Rok minął jak jeden dzień…

Data 7 grudnia jest dla nas czymś wyjątkowym.
Nie dlatego, że jest to rocznica dnia w którym papież Jan Paweł II wydał encyklikę
Redemptoris missio, czy z powodu rozpoczęcia ostatniej załogowej misji księżycowej
— Apollo 17. Tego samego dnia z pokładu statku wykonano słynne zdjęcie Ziemi, znane jako
Blue Marble, najczęściej wykorzystywaną fotografię w dziejach ludzkości. Nie też z powodu
ataku Japończyków na Pearl Harbor. Jest to ważny dla nas dzień z względu na to, iż są
to nasze pierwsze urodziny!
Dlaczego akurat 7 grudnia jest datą naszych urodzin? Co udało się nam osiągnąć przez ten
rok? Jakie są nasze dalsze plany? Na te i inne pytania często zadawane mi podczas rozmów
na konferencjach postaram się odpowiedzieć w tym artykule.

Na początek, dlaczego 7 grudnia? Jest to data zamieszczenia pierwszego artykułu był
to artykuł pod tytułem „Jak bardzo jestem bezpieczny w sieci? Czyli Man In The Middle!”.
Sam pomysł zbudowania grupy ludzi wokół obecnie propagowanej przez nas ideologii
powstał już w 2013 roku, mniej więcej w czerwcu. Następne pół roku było okresem inkubacji
i testowania rożnych form aktywności. Pierwszego stycznia 2014 roku zarejestrowany został
kanał #hacktheplanet w sieci IRC pirc.pl. Był to zalążek społeczności która obecnie
przebywa na kanale. Początkowo był to kanał przeznaczony do wymiany informacji
dotyczących ataków bruteforce ssh przez botnety i identyfikacji maszyn zainfekowanych
złośliwym oprogramowaniem. Wtedy też żartobliwie określani byliśmy jako „HS Wrzeciono”
ze względu na lokalizacje głównego węzła honeypotów. W dniu 10 czerwca 2014 o godzinie

Rok minął jak jeden dzień…

07:01 zostały zarejestrowany dwie domeny. Były to:
s-m-s.org.pl
s-m-s.net.pl
Były to pierwsze adresy pod którymi można było nas znaleźć w sieci. Na tym etapie trwały
prace nad obmyśleniem takich kwestii jak to, jak ma wyglądać strona, czy jakie usługi
chcemy hostować. Był to też okres gdy zarzuciliśmy projekt związany z honeypotami. Projekt
ten nosił nazwę „Arduino Server Alarm” i jest dostępny na githubie. Projekt nie jest obecnie
rozwijany, nie mniej planujemy do niego wrócić i uzupełnić o nowe funkcjonalności. W tym
czasie powstał również projekt „Achilles„, który optymalizował proces dopasowywania haseł
przy użyciu protokołu SSH. „Achilles” jest projektem ciągle rozwijanym – w miarę
możliwości czasowych. Od początku praktycznie towarzyszy nam projekt „Yuuki”, który cały
czas planuję opisać szerzej i dokładniej. Niestety, brak mi czasu. W październiku 2014
zaczęliśmy intensywne prace nad utworzeniem strony oraz podjęliśmy ostateczne decyzje
dotyczące wyglądu strony. Po przygotowaniu labów i udokumentowaniu całości, 7 grudnia
2014 pojawił się pierwszy artykuł – „Jak bardzo jestem bezpieczny w sieci? Czyli Man In The
Middle!” – Od tego momentu starałem się regularnie publikować nowe materiały.

Rok 2015 był dla S.M.S rokiem pełnym bardzo dynamicznych zmian. Blog został
przeniesiony z domeny pht.s-m-s.org.pl na s-m-s.org.pl, a finalnie na s-m-s.pl. Udało się
zarejestrować krótszą domenę s-m-s.pl, pod którą teraz można nas znaleźć. Udało się nam
osiedlić na jednym hostingu. Najpierw hostowaliśmy się na adresie z UPC – na moim
prywatnym łączu. Następnym hostingiem był kawałek serwera, który udostępniła nam
zaprzyjaźniona firma CreateVision. Obecnie jesteśmy hostowani przez AZ.pl. Po krótkich
problemach technicznych mamy stabilny hosting i, jak na razie, nie narzekamy. Nie można
też pominąć właściwie najważniejszych wydarzeń takich jak:

Oficjalne dołączenie do ekipy S.M.S cranixa i xaxesa. Ludzi którzy będą wspierać mnie
w przygotowaniu nowych artykułów oraz działaniach związanych z S.M.S
Podjęliśmy decyzje o sformalizowaniu naszej działalności do rangi stowarzyszenia
Przygotowaliśmy sieć na potrzeby B-Sides 2015
Przeprowadziliśmy zajęcia dotyczące bezpieczeństwa sieci z uczniami Technikum
Informatycznego w Nowogardzie
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Dzisiaj, po ponad roku publikacji i działania, chcemy gorąco podziękować wszystkim
czytelnikom, którzy codziennie zaglądają na naszego bloga w poszukiwaniu nowych wpisów,
którzy niekiedy za jednym trafieniem na naszą stronę, przeglądają ją całą. Pragniemy gorąco
pozdrowić wszystkich, którzy próbowali w jakikolwiek ingerować w zarządzane przez nas
hosty, gdyby nie wy – pewnie sporo smaczków by umknęło naszej uwadze. Mamy nadzieję,
że kolejny rok, nie będzie tak samo owocny, a będzie bogatszy i bardziej pracowity dla nas –
członków organizacji S.M.S.

*/Edit
Projekt Achilles został oficjalnie wznowiony. Po ukończeniu prac będziemy starać się
o umieszczenie go w oficjalnym repo KaliLinux.

