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informatie. Er zijn heel wat trans-
forms beschikbaar in Maltego, maar 
je kunt desgewenst ook je eigen 
transforms scripten.

In de gui-interface van Maltego zie 
je een venster met beschikbare trans-
forms: de Paterva CTAS CE trans-
form is standaard al geïnstalleerd. 
Bekende transforms zijn onder meer 
nog Cisco Threat Grid, Blockchain.
info (Bitcoin), Have I Been Pwned?, 
VirusTotal Public API, Social Links en 
Kaspersky Lab. Die kun je eveneens 
installeren, maar meestal heb je 
daarvoor een token of een API-sleu-
tel nodig die je bij de desbetreffende 
websites kunt ophalen.

Om een nieuw diagram te 

starten vanuit de Maltego-gui klik 
je linksboven op het plusknopje 
New. In het Palette-venster zie 
je een aantal transform-functies, 
waaronder Infrastructure, Locati-
ons, Malware, Personal en Social 
Network. We beperken ons hier tot 
twee voorbeelden. We beginnen 
met de rubriek Infrastructure, 
waar je de Domain-functie naar 
het canvas sleept. Dubbelklik op 
het toegevoegde item en vul de 
beoogde domeinnaam in. Vervol-
gens rechtsklik je op het item: je 
krijgt nu de beschikbare transforms 
te zien. Via het knopje Configure 
kun je individuele taken aanpas-
sen en verwijderen, maar je kunt 
in één keer ook Run All kiezen, 
bijvoorbeeld bij het onderdeel DNS 
from Domain. Het resultaat, zowel 
tekstueel als grafisch, laat niet lang 
op zich wachten: je krijgt onder 
meer alle websites, nameservers en 
mailservers van dat domein te zien. 
Je kunt echter ook rechtsklikken op 
elk van deze subitems om nog meer 
details op te vragen. Het is tevens 

mogelijk de grafiek te bewaren en 
te delen. Open ook even de rubriek 
Personal en sleep Person naar het 
canvas. Via een dubbelklik vul je 
de gewenste persoonsnaam in, 
waarna je hier alle transforms 
op laat uitvoeren (je hoeft niet 
noodzakelijk specifieke domeinen 
in te vullen). Voor Twitter moet 
je wel eerst je autorisatie geven. 
Met wat geluk duiken meteen een 
aantal websites, e-mailadressen 
en telefoonnummers op die met 

de beoogde persoon verband hou-
den. En ook hier kun je nog meer 
transforms loslaten op elk van deze 
subitems, zodat je extra e-mail-
adressen, tweets etc. te zien krijgt.

In deel 2 van deze masterclass 
(zie PCM 3) hebben we het vooral 
over Vulnerability  Analysis, Web 
Application Analysis,  Password 
Attacks en Exploitation Tools. Zo 
tonen we onder meer hoe je via een 
webservice- payload root-toegang 
krijgt tot een  Windows-installatie. 

  Met een 
paar muisklik-
ken vis je tal 
van nuttige ge-
geven op over 
een persoon.

  Zowat alle  
(publieke) 
informatie over 
een domein 
wordt hier mooi 
uitgetekend.

Kali bevat de 
gratis community 
edition van 
Maltego
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