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Co oznacza ta pełna kontrola atakującego 
nad moim komputerem?

|==> Możliwość przeglądania / usuwania / modyfikowania  wszystkich plików
|==> Możliwość uzyskania haseł do serwisów z których korzystamy

 w  Internecie (poczty, kont bankowych, profili społecznościowych itp.)
|==> Możliwość instalacji / deinstalacji dowolnego oprogramowania
|==> Możliwość podłączenia się zdalnym pulpitem
|==> Możliwość wykorzystania naszego komputera jako serwer proxy
|==> Możliwość wykorzystania naszego komputera do ataków na inne cele
|==> Możliwość zdalnego wydawania komend naszemu komputerowi 



Ataki masowe ws. ataki profilowane (APT)
|==> Cel: 
      |===> $$
      |===> Sława
 
|==> Przykładowe narzędzia:
      |===> Exploitpacki
      |===> Botnety (RAT+ ENCRYPTER + BINDER = FUD)
      |===> Ransomware 
 
|==> Cel:
       |===> Szpiegostwo przemysłowe
       |===> Działania wywiadowcze - w tym przygotowanie do ataków na inf. krytyczną
                 czy zmianę władzy
       |===> Kompromitacja osoby bądź organizacji 
 
|==> Przykładowe Narzędzia:
       |===> Spear phishing + watering hole + 0day NSA ;) + wejście na obiekt + własny kod!
 



Ataki masowe ws. ataki profilowane (APT)



Atak socjotechniczny - Inżynieria społeczna

/* Inżynieria społeczna, inżynieria socjalna, 
socjotechnika – zestaw metod mających na 
celu uzyskanie niejawnych informacji przez 
cyberprzestępcę.

Atakujący często wykorzystują niewiedzę bądź 
łatwowierność użytkowników systemów 
informatycznych, aby pokonać zabezpieczenia 
odporne na wszelkie formy ataku. 
Wykorzystują przy tym najsłabszy punkt 
systemu bezpieczeństwa, którym jest człowiek. 
*/



Wstęp do ataków socjotechnicznych

Pomocne czynniki:

|==> Lęk
|==> Chęć pomocy
|==> Zaufanie
|==> Ignorancja
|==> Ciekawość
|==> Chciwość
|==> Zawiść

Pomocne triki („Cold reading”):

|==> Niejasny fakt (ang.Fuzzy Fact)
 „Ktoś dzwonił...pewne jest, że..”

|==> Uznanie (ang. Psychic Credit)
„Nie często rozmawiam z kimś, kto 
tyle wie o tym..”

|==> Tęczowy fortel (ang. Rainbow 
  Ruse) - sprzeczności
 „Wielu się zmieniło, ale wielu także 
pozostało niezmiennie takich samych” 

|==> Stwierdzenie Barnuma
|==> Stwierdzenie Jacque



Wykorzystanie socjotechniki w atakach 
masowych

|==> Fake AV
|==> Fake Sig
|==> Click jacking 
|==> ExploitPack redirector
|==> Ransomware
|==> VBA + VBS
|==> JavaScript + VBS (WSH) 
|==> Typesqouting + phishing 



Wykorzystanie socjotechniki w atakach 
profilowanych

   |==> Atak na SKD - kopiowanie mifare w inny sposób, 
  |===> Czynnik socjotechniczny: Działanie w strefie komfortu

   
   |==> Wykorzystanie nośników USB 

  |===> Czynnik socjotechniczny: Litość, ciekawość, strach
   
   |==> SMS + telefon + mail z linkiem

  |===>  Czynnik socjotechniczny: Chciwość
   
   |==> Pomiary akustyczne vs nowy telefon i kawa 

  |===> Czynnik socjotechniczny: Chęć pomocy oraz działanie w strefie komfortu
   



A ochrona patrzy...



Proxmark3 + socjotechnika == UID karty



Testy czynnika ludzkiego



Pod szlabanem, obok ochrony...



Możliwości schowania urzadzeń



Urządzenie w podłodze



Pomiary poziomu szumu otoczenia...



 Wykrywanie i aktywne odpieranie ataków 
 Dezinformacja i opóźnianie atakującego

|==> ADS korelacja ze światem bezpieczństwa 
 fizycznego.

|==> ADS Honeynet
|==> ADS Honeypot
|==> ADS zautomatyzowane testy prewencyjne WIFI



Attack Deception System

System do wykrywania ataków cybernetycznych na organizację

Zbudowany w oparciu o doświadczenie zdobyte podczas 
przeprowadzania realnych ataków hackerskich

Wykrywanie: ataków, enumeracji

Odpieranie ataków – zaciemnianie wyników

Czytelny interfejs dostarczający w jednym widoku wszystkie informacje o 
incydencie i zdarzeniach pobocznych

Możliwość dostosowania produktu do potrzeb Klienta



Wykrywane zdarzenia

• Ataki brute-force

• Utworzenie konta z uprawnieniami 

administratora (również w AD)

• Podniesienie uprawnień użytkownika

• Usunięcie dziennika zdarzeń

• Usunięcie konta w krótkim czasie od utworzenia

• Wysyłanie wiadomości email ze skrzynki 

służbowej na adres prywatny



Wykrywane zdarzenia cd.
• Logowania na konta wbudowane

• Wyszukiwanie kont nieużywanych

• Wyszukiwanie użytkowników, którzy dawno nie 

zmieniali hasła

• Monitorowanie wejść do stref chronionych

• Odbicie karty użytkownika w dwóch różnych 

lokalizacjach fizycznych w krótkim czasie

• Logowanie w krótkim czasie użytkownika do sieci 

Wifi w dwóch różnych lokalizacjach fizycznych



Moduły bezpieczeństwa

ADS Portspoof

ADS Service Honeypot

ADS Wifi clients analyzer



 Jak zaatakować atakującego
 Czyli APT w drugą stronę

  |==>  XSS w celu pozyskania informacji o adresacji IP oraz enumeracji 
   przeglądarki (w tym pluginów) oraz OS atakującego

  |==> WebRTC + JSRecon w celu enumeracji sieci lokalnej   
     atakującego
  
  |==>  Java aplety oraz VB w HTA w celu pozyskania dostępu do zasobów   

    atakującego za pomocą złośliwego kodu
  
  |==>  Ataki na przeglądarki WWW - zło konieczne w imię zemsty
  
  |==>  Kontrataki typu "client site" np.  CVE-2016-4971
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