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# (ETHICAL) HACKER A CYBERPRZESTĘPCA

>  Pojęcie „hacker” nabrało negatywnego znaczenia w wyniku 

 jego nadużywania przez media i filmy w kontekście włamań

 komputerowych 

>  „Hacker” pierwotnie oznaczał osobę o pewnych zdolnościach i potencjale,

 która nie miała jednak wrogich zamiarów

>  Dla celu uniknięcia nieporozumień w branży pojawiło się pojęcie Ethical Hackera

>  Używanie słowa „hacker” w rozumieniu „cyberprzestępca” może być źle odbierane

 w niektórych środowiskach.

.

2



  

Black Hat     Gray Hat     White Hat
  Cyberprzestępcy   Hacktywiści    Pentesterzy

Ethical hackerzy
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# BIAŁE I CZARNE KAPELUSZE



# BLUE, RED AND PURPLE TEAMS

 Blue team – odpowiedzialny za proaktywną 

obronę, hardening systemów, analizę 

i monitorowanie środowiska oraz reagowanie 

na nowe podatności i wykryte ataki

 Red team – odpowiedzialny za ofensywne 

testowanie bezpieczeństwa z użyciem 

narzędzi i technik stosowanych przez 

intruzów

 Purple (team) – funkcja ułatwiająca 

wymianę informacji pomiędzy red teamem

a blue teamem, np. członek red teamu 

pomagający blue teamowi we wdrożeniu 

nowych zabezpieczeń
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# ASPEKTY PRAWNE

Art. 267 KK:
§ 2. kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu 
informatycznego podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 269a KK:
Kto, nie będąc do tego uprawnionym w istotnym stopniu zakłóca pracę systemu 
systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art.269c KK:
Nie podlega karze za przestępstwo określone w art. 267 § 2 lub art. 269a, kto 
działa wyłącznie w celu zabezpieczenia systemu teleinformatycznego albo 
opracowania metody takiego zabezpieczenia i niezwłocznie powiadomił 
dysponenta tego systemu lub sieci o ujawnionych zagrożeniach, a jego 
działanie nie naruszyło interesu publicznego lub prywatnego i nie wyrządziło 
szkody.
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# RODZAJE TESTÓW PENETRACYJNYCH

 Black box – brak wiedzy na temat
środowiska podlegającego testom,
odzwierciedlenie realnych ataków
ze strony anonimowych intruzów

 White box – dostęp do testowanego
środowiska i wiedzy na jego temat,
identyfikacja również wewnętrznych
zagrożeń

 Gray box – częściowa wiedza na
temat środowiska lub przejście od
testów black box do white box
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# FAZY TESTÓW PENETRACYJNYCH



 Rekonesans
Google, RIPE, DNS, theHarvester
 

 Skanowanie portów i podatności
Nmap, Nessus, GVM(OpenVAS), sqlmap, wpscan
 

 Przechwytywanie ruchu
Wireshark, airodump, burp suite
 

 Generowanie, wstrzykiwanie ruchu
ethercap, aireplay-ng, burp suite
 

 Exploits, Social engineering, C&C
Metasploit, SET
 

 Łamanie haseł
hydra, ncrack, hashcat, crunch
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# NARZĘDZIA ETHICAL HACKERA
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# NARZĘDZIA ETHICAL HACKERA



 Karta WIFI
Odpowiedni chipset i sterownik
wspierające wstrzykiwanie.
Zewnętrzna antena o dużym zasięgu.
 

 Wydajne GPU/CPU
Ewentualnie dostęp do wydajnego
środowiska chmurowego
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# POTRZEBNY SPRZĘT
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