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Nie tylko dziennikarze nie wyobrażają sobie pracy bez internetu. Duże 
znaczenie ma on także w pracy specjalisty od komunikowania i to tylko 
jako źródło bieżących informacji z kraju i ze świata.
Internet pozwala sprawdzić potencjalnego klienta, który właśnie złożył 
zapytanie do agencji. Przegląda się jego strony, sprawdza, w jaki spo-
sób do tej pory komunikował się z mediami, swoimi klientami i dalszym 
otoczeniem. Weryfikuje się, kto w danym momencie odpowiada za jego 
obsługę (co bardzo ułatwiają portale publikujące w całości informacje 
prasowe), a także przegląda 
się zawartość internetowych 
archiwów prasowych pod 
kątem danej firmy oraz działań 
głównych konkurentów.
Sieć dostarcza również danych 
dotyczących osób zarządza-
jących firmą. Ponieważ są 
to osoby bardzo aktywne i 
widoczne w życiu społecznym, nietrudno znaleźć dodatkowe informa-
cje na ich temat: do jakich stowarzyszeń należą, czym się interesują w 
czasie wolnym, jak przebiegała ich dotychczasowa kariera zawodowa, 
czy i gdzie są aktywne w sieci. Wszystko to ma pomóc w stworzeniu 
oferty jak najbardziej dopasowanej do danej firmy, zwłaszcza jeśli nie 
przysłała ona rozbudowanego briefu. 

Nikt nie jest 
anonimowy Biały wywiad gospodarczy

Internet pomaga obserwować poczynania 
innych firm z branży. - Większość promocji w 
naszej branży odbywa się w sieci lub wykorzy-
stuje ten kanał komunikacji jako uzupełnienie 
działań w tradycyjnych mediach. Śledząc kampa-
nie internetowe, można uzyskać obraz działań 
promocyjnych konkurencji - zapewnia Joanna 
Berlińska, menedżer ds. marketingu w emFi-
nanse Sp. z o.o.
Z nie mniejszą uwagą strony internetowe kon-

kurencji przeglądają agencje PR. 
Sprawdzane są listy obecnych 
klientów. Na przykład agencje 
zrzeszone w Związku Firm Public 
Relations przed wystosowaniem 
oferty mają obowiązek spraw-
dzić, czy potencjalnego klienta 
nie obsługuje przypadkiem inny 
zrzeszony podmiot. Internet 

przydaje się podczas przetargów, gdy agencji 
znane są nazwy innych uczestników. Sprawdza-
jąc doświadczenie konkurentów w posługiwa-
niu się określonym rodzajem narzędzi PR przy 
realizacji podobnych projektów oraz projektów 

Wszechnica Wiedzy Wszelakiej niesie także 
istotne zagrożenia. Obecność w sieci może 

narazić na niebezpieczeństwo zarówno firmy, 
jak i osoby prywatne.

Internet pozwala sprawdzić 
potencjalnego klienta, 
który właśnie złożył 
zapytanie do agencji
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dla danego sektora rynkowego, można łatwiej 
określić swoje atuty i szanse na wygraną.

Kto nas namierza?
Nie tylko my namierzamy naszych klientów i 
konkurentów. Sami jesteśmy również namie-
rzani. Ciekawych informacji na ten temat mogą 
dostarczyć choćby statystyki odwie-
dzin stron firmowych - narzędzie, 
którym posługuje się raczej niewielu 
specjalistów PR. A nietrudno prze-
cież ustalić, kim są odwiedzający.
Wystarczy umiejętność posługi-
wania się statystykami i jednym z 
narzędzi do ustalania adresów IP (np. RIPE lub 
bazy danych na stronach GTS Energis). Pozwa-
lają one ze sporą dokładnością określić domenę 
firmy. Dzięki temu można zorientować się, jacy 
obecni i potencjalni klienci, podwykonawcy oraz 
z jakich redakcji dziennikarze oglądają nasze 
strony, czy robią to także nasi pracownicy, a 
także jakich informacji szukają osoby prywatne 
- czy głównie ofert pracy, czy może także wie-
dzy na tematy branżowe. Zestawienie zapytań 
z wyszukiwarki pokaże też, ilu i którzy użyt-
kownicy trafili na stronę po kliknięciu banera 
umieszczonego pod określonym adresem lub 
też w link w wiadomości e-mail. Pozwala to 
dokładnie zmierzyć efektywność prowadzonych 
internetowych kampanii reklamowych. 

Hakowanie za pomocą 
wyszukiwarki
Chociaż prezentacja w internecie służy zasadni-
czo dobrym celom: pokazaniu firmy i jej dzia-
łalności czy też pokazaniu osiągnięć osoby pry-
watnej oraz nawiązywaniu przez nią kontaktów 
społecznych, warto pamiętać, że nieodpowied-
nio chronione dane firmy czy łatwa dostęp-
ność prywatnych danych w internecie niesie ze 
sobą zagrożenia. Aby dotrzeć do jednych i do 
drugich, wystarczy na przykład zwykła wyszu-
kiwarka internetowa oraz znajomość bardziej 
zaawansowanych operatorów zapytań.
Metodę tę określono mianem google hackingu. 
Nie wiadomo, kto jako pierwszy użył tego 
zwrotu. W internecie istnieje nawet specjalna 
strona poświęcona temu zagadnieniu, http://
johnny.ihackstuff.com/, której autor, Johnny 
Long, prowadzi bazę „googledorków” – przy-
kładów nieodpowiedzialności administratorów 
systemów, które można wykryć, wpisując w 
Google odpowiedni zwrot-zapytanie. Na przy-
kład, jak dostać się do paneli administracyj-
nych urządzeń udostępnionych w internecie, 
w których wielu administratorów nie zmienia 
standardowych haseł użytkownika i administra-
tora. Standardowe hasła można z kolei znaleźć 

w elektronicznych wersjach instrukcji obsługi zamieszczanych przez pro-
ducentów na stronach www.
Jak ważna jest kwestia odpowiednich zabezpieczeń danych firmowych, 
pokazały ostatnie kryzysy, które dotyczyły ujawnienia luk w systemach 
danych osobowych przez organizacje prowadzące swoją działalność w 
internecie: portal blox.pl - luka w systemie pozwalała na przejęcie kon-
troli nad kontem użytkownika; Grono.net - dwa kryzysy: jeden doty-

czył również luki w systemie 
pozwalającej na przejęcie 
konta użytkownika, drugi 
- powszechnej dostępno-
ści danych użytkowników 
przez Google; Google Mail 
- zawartość książek adreso-

wych użytkowników poczty była dostępna przez internet; Allegro.pl i 
mBank - luki w systemach pozwalające na przejęcie kontroli nad kontami 
użytkowników.

Jaką wiedzę na temat funkcjonowania internetu powinien 
mieć piarowiec?

Jakub Kacprzak, business develop-
ment manager w wyszukiwarce 
NetSprint.pl
Ideałem byłaby osoba posiadająca 
następującą wiedzę/umiejętności:
- znajomość zasad pisania tekstów do 
publikacji w internecie (z uwzględnie-
niem aspektów Search Engine Optima-
lization PR),
-znajomość budowy stron www (od 
strony funkcjonalnej - co sprawdza się 
w sieci, a czego nie),
- znajomość netykiety,
-znajomość regulacji dotyczących 
ochrony danych osobowych w internecie,
- umiejętność swobodnego poruszania się w środowisku blogów, 
forów i list dyskusyjnych,
- bardzo dobra znajomość systemów wyszukiwawczych oraz agre-
gatorów rss.

Justyna Dzieduszycka-Jędrach, 
121 PR
Piarowiec powinien orientować 
się w możliwościach, jakie oferuje 
internet. Nie musi być specjalistą i 
nie musi znać każdej ministrony czy 
blogu. Dobrze jednak, jeśli ma świa-
domość istnienia społeczności sie-
ciowych wpływających na wizerunek 
marki i umie znaleźć współpracow-
ników – osoby lub firmy, które 
pomogą w nawiązaniu komunikacji z 
tymi społecznościami - jest to jedna 
z najlepszych inwestycji wizerunko-

wych dla każdej organizacji czy przedsiębiorstwa. 

Najsłabsze ogniwo 
zabezpieczeń to nadal 
czynnik ludzki

Fot: arch.

Fot: arch.
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Zawodny jednak człowiek
Najsłabsze ogniwo zabezpieczeń to nadal czynnik ludzki, który zawodzi 
nie tylko z powodu instalowania nieuprawnionego oprogramowania czy 
otwierania załączników pochodzących z nieznanego źródła. Pracownicy 
firm narażeni są na ataki typu social engineering, najszerzej do tej pory 
opisane w niemieckim internecie. Social engineering polega na „zaprzy-
jaźnianiu” się hakerów z osobami z 
firmy, którą zamierzają zaatakować. 
W ten sposób hakerzy próbują 
pozyskać ich zaufanie, a w konse-
kwencji - ułatwić sobie dostęp do 
systemu informatycznego organiza-
cji. Na ofiary wybierają zazwyczaj 
osoby przyjazne, cierpliwe i skore 
do pomocy. Starają się zdobyć ich 
zaufanie, następnie ostrzegają przed 
jakimś problemem i oferują swoją 
pomoc w przypadku jego wystąpienia. Po upływie określonego czasu 
hakerzy wywołują wzmiankowany wcześniej problem, w konsekwencji 
czego ofiara zgłasza się po wcześniej zaproponowaną pomoc. Hakerzy 
owszem, problem naprawią, ale ma to swoją cenę. - Jeśli pomożemy 
takiej osobie, później możemy łatwo wymusić na niej wyświadczenie 
przysługi. Może to być na przykład podanie nam tajnej informacji lub 
pobranie z sieci przydatnego programiku, który potem wpuści nas do 
systemu - pisze Vitro, autor dość obszernego tekstu na temat social 
engineeringu, umieszczonego w sieci.
Również jako osoby prywatne, podając swoje dane w różnych serwisach 
czy nawet występując pod wymyślonymi nickami, jesteśmy narażeni na 
niebezpieczeństwo dostania się naszych danych w ręce niepowołanych 

osób. Poszukiwanie cudzych danych w interne-
cie doczekało się zresztą swojej nazwy: social 
hacking. Trudno ustalić, kto użył jej pierwszy, w 
każdym razie często stykają się z nią prywatni 
użytkownicy internetu, na przykład autorzy 
blogów.

Hakowanie społeczne
Terminem social hacking określa się właściwie 
dwa zjawiska. Pierwsze to zgadywanie poufnych 
danych (kodów zabezpieczających, haseł, lokali-
zacji danych itp.) na podstawie wiedzy o ofierze. 
Jak podaje Vitro, niektóre osoby za hasło do 
konta e-mail wybierają imię bliskiej osoby, jako 
numeru PIN do telefonu komórkowego uży-
wają roku urodzenia lub pierwszych czterech 
cyfr numeru telefonu (często także na wspak). 
Jego zdaniem idealnym polem do popisu są 
także pytania pomocnicze do kont pocztowych. 
Wszystkie te informacje pozwalają na przejęcie 
kontroli nad cudzym kontem e-mail lub kontem 
bankowym w celu podszycia się pod inną osobę 
czy też uzyskania materialnych korzyści.
Drugie zjawisko określane terminem social 
hackingu jest może mniej groźne, ale nie mniej 
uciążliwe. Polega ono na ustalaniu prawdziwej 
tożsamości użytkownika kryjącego się pod 
internetowym pseudonimem. Jest ono popu-
larne wśród użytkowników blogów, forów 
internetowych czy czatów. Każdemu zdarzyło 
się na pewno dokonać social hackingu na samym 
sobie poprzez wpisanie w wyszukiwarkę włas-
nego imienia i nazwiska.
Jednak zarówno w Polsce, jak i na świecie brak 
naukowych danych obrazujących zasięg prob-

lemu. Pewnych informa-
cji mogą dostarczyć bada-
nia dotyczące przemocy w 
internecie, przeprowadzone 
przez Gemius wśród nasto-
latków na zlecenie Fundacji 
Dzieci Niczyje.
Wbrew pozorom nawet pod 
przybranym nickiem, chro-
niąc swoje dane i nie podając 
ich innym, nieznanym użyt-

kownikom, można zostać namierzonym przez 
bardzo upartych „znajomych” z sieci. Wystarczy 
czasem jeden istotny szczegół, jak nietypowe 
imię lub rzadko spotykane nazwisko, nazwa 
firmy czy miejsca zamieszkania, by można było 
dotrzeć do reszty informacji na czyjś temat, 
choćby takich, jak adres czy prywatny telefon 
komórkowy. Wiele osób sprawdza w ten spo-
sób informacje z czystej ciekawości. Jednak zda-
rzają się i tacy, którzy przez posiadanie tego 
rodzaju danych próbują manipulować innymi 
użytkownikami sieci czy nawet ich zastraszać. 

Piotr Nogaś, principal presales 
consultant, Symantec
Skuteczna ochrona danych groma-
dzonych w firmowych komputerach 
to nie tylko stale aktualizowane roz-
wiązania ochronne, lecz także odpo-
wiednie procedury zapisane w doku-
mencie polityki bezpieczeństwa oraz 
edukacja i podnoszenie świadomości 
użytkowników komputerów.
Niezmiernie ważne jest unikanie 
podstawowego błędu udostępnia-
nia użytkownikowi praw administra-
cyjnych komputera jako standardu 
pracy. Instalacja aplikacji na kompu-

terach powinna wymagać zatwierdzenia przez uprawnione osoby. 
Odstępstwa od tych reguł skutkują instalacją niechcianego, często 
„złośliwego” oprogramowania, podłączaniem zewnętrznych zasobów 
danych lub rekonfiguracją komputera, co z kolei naraża na ataki hake-
rów i wyciek danych.
Ponadto firmy powinny rozpatrzyć zasadność wdrożenia rozwiązań, 
które usprawniają realizację polityk bezpieczeństwa dotyczących 
informacji krążących w sieci przedsiębiorstwa. Oprogramowanie 
może automatycznie skanować treść wiadomości poczty elektronicz-
nej, archiwizowanych wiadomości komunikatorów internetowych, a 
także umożliwia realizację polityki gromadzenia informacji.

Motywacją do uprawiania 
social hackingu może być 
chęć wyładowania złości 
czy nienawiści na kimś, 
kto jest aktualnie dostępny

Fot: arch.
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- Niektórzy w weryfikowaniu cudzej tożsa-
mości upatrują swego rodzaju misję ochrony 
siebie i innych internautów przed oszustami 
- zauważa Bartłomiej Szmajdziński, psycholog 
specjalizujący się w zagadnieniach związanych 
z internetem.
Jako przyczyny Szmajdziński wskazuje chęć uzy-
skania korzyści, zwłaszcza jeśli szantażowany 
jest znaną osobą, która ma coś do ukrycia. 
Innym czynnikiem jest ciekawość, swego rodzaju 
eksperymentowanie z ludzkim zachowaniem, 
sprawdzanie, jak człowiek zachowuje się pod 
wpływem silnego stresu. Motywacją do upra-
wiania social hackingu (zwłaszcza połączonego z 
agresją) może być chęć wyładowania złości czy 
nienawiści na kimś, kto jest aktualnie dostępny, 
czyli na innym użytkowniku internetu.
Na Zachodzie social hackingiem zajmują się 
także firmy zdające sobie sprawę z tego, że 
ich pracownicy mogą na swoich prywatnych 
stronach ujawniać istotne dla konkurentów 
informacje o sytuacji wewnętrznej. W Polsce, 
zdaniem Bartłomieja Szmajdzińskiego, zjawisko 
to jeszcze nie istnieje, a social hacking dotyczy 
raczej zachowań prywatnych.
Warto jednak zawczasu zastanowić się, jakie 
dane udostępniamy w internecie. Nawet wypo-
wiadając się prywatnie, możemy być kojarzeni 
z firmą, w której pracujemy. A jak widać, kon-
sekwencje mogą być przeróżne - w końcu w 
internecie nikt nie jest anonimowy.

Anna Miotk 
ITBC Communication

anna_miotk@itbc.pl

Social hacking w praktyce
MAGDA*: Wraz ze znajomymi poznanymi podczas dyskusji na bardzo 
poczytnym blogu założyliśmy wspólny dziennik internetowy. Bardzo 
szybko pojawiła się na nim grupa naszych antagonistów. Osoby te 
nie tylko obrażały nas w swoich komentarzach, ale również sugero-
wały, że wiedzą, kim jesteśmy, ujawniając na blogu fragmentarycznie 
nasze dane. Mojemu chłopakowi wysłały maila na służbowy adres. 
Kolega otrzymał maila z pogróżkami i z podanym adresem jego firmy. 
Mojej przyjaciółce ludzie ci napisali, że widzieli ją w takim a takim 
miejscu konkretnego dnia i że była tam ze swoimi znajomymi (szcze-
góły, które podali zgadzały się). Nie było na nich rady. Nie pomagało 
ani kasowanie ich komentarzy, ani ignorowanie ich, ani dyskusja, ani 
próba rzeczowej rozmowy, ani też blokowanie adresów IP. Ludzie 
ci znajdowali sposoby, aby to obejść i robili się coraz bardziej agre-
sywni i złośliwi.
Byliśmy przekonani, że włamywali się do naszych domowych kom-
puterów i stąd pozyskiwali nasze dane. Komputery były jednak nie-
tknięte. Później - że jedną z tych osób może być ktoś, kto ma dostęp 
do bazy adresów IP i w ten sposób jest w stanie ustalić nasze dane. 
Wyjaśnienie było jednak o wiele prostsze. Ci ludzie znali moją blo-
gową znajomą, która podała im kilka informacji o mnie i o innych 
osobach. Poza tym dokładnie analizowali komentarze poszczególnych 
osób (i blogi, jeśli ktoś miał prywatnego) i stąd czerpali informacje. 
Po ustaleniu imion i nazwisk szukali w sieci dalszych danych na nasz 
temat.

GOSIA*: Na moim blogu zaczęły się pojawiać pewnego dnia nie-
miłe komentarze w rodzaju: „zamknij pamiętnik i tak nic ciekawego 
nie piszesz”. Autor próbował wywołać we mnie poczucie niższości, 
udowodnić mi, że jestem do niczego. Po numerze IP zorientowałam 
się, że wpisów dokonywano z domeny firmy, w której pracuje żona 
kolegi. Od kiedy napomknęłam koledze o sprawie, komentarze prze-
stały się pojawiać.

*Imiona i dane umożliwiające identyfikację zostały zmienione.

Źródło: Na podstawie artykułu Michała Piotrowskiego „Niebezpieczne Google – wyszukiwanie poufnych informacji”, zamieszczonego w „Haking.pl” 2005, nr 3

Zaawansowane operatory zapytań w Google
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Przeznaczenie

Ogranicza wyniki do dokumentów zawie-
rających podaną frazę w tytule

Ogranicza wyniki do dokumentów zawie-
rających podaną frazę w adresie URL

Ogranicza wyniki do dokumentów o 
podanym typie

Ogranicza wyniki do stron podających 
odnośniki do danej lokalizacji

Wymusza częste występowanie danej 
frazy w wynikach

Przykład wykorzystania

intitle: fox f ire znajdzie strony zawierające słowo 
fox w tytule i słowo fox w tekście

inurl: fox f ire znajdzie strony zawierające w adresie 
URL wyrazy fox i fire

Filetype: pdf f ire zwróci dokumenty pdf zawiera-
jące wyraz fire, 

Link:www.google.pl zwróci dokumenty zawierające 
co najmniej jeden odnośnik do www.google.pl 

+fire segreguje wyniki zgodnie z dużą częstością 
występowania wyrazu fire


