchodzenia w rol oraz przedstawianiu
z ycia wzitych przykadów jej stosowania, nieustannie nawizywaem jednak take
do psychologicznych aspektów korzystania z tego rozwizania. Std te kolejny
element naszego modelu socjotechniki dotyczy mentalnych kompetencji, jakie
musi posiada profesjonalny socjotechnik, aby sta si mistrzem kontrolowania
umysów i znaczco zwikszy skuteczno podejmowanych przez siebie dziaa .
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