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Surfar ni på utfors? Tror ni att ingen kommer att komma på er? Då 
tror ni fel. 
 
Utfors är ju som alla vet en dialup provider där alla användare ringer 
upp ett 020-nummer, som telia, spray, netlink osv. Nu tror väl alla att 
det inte går att bli upptäckt på utfors? Men det är helt fel! Utfors log-
gar nämligen alla nummer som ringer till deras modempool, och när 
ett, ditt, nummer har kopplat upp sig på 6 eller mer konton på en må-
nad så ser dom det och kontaktar den som har använt dom. Endera 
på telefon eller genom brev och kräver dig på pengarna. Men det 
finns även utforspioner som ligger på IRC och kollar. Hur ser dom vil-
ka som använder andras då? Jo, vi säger att Olle har varit uppe på 7 
olika utforskonton och sen så kopplar han upp sig igen. Då har ju ut-
fors dessa konton under uppsikt och om Olle då kopplar upp sig på 
sitt 7:e konto och går upp på IRC så ser dom att en IRCport ligger öp-
pen. Så då går dom in där och kollar vilken som har just den hosten. 
Endera så kan dom spela vanliga människor som vill byta utforskon-
ton eller så kan dom säga i förväg att det kommer en räkning snart 
och att Olle ska koppla ner, annars gör dom det åt honom (vägra och 
låt dom göra det sistnämnda :) Dessa spioner ser ju som sagt ut som 
vanliga IRC:are och ligger på vissa kanaler. En av dom som verkar 
vara helt cp är 'internetpolis' som ofta ligger på dalnet. Han är ju helt 
osynlig och trovärdig. ;) Jaja, iallafall, om du nu får ett sånt brev vägra 
att betala det och låt dom ta det till  domstol. Det kan iofs bli dyrare, 
men det kan bli billigare också, om du vinner. 
 

 

F o r :  T H E  C O R E  C O N C E P T .  B y :  S p e e d - . 

Utfors, loggning.  

Generell information. 



Sida 2 

Här är en liten bit av en logg från en som blev bustad: 
 
[14:55] <internetpolis> searching match for 0278147X3 ..  
[14:55] <internetpolis> af016313: 395.64 SEK 
[14:55] <internetpolis> ag044205: 516.12 SEK 
[14:55] <internetpolis> sp020250: 358.51 SEK 
[14:55] <internetpolis> sp020251: 1044.85 SEK 
[14:55] <internetpolis> sp020253: 5.65 SEK 
[14:55] <internetpolis> sp020255: 7.30 SEK 
[14:55] <internetpolis> sp020256: 859.35 SEK 
[14:55] <internetpolis> Summa: 3187.42 SEK 
 
Som ni ser så blev det kanske inte allt för hög räkning. Men det känns 
nog för honom ändå. Nu visste han väl förmodligen inte detta så han 
satt på utfors-konton som massor av andra personer oxå använde 
(sp020253: 5.65 SEK och sp020255: 7.30 SEK). Vad jag har hört att 
folk har gjort är att när dom börjar surfat på utfors använder dom några 
konton som dom skaffat på copypartyn etc. (pwl-tools osv.) eller kört lite 
social engeneering. När dom har använt 5 st så slutar dom med utfors 
och går över till spray eller något annat. Som inte loggar vad jag har 
hört. Men skyll inte på mig om jag hört fel :) Det är väl inte så specielt 
stor chans att åka fast eftersom utfors tar bort loggarna efter en månad. 
Men dom som kör konton som många andra också använder riskerar 
att det tar slut snabbt och så blir det om man använder mer och mer 
per månad. 

Utfors, loggning.  


