
Hacker Profiler
Denne artikel er ren underholdning og indeholder ingen tekniske beskrivelser eller
anvisninger. Det er en beskrivelse at de profiler der findes i hackermiljøet, hverken
mere eller mindre.
Ikke et must for nogen som heldst, men sjovt at vide hvis man inte
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John T Draper også kendt som "Captain Crunch" var en af de første hackere, fra tiden før hackere var
opfundet. "Captain Crunch" fandt ud af, at man kunne åbne telefonrelæerne til langdistance telefoni ved at
sende en 2600 Hz tone ned i telefonrørene og dermed telefonere gratis. Navnet "Captain Crunch" fik han
fordi han brugte en plastik fløjte der kunne fås i morgenmadsproduktet Captain Crunch til at lave denne
2600 Hz tone med. Da USA begyndte at finansiere Vietnam-krigen med skat på langdistance telefoni, fik
den phracking/hacking der blev udført pludselig politiske undertoner.
"Captain Crunch" er stadig en kult figur i miljøet og stadig aktiv, dog på den rigtige side af loven. Hans
historie er meget mere farverig og vidt favnende til dette korte uddrag, men den kan findes på internettet
og måske skriver jeg mere om det snart.

Kevin Poulsen kendt som Dark Dante, er også en af de oprindelige hackere/phrackers. Sammen med
Ronald Austin and Justin Peterson hackede han telefon systemer og sikrede derved at det blev ham der var
den første lytter igennem til diverse radio konkurrencer. Rygtet vil vide at det lykkedes trioen at vinde 2
Porscher, $20,000 i cash og en ferierejse til Hawaii.
Dark Dante blev idømt 5 års fængsel, men blev frigivet I 1996 efter godt 3 år. I dag arbejder han som
freelance journalist med IT kriminalitet som emne og som editor af den velkendte security portal
Securityfocus.org

Lex Luthor er bestemt en at de aller kendtste hackere, så kendt at det ikke hav været muligt for mig at
finde hans rigtige navn. Han startede hacker gruppen "Legion of Doom", der bl.a også havde folk som Eric
Bloodaxe og The Mentor samt mange andre i medlemsskaren. Legion of Doom var aktive i perioden 1984
til 1990 og er nok den hacker gruppe der har haft størst betydning for miljøet. Historien bag LOD er lang
og ganske interessant, den skriver jeg måske noget mere om snart.

Chris Coggins Kendt som Eric Bloodaxe, var som Lex Luthor en af de drivende kræfter bag LOD. Han fik
dog en aftale med FBI og vidnede mod de andre medlemmer af LOD under nogle af de retssager der i
perioder blev rejst og kørte mod de andre LOD medlemmer. I en periode skrev han bl.a. for magasinet
Phrack. Rygtet vil vide at han i dag arbejder som Security Advisor for en af U.S Govt departments.

The Mentor er også en af de kendte figurer hvis rigtige navn ikke rigtig findes på nettet. The Mentor er
forfatteren bag "The hacker manifesto" læs det her http://www.mithral.com/~beberg/manifesto.html

Adrian Lamo, også kendt som "Den Hjemløse Hacker" er en meget kendt figur i miljøet. Han er ikke
helt let at placere i en ren betegnelse, men er vel en slags Whithat rekreativ politisk hacker med et stort
ego. Lamo fik sit tilnavn på grund af sin mobile livsstil. Han tilbragte megen tid med af rejse rund i USA i
Greyhound busser, sov hos venner, eller i tomme lejligheder.
Hans hacking blev for det meste gennemført via en browser, og han har bl.a. hacker Yahoo, Microsoft,
Excite@Home and WorldCom. I starten fik han megen goodwill fra de forskellige virksomheder, men det
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endte selvfølgelig med retsforfølgelse og andre juridiske problemer for den relativt unge hacker. Adrian
Lamo er stadig aktiv, han var fremme i medierne for mindre end et år siden, hvor han blev retsforfulgt,
Sagen er mig bekendt ikke afsluttet endnu.

Kevin Mitnick en nok den mest notoriske at de kendte hackere og han må bestemt betegnes som en
Blackhat kriminel hacker. Han er blevet dømt et antal gange, med relativt milde domme, han har bl.a.
stjålet software og kreditkort oplysninger, han mistænkes bl.a. for at have brudt ind hos Pacific Bell
telephone company, California Dept. of Motor Vehicles, US Army, Motororla's Cellular Division, "The Well"
og Digital (nu HP/Compaq).
I 1994 brød han ind i den kendte IT sikkerheds Ekspert Tsutomu Shimomura's hjemme computer, hvilket
fik denne til at hjælpe FBI med at finde den efterlyste Mitnick.. I 1999 blev Mitnick idømt 46 måneders
fængsel samt at han, 3 år efter sin frigivelse ikke måtte komme i nærheden af en computer. I 2001 spilede
Kevin Mitnick sig selv i dokumentarfilm Freedom Downtime og i ABC's Alias spilede han en CIA computer
whiz. I begge roller war den computer han brugte en prop. De sidste år har der været stille omkring
Mitnick, men han dukker dog stadig op i forskellige medier.

Raven Alder med hackernavner Raven er en af de moderne hackere. Egentlig er hun slet ikke hacker,
men er af pressen blevet udråbt som sådan og det er også sådan hun ser sig selv. Raven var den første
kvinde, der blev inviteret til at give en teknisk præsentation ved den berømte hacker konference DefCon
(http://www.defcon.org/) der afholdes årligt i Las Vegas.
Raven arbejder til dagligt i IT sikkerheds branchen, hun færdes de rigtige steder i hacker miljøet og
pressen giver hende spalteplads, men hun hacker ikke og har aldrig gjort det, så er hun en hacker?

Brian Martin, bedre kendt som Jericho er også en af de nyere kendte hackere. Jerico startede som
whithat og er aldrig blevet dømt, selvom har indrømmer at have brudt ind masser af steder. Jericho var og
er en trofast støtte og supporter for Kevin Mitnick. Han var en del at forsvarsteamet bag Mitnick under
retssagen hvor han fungerede som teknisk konsulent.
I dag er Jericho en af de drivende kræfter bag http://attrition.org der er en meget kendt online ressource
der samler og rapportere sårbarheder og defacede websites. Derudover ses Jericho ofte i miljøet ligesom
har har deltaget som taler ved både Defcon hacker conference og ved Blackhat
(http://www.blackhat.com/) briefingerne.

Peiter Mudge Zatko er ikke hacker, men alligevel en vigtig person i miljøet. Lige siden han var lille, skilte
han sig ud fra mængden. Dels var han bedre begavet end gennemsnittet og dels blev han opdraget til at
tænke selvstændigt over tingene og til at træffe egne valg. Peiter var en af de oprindelige folk bag greyhat
outfittet L0pht Heavy Industries, der senere blev til @Stake og det var ham der havde ansvaret for
udviklingen af det kendteste password cracke værktøj L0phtCrack, der bruges den dag i dag.
Peiter er stadig meget synlig I miljøet med sine lidt specielle meninger og holdninger, men der er respekt
om hans person. Således blev han inviteret til at deltage i et topmøde indkaldt af den tidligere
amerikanske præsident Bill Clinton i år 2000.

"Le Cerveau" kan man nok kalde Danmarks svar på Kevin Mitnick. Han blev anholdt sammen med seks
andre danske hackere i 1993 og idømt halvandet års fængsel, gjort betinget af samfundstjeneste i 200
timer. Denne sag var den største af sin art i norden, men de relativt milde straffe blev idømt fordi
dommeren lagde vægt på at der hverken var begået hærværk eller tjent penge på deres eskapader. Le
Cerveau, Dixie, Wedlock, Zephyr, Darkman og The Jackal havde efter sigende bl.a. hacket Pentagons
systemer blandt flere andre. I dag arbejder de 5 af de seks inden for IT branchen og af denne grund ønsker
ingen af dem at deres rigtige navne kommer frem
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Mafiaboy
Mafiaboy er nicnamet på en 17 årig (da han begik sine forbrydelser) Canadisk hacker, der i årene 2000 og
2001 lavede store overskrifter i verdens aviser ved at lukke meget store udbydere som yahoo, google og
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Amazon ned. Skaderne blev gjort op til 1.7 milliarder $ og han fik 8 måneders ungdoms fængsel som straf.
Noget af det der gjorde indtryk, var, at FBI var helt sikre på at de havde fat i en større organisation af
meget dygtige hackere. Virkeligheden var en ganske ung mand, der ikke viste ret meget om netværk og
computere, men havde downloadet scriptet på nettet og brugt det uden af vide hvad det gjorde. Hele
historien gav grobund for en række spekulationer og det var muligt for en scriptkiddie ved en fejl at lave
meget stor skade på f.eks. atomkræftværker, missilforsvar og andre potentielt ødelæggende ting

Ordforklaring:
Hacker: I gamle dage en dygtig programmød der kunne lave hacks til programmer der rettede fejl eller
gav fornyet funktionalitet.
I dag er det en person der bryder ind i computersystemer, både i udlandet og i Danmark
Phracker: er en PhoneHacker altså en person der bryder ind i telefon systemer og som sådan en slags
tidlig hacker.
Cracker: I gamle dage en person der brød ind i computersystemer.
I dag bruges begrebet stort set udelukkende af folk med religiøs overbevisning af hvad der er rigtigt og
forkert, samt af nybegyndere der gerne vil give det indtryk at de har styr på  tingene

Læs også

Hackernes historie del 1 http://www.eksperten.dk/artikler/558
Hackernes historie del 2 http://www.eksperten.dk/artikler/559
Hackernes historie del 3 http://www.eksperten.dk/artikler/579

Denne artikel er ikke færdig, bl.a. overvejer jeg om der findes nogle danske personer der fortjener at
komme med, ligesom jeg måske skriver noget om nutidens hackere. Hvis du har bemærkninger,
spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at maile mig på kim@bufferzone.dk eller du kan stille
dem på eksperten.

Jeg har læst at folk gerne vil have lidt længere beskrivelser. Det vil jeg imødekomme snarest og nye
forslag til profiler modtages med tak

Kommentar af nanoq d. 05. Aug 2004 | 1

Hyggelig lille artikel

Kommentar af a1 d. 18. Aug 2004 | 2

Kommentar af tommyf d. 07. Aug 2004 | 3

Vedrørende den hjemmeløse hacker så overgav han sig den 10. september 2003 og bliver formegentlig
dømt til april (http://www.it-avisen.dk/index.php/news/show/id=6296).

Kommentar af killerbrain d. 11. Aug 2004 | 4

Ville meget hellere have du ventede og lagde den ud når den er FÆRDIG. I stedet for at få en god artikel,
men med alt for lidt stof. Ellers rigtig god og interrasant læsning :)

Kommentar af human d. 06. Aug 2004 | 5

Du kunne godt have skrevet lidt mere om hver person.. Istedet for bare at sige du gør det måske senere.
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Kommentar af htm d. 07. Aug 2004 | 6

Ok arktikel - men gerne længere beskrivelser af de enkelte personer, som nævnt tidligere. Og gerne links
til hvor man kan læse mere om personen.

Kommentar af solebob d. 05. Feb 2008 | 7

Kommentar af mxs d. 24. Mar 2006 | 8

Din ordforklaring er altså ikke rigtig god, vil jeg mene.

Kommentar af barbarbo d. 19. Aug 2004 | 9

Ja den er ganske underholdende og helt sikkert de få point værd.

Kommentar af webcreator d. 04. Aug 2004 | 10

En morsom lille artikel. Men vil du ikke være venlig at smide den igennem en stavekontrol? Der er mange
tastefejl.
Jeg kan forresten anbefale folk at se filmene "Hackers" og "Take Down" hvis de vil se mere til hackerne. I
øvrigt mener jeg, at den korrekte titel er Cracker, selv om dette navn aldrig rigtig har vundet indpas. Ret
mig hvis jeg tager fejl, men en hacker er mig bekendt en programmør med specielt stor viden inden for
sikkerhed.

Kommentar af izemate d. 05. Aug 2004 | 11

Sjov læsning dog synes jeg som bernie at historien omkring de forskellige personer er lige lovlig kort :-D

Kommentar af deadmez d. 06. Aug 2004 | 12

Giver et udemærket indblik i hackernes historie og oprindelse :)

Kommentar af carstone d. 10. Aug 2004 | 13

Nice nok ! fedt at få lidt info om hackere især hvis man har en opgave om dem osv!

Kommentar af serverservice d. 06. Aug 2004 | 14

God artikel og interssant. Jeg kunne da godt have tæmkt mig navne/historier på folk som har skabt kendte
virus. Læste det var en ung tysker som havde lavet sasser, han er sikkert også hacker.

Kommentar af htmlkongen d. 24. Jan 2005 | 15

Man kan garantere at når det er en artikel af bufferzone så er det dælme i høj kvalitet! Endnu en
velskreven artikel! Meget god info :D /Htmlkongen

Kommentar af noobie d. 07. Aug 2004 | 16

Tjaa.. Fin nok til de 5 point.. :D

Kommentar af hashkagen d. 20. Oct 2004 | 17

Helt klart de p værd! .. hedder det nu ikke en phreaker? og hedder det nu ikke phreaking? hmmm? ;)



Kommentar af thesphinx d. 08. Aug 2004 | 18

Meget spændende læsning. Men som alle de andre siger, lav længere beskrivelser.

Kommentar af storkie d. 06. Aug 2004 | 19

God artikel. En af de sjældne artikler jeg gider at læse. Som de andre siger synes jeg der er synd at du ikke
har skrevet mere om de forskellige personer.

Kommentar af rasmus-madsen d. 03. Mar 2005 | 20

Syntes det var fedt.
men kunne du f. eks en artikel kun med en hacker og hans forentagene.
Hvordan han gjorde osv.
Udbyde den rigtigt meget.

Det kunne være fedt.

Kommentar af bernie d. 04. Aug 2004 | 21

sjov at læse men meget korte historier

Kommentar af thedeathart d. 15. Aug 2004 | 22

sjovt artikel, og lidt interesant læsning. Dog måtte den godt havde væres med udybende :-)

Kommentar af dennisbj d. 05. Aug 2004 | 23

ahhhh fik ikke mit indlæg med ind før,, synes det er en god aktikle men har aldrig set Freedom Downtime
så hvis en ligger inde med en "vhs" af den ville jeg være glad, har selv dokumentarer om hacking
(cracking) en 8 stykker så måske en byttehandel ,, (cartman_dk@hotmail.com)

Kommentar af dragox d. 05. Aug 2004 | 24

fin nok

Kommentar af konrad_ix d. 11. Aug 2004 | 25

Interessant artikel, men ikke meget mere end en teaser. Kunne være godt at høre lidt mere om de
forskelliges eventyr...

Kommentar af zen0r d. 07. Aug 2004 | 26

god artikel :)

Kommentar af optical d. 04. Aug 2004 | 27

meget fin artikel :) men hvad er en phracker

Kommentar af superwulff d. 22. Dec 2004 | 28

god artikel.



Kommentar af psycosoft-funware d. 04. Jan 2007 | 29

god læsning
men du mangler at tilføje PhonePhreaker til ordforklaringen... ;)

Kommentar af maijen d. 05. Feb 2005 | 30

Meget oplysende...

Kommentar af huset d. 15. Sep 2005 | 31

God læsning!

Kommentar af per1291 d. 31. Jul 2005 | 32

Hvem vil ikke gerne høre et eventyr?? Flot lavet. Med lidt korrekturlæsning ville det blive super! - Hilsen
Per

Kommentar af avlanden d. 18. May 2005 | 33

Synes måske der er lidt for meget "googling" :)

Kommentar af mixet d. 18. Apr 2006 | 34

Fed læsning og meget intereant....

Kommentar af shako d. 25. Oct 2008 | 35

Fed artikel, men jeg syntes du har en meget forkert defination af "hacker" og "cracker"


