
The Hacking Dojo 1 - Sådan hacker du - Introduktion
Den artikel du her er gået igang med at læse er en introduktion til en række
artikler, der pt. Ikke er skrevet endnu, men ligger i kladde og som bliver lagt op I
den kommende tid. Læs denne så du ikke bliver skuffet, Læs denne så du ved hvad
du kan forven
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Jeg har før, både her på eksperten.dk og andre steder på nettet, beskrevet hvordan emnet hacking er
omgæret med mystik, okultisme og hemmelighedskræmmeri. Jeg tror at denne hemmelighedskræmmen
skyldes flere ting, f.eks. at  der faktisk ikke er så mange mennesker der i virkeligheden ved hvad det
handler om og dem der ved det, ikke er interesseret i at afsløre noget som helst, og de ganske mange
mennesker der ikke ved ret meget, men gerne vil give indtryk af at de gør, ikke ønsker at afsløre dybden
af deres uvidenhed.

Hvis man giver sig i kast med at søge på nettet for at finde konkrete informationer, bliver man også hurtigt
skuffet eller træt, der er nemlig stort set intet man kan tage udgangspunkt i som begynder hvis man gerne
vil vide noget om hacking. Også dette er der selvfølgelig en grund til, dels selvfølgelig de grunde som jeg
allerede har beskrevet samt det faktum at emnet er ret teknisk og at pensum, hvis man kan bruge det ord,
er ganske stort.

Den artikelserie som denne artikel introdukserer er et forsøg på at pille noget af mystikken ud af emnet og
give dem der gerne vil have en mulighed for at sætte sig ind I emnet en mulighed for at gøre det. Denne
introduktion er et forsøg på at beskrive hvad disse artikler er og især hvad de ikke er så ingen bliver
skuffede og forventer at finde noget andet end det de faktisk finder.

Hvad artiklerne IKKE er

- Disse artikler er ikke en hurtig opskrift på hvordan du hacker, du vil ikke kunne åbne en artikel, læse den
og hacke hele verden. Du vil kunne læse artiklerne, læse en masse andre kilder og gennemføre de
skitserede øvelser samt de andre øvelser som du bør kunne gennemskue hvis du arbejder metodisk og
seriøst og så om nogen tid, ganske langsomt begynde at se hvad hacking er og hvordan det gøres

- Disse artikler indeholder ikke udførlige, punkt for punkt opskrifter på hvad du skal gøre. En opgave kunne
lyde således "Snif et TCP - Treeway Handshake". Det er så meningen at du skal undersøge hvad et TCP
Treeway handshake er, hvorfor jeg forslår at du kigger på netop dette, det er jo ikke tilfældigt. Du skal
finde, installerer, konfigurere og lære dig at bruge den anviste sniffer og når du så sniffer dit TCP Treeway
handshake, er det meningen at du skal undre dig over at du også fanger noget port 53 trafik som du så
bør undersøge hvad er for noget samt hvorfor din sniffer siger "arp who has" og hvad der er og hvordan
det lige virker og hvad det bruges til. Øvelserne indeholder med vilje kun de nødvendige oplysninger som
du selv skal bygge på.

- Disse artikler er ikke udtømmendene og alt dækkende. Du vil ikke have lært alt om hacking når du har
læst dem, du vil ikke vide alt hvad der er at vide, men du vil kunne se en masse emner du ikke kender
endnu og som du bør sætte dig ind i og du vil vide en masse om hvordan du sætter dig ind i tingene og
hvor du finder informationerne. Men jeg må advare dig med det samme. Den tid du bruger på at læse
artiklerne kan slet ikke sammenlignes med den tid du kommer til at bruge på at arbejde selv SLET SLET
IKKE
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- Disse artikler vil ikke hurtigt komme ind på alt det spændende og seje der findes under dette emne. Du
vil tværtimod tilbringe de første par år med meget grundlæggende ting der skal give dig det helt
nødvendige fundament at bygge oven på, så lad være med at aftale at du hacker dine venner I næste uge,
så bliver du nemlig til grin.

Religion og forklaringer.

Som altid når jeg skriver om emnet hacking er jeg nødt til at starte med at fraskrive mig retten til og
muligheden for at deltage I en religionskrig som en masse begyndere ynder at tage frem for at bevise at
de ved en masse om emnet.

Jeg ved godt hvad forskellen er på en hacker og en cracker, jeg har læst
The Jargon Files og alle de andre klassikere, herunder hele Stealing The Network serien.

I mine artikler er en Hacker en person som gennembryder sikkerheden på computere og overtager
styringen af disse og jeg vil ikke spille min og andres tid med at diskuterer om det i virkeligheden ikke
burde hedde en cracker. (og her er så igen et eksempel på hvor du selv skal være vågen. Hvis du ikke ved
hvad the jargon files er, så søg I google og læs. Og kender du dem, så læs dem bare igen).

Artiklernes kommentarer.

Jeg vil bede dig om at huske hvad ekspertens artikkel kommentarer er lavet til og at bruge dem til dette.
Kommentarene er tiltænkt at du kan anmelde mine artikler, så andre kan se om de er de 5 point og tiden
det tager at læse dem værd.

Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, hvis du først selv har gjort et forsøg og selv søgt I google og du kan altid
skrive til mig på kim@bufferzone.dk lad nu være med at stille spørgsmål i artiklernes kommentarer, for
dem svare jeg ikke på

Kommentar af olebole d. 09. nov 2008 | 1

Måske giver det ikke helt mening at uddele topkarakter for en 'foromtale', men i forventning om endnu en
serie relevante 'belæringer' af høj kvalitet, tillader jeg mig at svinge lidt rundhåndet med armene  ;o)
psycosoft-funware >> Jeg tror, du helt har misforstået noget. bufferzone har ganske klart defineret
'namespace' for denne artikelserie. Ovenikøbet så tydeligt, at selv de allertungeste burde evne at forstå,
det for disse artiklers vedkommende ikke giver mening at diskutere 'cracker' kontra 'hacker'  =)
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Kommentar af corleonedk d. 24. okt 2008 | 3

Ja jeg er da ihvertfald blevet nysgerrig nu :)
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Udmærket teaser!
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God introduktion!
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fin atikkel. der er dog en væsentlig fejl i den;
her burde du ikke bruge ordet hacker. cracker ville være mere på sin plads, da der er himmels til forskel
mellem disse to!
ordet hacker bliver i utroligt mange tilfælde brugt i forkerte sammenhænge.
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Var klar til at give dig "God" lige indtil du nævne "Jargon Files" & "Stealing the Network". Det er HOVED-
MANUALERNE for både hackere og crackere. Lad vær og bevæg dig ind i den verden før du har læst
ihvertfald Jargon Files, det er bare så essentielt som det kan være!

Du får "Meget god" af mig grundet din nævning af Jargon Files.


