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Wyszukiwanie podatnoĂci
i luk w zabezpieczeniach
ZANIM

ROZPOCZNIEMY ROZSYANIE I WYKORZYSTYWANIE EXPLOITÓW, MUSIMY

NAJPIERW PRZEPROWADZIm NIECO DODATKOWYCH BADA I ANALIZ.

PRÓBUJkC

IDENTYFIKOWAm PODATNO¥CI I LUKI W ZABEZPIECZENIACH, MUSISZ AKTYWNIE

poszukiwaÊ elementów, które pomogÈ Ci przeïamaÊ zabezpieczenia atakowanego
systemu. ChoÊ niektóre firmy i konsultanci zajmujÈcy siÚ testami penetracyjnymi
w tej fazie ograniczajÈ siÚ tylko do uruchamiania zautomatyzowanych skanerów,
szczegóïowa analiza podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach przeprowadzona przez
doĂwiadczonego pentestera przyniesie zdecydowanie lepsze rezultaty, niĝ moĝna
by znaleěÊ w wynikach dziaïania jakiegokolwiek zautomatyzowanego narzÚdzia.
W tym rozdziale omówimy kilka róĝnych metod wyszukiwania i analizy podatnoĂci oraz luk w zabezpieczeniach, takich jak zastosowanie skanerów podatnoĂci,
analiza celu czy metody rÚczne.
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Od skanu z detekcjÈ wersji do wykrycia
potencjalnej luki w zabezpieczeniach
Teraz, kiedy dysponujemy juĝ szeregiem informacji na temat Ărodowiska celu
i potencjalnych pïaszczyzn ataku, moĝemy opracowaÊ kilka scenariuszy dziaïania,
które mogÈ doprowadziÊ nas do pomyĂlnego przeprowadzenia testu penetracyjnego.
Na przykïad udaïo nam siÚ odkryÊ, ĝe serwer FTP pracujÈcy na porcie 21 ogïasza
siÚ jako Vsftpd 2.3.4 (peïna nazwa tego oprogramowania to Very Secure FTP).
Na dzieñ dobry moĝemy Ămiaïo przyjÈÊ zaïoĝenie, ĝe oprogramowanie, które
nosi w nazwie okreĂlenie bardzo bezpieczny (ang. very secure) samo prosi siÚ
o kïopoty. I rzeczywiĂcie, w lipcu 2011 roku doszïo do powaĝnego wïamania do
repozytoriów pakietu Vsftpd, w wyniku którego binaria pakietu zostaïy podmienione na pliki zawierajÈce backdoora (z ang. dosï. „tylne wejĂcie”), co pozwoliïo na
nieautoryzowane dostanie siÚ na serwer kaĝdego uĝytkownika, w którego nazwie
konta znalazïa siÚ uĂmiechniÚta buěka :). Zalogowanie siÚ na takie konto powodowaïo automatyczne udostÚpnienie powïoki uĝytkownika root na porcie 6200.
Kiedy problem zostaï odkryty, binaria z backdoorem zostaïy usuniÚte z repozytorium i zastÈpione oficjalnymi plikami nowej wersji Vsftpd 2.3.4. ChoÊ obecnoĂÊ
serwera Vsftpd 2.3.4 na atakowanej maszynie nie gwarantuje co prawda, ĝe znajdziemy tam jakieĂ podatnoĂci czy luki w zabezpieczeniach, to jednak zdecydowanie jest to jeden z elementów, które warto uwzglÚdniÊ w przygotowaniach do
ataku. Przeprowadzanie testów penetracyjnych bÚdzie zdecydowanie ïatwiejsze,
kiedy moĝemy wykorzystaÊ lukÚ w zabezpieczeniach czy backdoor, który umieĂciï
tam juĝ ktoĂ inny.

Nessus
Pakiet Nessus firmy Tenable Security to jeden z najczÚĂciej uĝywanych komercyjnych skanerów podatnoĂci, warto jednak zauwaĝyÊ, ĝe wiele innych firm oferuje
szereg porównywalnych produktów. Nazwa skanera pochodzi od imienia jednego
z mitologicznych centaurów, zgïadzonego przez innego bohatera greckich mitów,
Heraklesa. Krew centaura spowodowaïa póěniej ĂmierÊ równieĝ samego Heraklesa.
Baza danych pakietu Nessus zawiera dane o dziesiÈtkach tysiÚcy podatnoĂci i luk
w zabezpieczeniach róĝnych platform operacyjnych oraz protokoïów, a jego skaner
wykorzystuje tÚ bazÚ do przeprowadzania testów. Na temat pakietu Nessus bez
trudu znajdziesz bardzo wiele doskonaïych ksiÈĝek i szkoleñ, a kiedy nabierzesz
wprawy w posïugiwaniu siÚ tym narzÚdziem, przekonasz siÚ, ĝe przyniesie Ci ono
wiele korzyĂci i uïatwi ĝycie pentestera. Ze wzglÚdu na szerokÈ dostÚpnoĂÊ znakomitych materiaïów szkoleniowych w tym rozdziale omówimy pakiet Nessus
tylko pokrótce.
Pakiet Nessus jest dostÚpny w dwóch wersjach licencyjnych. Profesjonalna
wersja pïatna (licencja komercyjna) jest przeznaczona dla zawodowych pentesterów i zespoïów bezpieczeñstwa IT firm oraz organizacji, które mogÈ jÈ wyko-
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rzystywaÊ do skanowania podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach swoich sieci komputerowych. Oprócz tego istnieje równieĝ bezpïatna, niekomercyjna wersja pakietu,
nazywana Nessus Home, której moĝesz uĝyÊ do pracy z Êwiczeniami i przykïadami opisywanymi w tej ksiÈĝce. Wersja Nessus Home pozwala na skanowanie
maksymalnie 16 adresów IP (pakiet Nessus nie jest co prawda preinstalowany
w systemie Kali Linux, ale szczegóïowÈ instrukcjÚ instalacji opisywaliĂmy juĝ
w rozdziale 1.).
Zanim bÚdziesz mógï uruchomiÊ skaner, musisz najpierw wïÈczyÊ demona
pakietu Nessus. Aby to zrobiÊ, powinieneĂ skorzystaÊ z polecenia service przedstawionego poniĝej. Wykonanie tego polecenia spowoduje udostÚpnienie interfejsu WWW skanera Nessus na porcie TCP/8834.
root@kali:~# service nessusd start

Teraz uruchom przeglÈdarkÚ sieciowÈ i w pasku adresu wpisz https://kali:8834
(jeĝeli chcesz skorzystaÊ z interfejsu pakietu Nessus znajdujÈcego siÚ w innym
systemie, musisz zastÈpiÊ nazwÚ kali adresem IP lub nazwÈ zdalnego hosta). Po
kilku minutach inicjalizacji powinieneĂ w oknie przeglÈdarki zobaczyÊ ekran logowania, przedstawiony na rysunku 6.1. Do zalogowania siÚ powinieneĂ uĝyÊ nazwy
konta uĝytkownika i hasïa, które utworzyïeĂ podczas instalacji pakietu Nessus
w rozdziale 1.

Rysunek 6.1. Ekran logowania interfejsu WWW skanera Nessus

Karta Policies — tworzenie polityki skanowania Nessusa
Interfejs WWW skanera Nessus jest podzielony na kilka kart znajdujÈcych siÚ
w górnej czÚĂci ekranu, tak jak zostaïo to przedstawione na rysunku 6.2. KonfiguracjÚ pakietu rozpoczniemy od karty Policies (polityki skanowania). Polityki
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Rysunek 6.2. Polityki skanowania Nessusa
skanowania Nessusa przypominajÈ nieco pliki konfiguracyjne, które informujÈ
Nessusa, jakich podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach ma poszukiwaÊ, jakich skanerów portów powinien uĝyÊ i tak dalej.
Aby utworzyÊ nowÈ politykÚ skanowania, naciĂnij przycisk New Policy (nowa
polityka), znajdujÈcy siÚ po lewej stronie okna interfejsu. Na ekranie pojawi siÚ
szereg kreatorów (ang. Policy Wizards — kreatory polityk skanowania), które
pomogÈ Ci utworzyÊ odpowiedniÈ politykÚ skanowania, dostosowanÈ do Ărodowiska celu, tak jak zostaïo to przedstawione na rysunku 6.3. W naszym przypadku
wybierz opcjÚ Basic Network Scan (podstawowe skanowanie sieci).

Rysunek 6.3. Kreatory tworzenia polityki skanowania Nessusa
Po wybraniu kreatora zostaniesz poproszony o podanie kilku podstawowych
informacji na temat tworzonej polityki skanowania, takich jak nazwa polityki, opis
oraz czy inni uĝytkownicy bÚdÈ mieli do niej dostÚp, co zostaïo pokazane na
rysunku 6.4. Po wpisaniu odpowiednich informacji naciĂnij przycisk Next (dalej).
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Rysunek 6.4. Podstawowe informacje o tworzonej polityce skanowania
W kolejnym oknie kreatora zostaniesz poproszony o wskazanie, czy skanowana
bÚdzie sieÊ wewnÚtrzna (opcja Internal), czy sieÊ zewnÚtrzna (opcja External), co
zostaïo pokazane na rysunku 6.5. W naszym przypadku wybierz opcjÚ Internal
i naciĂnij przycisk Next.

Rysunek 6.5. Wybieranie rodzaju skanu
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Jeĝeli posiadasz odpowiednie uwierzytelnienia (nazwa uĝytkownika i hasïo
dostÚpu), Nessus moĝe zalogowaÊ siÚ do badanego hosta i poszukaÊ podatnoĂci
oraz luk w zabezpieczeniach, które mogÈ siÚ nie ujawniÊ podczas skanowania
hosta z zewnÈtrz. Takie rozwiÈzanie jest czÚsto stosowane przez wewnÚtrzne
zespoïy bezpieczeñstwa IT do sprawdzania stanu zabezpieczeñ ich sieci. NazwÚ
uĝytkownika i hasïo dostÚpu moĝesz podaÊ w kolejnym kroku kreatora, tak jak
zostaïo to przedstawione na rysunku 6.6. Na potrzeby naszego przykïadu pozostaw jednak wszystkie pola puste i naciĂnij przycisk Save (zapisz).

Rysunek 6.6. Dodawanie nazwy konta i hasïa dostÚpu
Po zakoñczeniu nowa polityka skanowania bÚdzie wyĂwietlana na liĂcie na
karcie Policies, co zostaïo pokazane na rysunku 6.7.

Rysunek 6.7. Nowa polityka skanowania zostaje wyĂwietlona na liĂcie

Skanowanie za pomocÈ Nessusa
Skoro utworzyïeĂ juĝ odpowiedniÈ politykÚ skanowania, moĝesz przejĂÊ na kartÚ
Scans (skany) i uruchomiÊ proces skanowania. Aby to zrobiÊ, wybierz opcjÚ Scans/
New Scan (skany/nowy skan) i wpisz odpowiednie informacje na temat skanu, tak
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jak zostaïo to przedstawione na rysunku 6.8. Musisz tutaj podaÊ nazwÚ skanu
(pole Name), wybraÊ politykÚ skanowania (opcja Policy) oraz wskazaÊ system bÈdě
systemy, które bÚdÈ skanowane (opcja Targets).

Rysunek 6.8. Uruchamianie skanu Nessusa
Po uruchomieniu Nessus przeprowadzi seriÚ testów i spróbuje wykryÊ podatnoĂci oraz luki w zabezpieczeniach istniejÈce w Ărodowisku celu. DziaïajÈcy
skan pojawia siÚ na liĂcie na karcie Scans, tak jak zostaïo to przedstawione na
rysunku 6.9.

Rysunek 6.9. Lista dziaïajÈcych skanów Nessusa
Kiedy skan zakoñczy dziaïanie, moĝesz wyĂwietliÊ wyniki, klikajÈc jego nazwÚ,
tak jak zostaïo to przedstawione na rysunku 6.10.
Jak widaÊ na rysunku, w systemach Windows XP i Ubuntu Nessus znalazï kilka
powaĝnych podatnoĂci oraz luk w zabezpieczeniach, natomiast w przypadku
maszyny z systemem Windows 7 w raporcie znalazïo siÚ tylko trochÚ danych
informacyjnych.
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Rysunek 6.10. Ogólne podsumowanie wyników skanu
Aby wyĂwietliÊ szczegóïowy raport dla wybranego hosta, po prostu kliknij
jego nazwÚ na liĂcie. Szczegóïowy raport dla maszyny z systemem Windows XP
zostaï przedstawiony na rysunku 6.11.

Rysunek 6.11. Nessus dzieli znalezione podatnoĂci na odpowiednie kategorie
i do kaĝdej luki dodaje krótki opis
O skanerach podatnoĂci moĝna mówiÊ wiele rzeczy, ale w praktyce bardzo
trudno znaleěÊ produkt, który potrafiïby daÊ Ci naprawdÚ ogromnÈ iloĂÊ informacji o Ărodowisku celu w tak krótkim czasie i w tak efektywny sposób jak Nessus.
Na przykïad w raporcie koñcowym od razu widaÊ, ĝe w naszym celu z systemem
Windows XP poprawka MS08-067, którÈ omawialiĂmy w rozdziale 4., rzeczywiĂcie nie jest zainstalowana. WyglÈda równieĝ na to, ĝe brakuje tam takĝe innych
poprawek i aktualizacji zabezpieczeñ dla serwera SMB.
KtórÈ lukÚ w zabezpieczeniach bÚdzie najïatwiej wykorzystaÊ? Wyniki dziaïania skanera Nessus dla poszczególnych luk w zabezpieczeniach bardzo czÚsto
zawierajÈ szereg informacji na temat potencjalnych moĝliwoĂci wykorzystania
danej luki czy podatnoĂci. Na przykïad klikniÚcie w raporcie luki MS08-067
(patrz rysunek 6.12) ujawnia, ĝe gotowe exploity dla tej luki sÈ dostÚpne w pakiecie
Metasploit oraz kilku innych narzÚdziach, takich jak Core Impact czy Canvas.
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Rysunek 6.12. Wpis w raporcie zawierajÈcy szczegóïowe informacje na temat luki
MS08-067

Kilka sïów na temat rankingu podatnoĂci
i luk w zabezpieczeniach
Nessus tworzy ranking wykrytych w trakcie skanu luk w zabezpieczeniach, oceniajÈc poszczególne podatnoĂci wedïug kryteriów CVSS w wersji 2. (ang. Common
Vulnerability Scoring System), opracowanych przez National Institute of Standards and Technology (NIST). Pozycja w rankingu jest obliczana na podstawie
tego, jaki wpïyw moĝe mieÊ na system potencjalne wykorzystanie danej luki
w zabezpieczeniach. ChoÊ im wyĝsza ocena luki w rankingu Nessusa, tym powaĝniejsze wydaje siÚ zagroĝenie z niÈ zwiÈzane, to jednak rzeczywisty poziom ryzyka
wiÈĝÈcy siÚ z wystÚpowaniem takiej czy innej podatnoĂci w duĝym stopniu zaleĝy
od konkretnego Ărodowiska celu. Na przykïad Nessus klasyfikuje moĝliwoĂÊ anonimowego dostÚpu do serwera FTP jako podatnoĂÊ o Ărednim poziomie ryzyka
(ang. medium risk vulnerability). Jeĝeli jednak na takim serwerze nie ma ĝadnych
wraĝliwych dokumentów, to ryzyko zwiÈzane z dziaïaniem takiego serwera moĝe
zmaleÊ do minimalnego lub wrÚcz zerowego poziomu. Z drugiej strony czasami
sïyszymy, ĝe taka czy inna firma przez przypadek bÈdě zaniedbanie pozostawiïa na
publicznie dostÚpnym serwerze FTP na przykïad kopiÚ kodu ěródïowego swojego
najnowszego oprogramowania. Jeĝeli zatem podczas przeprowadzania zewnÚtrznego
testu penetracyjnego sieci klienta jesteĂ w stanie dobraÊ siÚ do wraĝliwych dokumentów czy danych, po prostu logujÈc siÚ jako anonimowy uĝytkownik do serwera
FTP, to moĝesz spokojnie zaïoĝyÊ, ĝe kaĝdy rozgarniÚty napastnik moĝe zrobiÊ to
samo — nietrudno siÚ domyĂliÊ, ĝe taka sytuacja wymaga natychmiastowego skontaktowania siÚ z klientem. Same narzÚdzia nie sÈ w stanie dokonaÊ odpowiedniej
oceny takiej sytuacji — do tego bÚdzie potrzebny odpowiedni pentester.

Dlaczego powinieneĂ uĝywaÊ skanerów podatnoĂci?
Pomimo ĝe niektóre materiaïy szkoleniowe z zakresu przeprowadzania testów penetracyjnych niemal caïkowicie pomijajÈ zagadnienia zwiÈzane z przeprowadzaniem
automatycznego skanowania w poszukiwaniu podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach
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ze wzglÚdu na to, ĝe doĂwiadczony pentester moĝe samodzielnie znaleěÊ to samo
co skanery, to jednak dobre skanery podatnoĂci nadal sÈ bardzo wartoĂciowymi
narzÚdziami, zwïaszcza kiedy musimy przeanalizowaÊ duĝÈ liczbÚ celów w relatywnie wÈskim oknie czasowym. Warto jednak zauwaĝyÊ, ĝe jeĝeli jednym z celów
przeprowadzanego testu penetracyjnego jest unikniÚcie wykrycia, to z pewnoĂciÈ
powinieneĂ siÚ dwa razy zastanowiÊ, czy powinieneĂ korzystaÊ z mocno „haïasujÈcego” skanera podatnoĂci.
ChoÊ Nessus nie znalazï niektórych podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach
obecnych w naszym Ărodowisku testowym, to jednak jego uĝycie, w poïÈczeniu
z informacjami zebranymi w fazie rekonesansu, daïo nam solidny fundament do
rozpoczÚcia prób przeïamywania zabezpieczeñ Ărodowiska celu. Nawet najbardziej ortodoksyjni specjaliĂci, którzy twierdzÈ, ĝe pentester moĝe i powinien zastÚpowaÊ skaner, mogÈ skorzystaÊ ze znajomoĂci sposobów dziaïania oraz wykorzystania skanerów podatnoĂci. W idealnym Ăwiecie kaĝda firma czy organizacja
powinna przeprowadzaÊ regularne, peïnowymiarowe i caïkowicie bezkompromisowe testy penetracyjne, ale w rzeczywistoĂci ich przeprowadzenie bez uĝycia
zautomatyzowanych skanerów podatnoĂci staje siÚ praktycznie zadaniem niewykonalnym.

Eksportowanie wyników skanowania
Kiedy Nessus zakoñczy skanowanie, moĝesz wyeksportowaÊ otrzymane wyniki
dziaïania. Aby to zrobiÊ, powinieneĂ skorzystaÊ z przycisku Export (eksport), znajdujÈcego siÚ w prawej górnej czÚĂci okna interfejsu programu, co zostaïo pokazane na rysunku 6.13.

Rysunek 6.13. Eksportowanie wyników skanowania
Nessus potrafi eksportowaÊ wyniki dziaïania do formatów PDF, HTML, XML,
CSV i kilku innych. W zaleĝnoĂci od sytuacji i potrzeb klienta moĝesz oczywiĂcie
przekazaÊ mu „surowe” wyniki skanowania, ale nigdy nie powinieneĂ postÚpowaÊ
tak, ĝe eksportujesz wyniki, doïÈczasz do nich logo swojej firmy i przedstawiasz
jako koñcowe wyniki przeprowadzonego testu penetracyjnego. Profesjonalne przeprowadzenie testu penetracyjnego wymaga znacznie wiÚkszego nakïadu pracy
i analiz niĝ tylko prostego uĝycia skanera podatnoĂci. W praktyce powinieneĂ
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zawsze weryfikowaÊ wyniki otrzymane z automatycznych skanerów podatnoĂci
i ïÈczyÊ je z danymi z wïasnych analiz, gdyĝ dopiero to w efekcie pozwoli Ci na
otrzymanie peïnego obrazu podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach badanego Ărodowiska celu.
W kolejnych podrozdziaïach omówimy kilka innych metod analizowania podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach róĝnych systemów.

Odkrywanie podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach
Jeĝeli w raporcie Nessusa nie znajdziesz wystarczajÈcych informacji na temat
okreĂlonej luki czy podatnoĂci, powinieneĂ o nie zapytaÊ starÈ, dobrÈ wyszukiwarkÚ Google. Oprócz tego dodatkowych informacji moĝesz szukaÊ na takich
portalach jak http://www.securityfocus.com/, http://packetstormsecurity.org/,
http://www.exploit-db.com/ oraz http://www.cve.mitre.org/. Na przykïad informacji
o danej podatnoĂci moĝesz szukaÊ za pomocÈ identyfikatora CVE (ang. Common
Vulnerabilities and Exposures), numerów biuletynów zabezpieczeñ firmy Microsoft
itp., uĝywajÈc zapytañ Google takich jak na przykïad ms08-067 site:securityfocus.com. Luka MS08-067 narobiïa w Ăwiecie sporo zamieszania, wiÚc z pewnoĂciÈ po wykonaniu takiego czy podobnego zapytania nie bÚdziesz mógï narzekaÊ
na brak danych (wiele ciekawych informacji na jej temat znajdziesz równieĝ
w rozdziale 4.).
W przypadku wielu luk w zabezpieczeniach bÚdziesz równieĝ w stanie znaleěÊ gotowy kod PoC exploitów (ang. Proof of Concept) wykorzystujÈcych takÈ
czy innÈ podatnoĂÊ. WiÚcej szczegóïowych informacji na temat pracy z publicznie dostÚpnym kodem ěródïowym znajdziesz w rozdziale 19., ale powinieneĂ
zawsze pamiÚtaÊ, ĝe w przeciwieñstwie do exploitów zweryfikowanych przez
deweloperów i spoïecznoĂÊ uĝytkowników projektów takich jak Metasploit, nie
kaĝdy kod znaleziony w internecie dziaïa zgodnie z opisem. adunek osadzony
w publicznie dostÚpnych exploitach moĝe spowodowaÊ zniszczenie czy powaĝne
uszkodzenie systemu atakowanego hosta bÈdě teĝ na przykïad doïÈczyÊ takiego
hosta do sekretnego botnetu kontrolowanego przez autora exploita. PracujÈc
z publicznie dostÚpnymi exploitami, powinieneĂ zawsze zachowaÊ szczególnÈ
ostroĝnoĂÊ i dokïadnie sprawdziÊ ich domniemane funkcjonowanie przed pierwszym uruchomieniem ich w sieci produkcyjnej. Oprócz exploitów w internecie
moĝna znaleěÊ wiele ciekawych informacji o podatnoĂciach i lukach w zabezpieczeniach, publikowanych przez ich odkrywców.

NSE — Nmap Scripting Engine
W tym podrozdziale powiemy kilka sïów na temat kolejnego narzÚdzia pozwalajÈcego na przeprowadzanie zautomatyzowanych skanów w poszukiwaniu podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach. Jak zapewne pamiÚtasz, pakiet Metasploit przeszedï dïugÈ drogÚ ewolucji od frameworka pozwalajÈcego na uruchamianie
exploitów do peïnowymiarowego pakietu wspomagajÈcego przeprowadzanie testów
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penetracyjnych. Obecnie podobnÈ ĂcieĝkÈ podÈĝa pakiet Nmap, który dziÚki
zaimplementowaniu moduïu NSE (ang. Nmap Scripting Engine) z poczÈtkowego
prostego skanera portów staje siÚ narzÚdziem pozwalajÈcym na wykonywanie
publicznie dostÚpnych skryptów i tworzenie wïasnych rozwiÈzañ.
Skrypty moduïu NSE znajdziesz w systemie Kali Linux w katalogu /usr/share/
nmap/scripts. DostÚpne skrypty zostaïy podzielone na kilka kategorii, takich jak
zbieranie informacji, aktywne skanowanie podatnoĂci, poszukiwanie Ăladów
poprzednich wïamañ itp. Na listingu 6.1 przedstawiono listÚ skryptów dostÚpnych w domyĂlnej instalacji systemu Kali Linux.
Listing 6.1. Lista skryptów NSE programu Nmap
root@kali:~# cd /usr/share/nmap/scripts
root@kali:/usr/local/share/nmap/scripts# ls
acarsd-info.nse
ip-geolocation-geobytes.nse
address-info.nse
ip-geolocation-geoplugin.nse
afp-brute.nse
ip-geolocation-ipinfodb.nse
afp-ls.nse
ip-geolocation-maxmind.nse
(...)

Aby wyĂwietliÊ bardziej szczegóïowe informacje na temat okreĂlonego skryptu
lub kategorii skryptów, powinieneĂ w wierszu wywoïania skanera Nmap uĝyÊ
flagi --script-help. Na przykïad aby wyĂwietliÊ listÚ wszystkich skryptów z kategorii default, powinieneĂ uĝyÊ polecenia nmap --script-help default, tak jak
zostaïo to przedstawione na listingu 6.2. Umieszczenie skryptu w tej czy innej
kategorii zaleĝy od bardzo wielu czynników, takich jak wiarygodnoĂÊ i niezawodnoĂÊ skryptu czy bezpieczeñstwo dziaïania.
Listing 6.2. Ekran pomocy skryptów w kategorii default
root@kali:~# nmap --script-help default
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2015-07-16 14:43 EDT
(...)
ftp-anon
Categories: default auth safe
http://nmap.org/nsedoc/scripts/ftp-anon.html
Checks if an FTP server allows anonymous logins.
If anonymous is allowed, gets a directory listing of the root directory
´and highlights writeable files.
(...)

Jeĝeli wywoïujÈc skaner Nmap, uĝyjesz flagi -sC, która oprócz skanowania
portów przeprowadza skan za pomocÈ skryptów, zostanÈ wykonane wszystkie
skrypty z kategorii default, co zostaïo pokazane na listingu 6.3.
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Listing 6.3. Wyniki dziaïania skryptów Nmap z kategorii default
root@kali:~# nmap -sC 192.168.20.10-12
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2015-12-30 20:21 EST
Nmap scan report for 192.168.20.10
Host is up (0.00038s latency).
Not shown: 988 closed ports
PORT
STATE SERVICE
21/tcp open ftp
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
| drwxr-xr-x 1 ftp ftp
0 Aug 06 2009 incoming
|_-r—r—r-- 1 ftp ftp
187 Aug 06 2009 onefile.html
|_ftp-bounce: bounce working!
25/tcp open smtp
| smtp-commands: georgia.com, SIZE 100000000, SEND, SOML, SAML, HELP, VRFY , EXPN, ETRN,
´XTRN,
|_ This server supports the following commands. HELO MAIL RCPT DATA RSET SEND SOML SAML
´HELP NOOP QUIT
79/tcp open finger
|_finger: Finger online user list request denied.
80/tcp open http
|_http-methods: No Allow or Public header in OPTIONS response (status code 302)
144 Chapter 6
| http-title: XAMPP 1.7.2
|_Requested resource was http://192.168.20.10/xampp/splash.php
(...)
3306/tcp open mysql
| mysql-info: MySQL Error detected!
| Error Code was: 1130
|_Host '192.168.20.9' is not allowed to connect to this MySQL server
(...)

Jak widaÊ w wynikach dziaïania, wykonanie skryptów NSE z kategorii default
przyniosïo nam wiele bardzo ciekawych informacji. Na przykïad moĝemy siÚ przekonaÊ, ĝe serwer SMTP dziaïajÈcy na porcie 25 maszyny z systemem Windows
XP pozwala na uĝywanie komendy VRFY , która umoĝliwia sprawdzenie, czy
konto uĝytkownika o podanej nazwie istnieje na serwerze poczty elektronicznej.
Jeĝeli znamy nazwÚ takiego konta, uĝycie tej komendy moĝe znacznie uïatwiÊ
odgadniÚcie hasïa.
Oprócz tego w wynikach dziaïania moĝemy takĝe zobaczyÊ, ĝe serwer WWW
dziaïajÈcy na porcie 80 to prawdopodobnie XAMPP 1.7.2 . W czasie kiedy
powstawaïa ta ksiÈĝka, najnowszÈ stabilnÈ wersjÈ tego pakietu byïa wersja 1.8.3.
Jak widaÊ, zainstalowana wersja jest nieco przestarzaïa, wiÚc istnieje pewna
nadzieja, ĝe moĝe mieÊ takie czy inne luki w zabezpieczeniach i byÊ podatna na
odpowiednio przygotowane ataki.
Poza ujawnianiem potencjalnych podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach skan
z uĝyciem skryptów NSE pozwala równieĝ na wykluczenie z pïaszczyzny ataku
niektórych usïug. Na przykïad wyniki dziaïania wskazujÈ, ĝe serwer MySQL dziaïajÈcy na porcie 3306 nie pozwala nam na ustanowienie poïÈczenia, poniewaĝ
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adres IP naszego komputera nie znajduje siÚ na liĂcie hostów uprawnionych do
„rozmowy” z tym serwerem . Do próby poïÈczenia z tym portem moĝemy
powróciÊ nieco póěniej, w fazie eksploracji powïamaniowej, kiedy uda nam siÚ juĝ
dostaÊ na inne komputery dziaïajÈce w Ărodowisku celu, ale na razie moĝemy spokojnie wyïÈczyÊ serwer MySQL i jego podatnoĂci z zakresu planowanego ataku.

Uruchamianie wybranego skryptu NSE
Zanim przejdziemy do omawiania innych zagadnieñ, przyjrzymy siÚ kolejnemu
przykïadowi zastosowania skryptów NSE, tym razem takich, które nie sÈ czÚĂciÈ
kolekcji default. Z wyników dziaïania skanera Nmap w poprzednim rozdziale
wiemy, ĝe nasz host-cel z systemem Linux wykorzystuje usïugÚ NFS (ang. Network File System), która pozwala klientom zdalnym na dostÚp za poĂrednictwem
sieci do zasobów znajdujÈcych siÚ w lokalnym systemie plików hosta. DoĂwiadczeni pentesterzy wiedzÈ jednak, ĝe bezpieczne skonfigurowanie usïugi NFS jest
znacznie ïatwiejsze w teorii niĝ w praktyce. Bardzo wielu uĝytkowników po prostu
nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, jakie moĝe nieĂÊ ze sobÈ umoĝliwienie
uĝytkownikom zdalnym uzyskania dostÚpu do swoich lokalnych plików. W koñcu
co moĝe siÚ tutaj wydarzyÊ? Czy kogoĂ to obchodzi, ĝe dajÚ dostÚp do mojego
katalogu domowego innym uĝytkownikom z mojej firmy czy organizacji?
Skrypt nfs-ls.nse moduïu NSE dokonuje próby poïÈczenia siÚ z usïugÈ NFS
i przeprowadza audyt udostÚpnionych zasobów. WiÚcej szczegóïowych informacji
na temat tego skryptu moĝesz wyĂwietliÊ, dodajÈc w wierszu wywoïania flagÚ
--script-help, tak jak zostaïo to przedstawione na listingu 6.4.
Listing 6.4. WyĂwietlanie szczegóïowych informacji o skrypcie NFS-LS
root@kali:~# nmap --script-help nfs-ls
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2015-07-16 14:49 EDT
nfs-ls
Categories: discovery safe
http://nmap.org/nsedoc/scripts/nfs-ls.html
Attempts to get useful information about files from NFS exports.
The output is intended to resemble the output of <code>ls</code>.
(...)

Po uruchomieniu skrypt próbuje zamontowaÊ udziaïy sieciowe udostÚpnione
na maszynie zdalnej, sprawdza, jakie prawa zostaïy im przydzielone, i wyĂwietla
listÚ plików znajdujÈcych siÚ w poszczególnych udziaïach sieciowych. Aby uruchomiÊ ten skrypt, powinieneĂ w wierszu wywoïania umieĂciÊ opcjÚ --script i po
niej podaÊ nazwÚ skryptu, co zostaïo pokazane na listingu 6.5.
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Listing 6.5. Wyniki dziaïania skryptu NFS-LS
root@kali:/# nmap --script=nfs-ls 192.168.20.11
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2015-12-28 22:02 EST
Nmap scan report for 192.168.20.11
Host is up (0.00040s latency).
Not shown: 993 closed ports
PORT
STATE
SERVICE
VERSION
21/tcp open
ftp
vsftpd 2.3.4
22/tcp open
ssh
OpenSSH 5.1p1 Debian 3ubuntu1 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp open
http
Apache httpd 2.2.9 ((Ubuntu) PHP/5.2.6-2ubuntu4.6 with
´Suhosin-Patch)
111/tcp open
rpcbind
2 (RPC #100000)
| nfs-ls:
|
Arguments:
|
maxfiles: 10 (file listing output limited)
|
|
NFS Export: /export/georgia
|
NFS Access: Read Lookup Modify Extend Delete NoExecute
|
PERMISSION UID GID SIZE MODIFICATION TIME FILENAME
|
drwxr-xr-x 1000 1000 4096 2013-12-28 23:35 /export/georgia
|
-rw------- 1000 1000 117 2013-12-26 03:41 .Xauthority
|
-rw------- 1000 1000 3645 2013-12-28 21:54 .bash_history
|
drwxr-xr-x 1000 1000 4096 2013-10-27 03:11 .cache
|
-rw------- 1000 1000
16 2013-10-27 03:11 .esd_auth
|
drwx------ 1000 1000 4096 2013-10-27 03:11 .gnupg
|
??????????
?
?
?
? .gvfs
|
-rw------- 1000 1000 864 2013-12-15 19:03 .recently-used.xbel
|
drwx------ 1000 1000 4096 2013-12-15 23:38 .ssh
(...)

Jak widaÊ, w naszej maszynie z systemem Linux skrypt NSE znalazï udziaï NFS
o nazwie /export/georgia . Ciekawym znaleziskiem moĝe byÊ to, ĝe znajduje siÚ
w nim katalog .ssh , w którym mogÈ byÊ przechowywane róĝne wraĝliwe informacje, takie jak klucze SSH czy lista autoryzowanych kluczy (o ile na serwerze
SSH zostaïo wïÈczone uwierzytelnianie za pomocÈ klucza publicznego).
Kiedy podczas przeprowadzania testu penetracyjnego natkniesz siÚ na taki
„kalafior” w konfiguracji praw dostÚpu, oczywistym posuniÚciem kaĝdego doĂwiadczonego pentestera bÚdzie wykorzystanie takiej pomyïki administratora systemu
i doïoĝenie sobie uprawnieñ zapisu pozwalajÈcych na dopisanie nowego klucza
SSH do listy autoryzowanych kluczy znajdujÈcej siÚ w pliku authorized_list. Jeĝeli
taka próba siÚ powiedzie, okaĝe siÚ, ĝe z pozoru niewinne przeoczenie prawa do
edycji plików innego uĝytkownika przerodziïo siÚ w powaĝne naruszenie bezpieczeñstwa systemu, co umoĝliwiïo nieautoryzowanemu uĝytkownikowi zalogowanie
siÚ do zdalnego systemu i wykonywanie w nim róĝnych operacji.
Zanim przejdziemy dalej, musimy siÚ upewniÊ, ĝe na komputerze-celu z systemem Linux jest wïÈczone uwierzytelnianie za pomocÈ publicznego klucza SSH,
dziÚki któremu bÚdziemy mogli przeprowadziÊ opisany powyĝej atak. Logowanie
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za pomocÈ klucza jest uwaĝane za najsilniejszÈ formÚ uwierzytelniania SSH i jest
rekomendowanym sposobem zabezpieczania dostÚpu do systemu. Szybka próba
poïÈczenia siÚ z maszynÈ linuksowÈ za pomocÈ sesji SSH pokazuje, ĝe opcja logowania przy uĝyciu klucza publicznego jest wïÈczona , co zostaïo pokazane na
listingu 6.6.
Listing 6.6. Metody uwierzytelniania SSH
root@kali:/# ssh 192.168.20.11
The authenticity of host '192.168.20.11 (192.168.20.11)' can't be established.
RSA key fingerprint is ab:d7:b0:df:21:ab:5c:24:8b:92:fe:b2:4f:ef:9c:21.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.20.11' (RSA) to the list of known hosts.
root@192.168.20.11's password:
Permission denied (publickey ,password).

UWAGA

Niektóre skrypty NSE mogÈ powodowaÊ awariÚ wybranych usïug lub nawet uszkodziÊ atakowany system. Co ciekawe, istnieje równieĝ osobna kategoria skryptów
przeznaczonych do przeprowadzania ataków typu DoS (ang. Denial of Service)
oraz wiele skryptów do wyszukiwania okreĂlonych podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach. Na przykïad skrypt smb-check-vulns sprawdza badany system pod kÈtem
wystÚpowania luki MS08-067 i innych podatnoĂci serwera SMB. W opisie tego
skryptu znajdziesz informacjÚ, ĝe jego dziaïanie moĝe byÊ potencjalnie niebezpieczne dla systemu zdalnego i ĝe nie powinieneĂ uĝywaÊ tego skryptu do testowania systemów produkcyjnych, o ile nie jesteĂ przygotowany na ewentualnÈ awariÚ
takiego systemu.

Moduïy skanerów pakietu Metasploit
Pakiet Metasploit, o którym mówiliĂmy w rozdziale 4., równieĝ posiada szereg
dodatkowych moduïów pomocniczych pozwalajÈcych na przeprowadzanie skanowania zdalnych hostów w poszukiwaniu potencjalnych podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach. W przeciwieñstwie do moduïów exploitów, moduïy skanerów nie
pozwalajÈ na przejmowanie kontroli nad atakowanymi hostami, ale w zamian
wyĂwietlajÈ listy potencjalnych podatnoĂci takich hostów na ataki, które moĝemy
wykorzystaÊ w dalszej fazie przeprowadzania testów penetracyjnych.
Jednym z takich moduïów pomocniczych jest moduï, który pozwala na wyszukiwanie na zdalnych hostach serwerów FTP zezwalajÈcych na anonimowy dostÚp
do swoich zasobów. ChoÊ rÚczna próba anonimowego zalogowania siÚ do jednego
czy drugiego serwera FTP w celu sprawdzenia moĝliwoĂci dostÚpu nie stanowi
oczywiĂcie ĝadnego problemu, to jednak za pomocÈ zautomatyzowanego moduïu
pomocniczego pakietu Metasploit moĝesz szybko sprawdziÊ bardzo wiele hostów,
co w przypadku przeprowadzania testów penetracyjnych rozbudowanych Ărodowisk z pewnoĂciÈ przyczyni siÚ do oszczÚdzenia duĝej iloĂci czasu.
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Aby wybraÊ okreĂlony moduï, powinieneĂ uĝyÊ polecenia use. NastÚpnie za
pomocÈ polecenia set ustaw cel skanowania i uruchom moduï poleceniem exploit,
tak jak zostaïo to przedstawione na listingu 6.7. Skïadnia poszczególnych poleceñ jest bardzo podobna do tego, co robiliĂmy w rozdziale 4.
Listing 6.7. Przykïad zastosowania moduïu ftp/anonymous
msf > use scanner/ftp/anonymous
msf auxiliary(anonymous) > set RHOSTS 192.168.20.10-11
RHOSTS => 192.168.20.10-11
msf auxiliary(anonymous) > exploit
[*] 192.168.20.10:21 Anonymous READ (220-FileZilla Server version 0.9.32 beta
220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/)
[*] Scanned 1 of 2 hosts (050% complete)
[*] 192.168.20.11:21 Anonymous READ (220 (vsFTPd 2.3.4))
[*] Scanned 2 of 2 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(anonymous) >

Znacznik wskazuje miejsca informujÈce, ĝe zarówno nasza maszyna z systemem Windows XP, jak i maszyna z systemem Linux posiadajÈ uruchomione
serwery FTP pozwalajÈce na anonimowy dostÚp do zasobów (ang. anonymous user).
Odpowiedě na pytanie, czy jest to powaĝne naruszenie bezpieczeñstwa systemu,
zaleĝy w gïównej mierze od tego, jakie pliki moĝna znaleěÊ w katalogu anonimowego uĝytkownika serwera FTP. OsobiĂcie zdarzaïo mi siÚ realizowaÊ w firmach
zlecenia, w trakcie których podczas testu penetracyjnego okazywaïo siÚ, ĝe na
serwerach FTP z dostÚpem do internetu znajdowaïy siÚ przeróĝne dokumenty
zawierajÈce poufne i wraĝliwe dane firmy. Z drugiej strony nieraz w takich Ărodowiskach widywaïam serwery FTP z anonimowym dostÚpem, gdzie istnienie
takiego serwera byïo podyktowane potrzebami biznesowymi, ale jego zawartoĂÊ
nie stanowiïa ĝadnego zagroĝenia dla bezpieczeñstwa danych firmy. Jak widaÊ,
jest to kolejny przykïad sytuacji, w której doĂwiadczony pentester musi osobiĂcie
oszacowaÊ ryzyko, jakie niesie ze sobÈ w okreĂlonym Ărodowisku potencjalna
„luka” wskazana przez zautomatyzowane narzÚdzie skanujÈce.

Sprawdzanie podatnoĂci na exploity
za pomocÈ polecenia check pakietu Metasploit
Niektóre exploity dostÚpne w pakiecie Metasploit posiadajÈ wbudowanÈ funkcjÚ
check, która zamiast wykorzystywaÊ okreĂlonÈ lukÚ w zabezpieczeniach, sprawdza tylko, czy zdalny host jest podatny na taki atak. Polecenia check moĝemy
uĝywaÊ do sprawdzania ad hoc, czy dany exploit ma szansÚ zadziaïaÊ w okreĂlonym
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Ărodowisku celu, tak jak zostaïo to przedstawione na listingu 6.8. KorzystajÈc
z polecenia check, nie musimy definiowaÊ ïadunku, poniewaĝ nie dochodzi tutaj
do wykorzystania samej luki w zabezpieczeniach, ale tylko do sprawdzenia podatnoĂci na danego exploita.
Listing 6.8. Sprawdzanie podatnoĂci na exploita
msf > use windows/smb/ms08_067_netapi
msf exploit(ms08_067_netapi) > set RHOST 192.168.20.10
RHOST => 192.168.20.10
msf exploit(ms08_067_netapi) > check
[*] Verifying vulnerable status... (path: 0x0000005a)
[+] The target is vulnerable.
msf exploit(ms08_067_netapi) >

Po uruchomieniu sprawdzania podatnoĂci Metasploit informuje, ĝe cel ataku
(maszyna z systemem Windows XP) jest podatna na exploita ms08_067_netapi ,
tak jak mogliĂmy tego oczekiwaÊ.
Niestety nie wszystkie moduïy exploitów majÈ wbudowanÈ funkcjÚ check (jeĝeli
spróbujesz uruchomiÊ polecenie check dla exploita, który nie obsïuguje tej funkcji,
Metasploit wyĂwietli na ekranie odpowiedni komunikat). Na przykïad bazujÈc na
wynikach skanu Nmap z detekcjÈ wersji opisywanego w poprzednim rozdziale,
wiemy, ĝe na maszynie z systemem Windows XP dziaïa serwer poczty elektronicznej, którego wersja wydaje siÚ przestarzaïa i podatna na ataki. RzeczywiĂcie,
pakiet SLMail w wersji 5.5.0.4433 posiada dobrze znanÈ lukÚ w zabezpieczeniach,
CVE-2003-0264, dla której moĝemy ïatwo wyszukaÊ odpowiedniego exploita,
uĝywajÈc polecenia search konsoli Msfconsole i podajÈc w wierszu polecenia ciÈg
znaków cve:2003-0264.
Po wybraniu moduïu exploita moĝemy sprawdziÊ, czy ma wbudowanÈ obsïugÚ
polecenia check, co zostaïo pokazane na listingu 6.9.
Listing 6.9. Moduï exploita seattlelab_pass nie obsïuguje funkcji check
msf exploit(seattlelab_pass) > set RHOST 192.168.20.10
rhost => 192.168.20.10
msf exploit(seattlelab_pass) > check
[*] This exploit does not support check.
msf exploit(seattlelab_pass) >

Jak siÚ okazuje, moduï exploita seattlelab_pass nie ma zaimplementowanej
obsïugi funkcji check, wiÚc nie moĝemy szybko sprawdziÊ, czy nasz cel jest podatny
na taki atak. Mimo ĝe patrzÈc na numer wersji serwera SLMail POP3, moĝemy
Ămiaïo zaïoĝyÊ, iĝ serwer bÚdzie podatny na atak, to jednak w tym przypadku
Metasploit nie potrafi nam tego potwierdziÊ. W takich sytuacjach nie bÚdziemy
pewni koñcowego rezultatu aĝ do momentu przeprowadzenia samego ataku.
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Skanowanie aplikacji internetowych
ChoÊ w Ărodowisku celu moĝesz oczywiĂcie znaleěÊ wïasne aplikacje internetowe
klienta, które mogÈ byÊ podatne na róĝnego rodzaju ataki, to jednak powinieneĂ
pamiÚtaÊ, ĝe równie dobrze takie same luki w zabezpieczeniach mogÈ siÚ zdarzaÊ w gotowych, komercyjnych aplikacjach internetowych, takich jak aplikacje
finansowe, Webmail i inne. Jeĝeli podczas rozpoznawania zdalnego systemu znajdziesz instancjÚ takiej aplikacji, to odpowiednie wykorzystanie takiej podatnoĂci
moĝe Ci pozwoliÊ na zdobycie przyczóïka w atakowanym Ărodowisku.
Luki w zabezpieczeniach aplikacji internetowych sÈ szczególnie interesujÈce
przy przeprowadzaniu zewnÚtrznych testów penetracyjnych, w przypadku których powierzchnia ataku jest czÚsto ograniczona praktycznie tylko do serwera
WWW. Przykïad przedstawiono na rysunku 6.14 — jak widaÊ, próba wyĂwietlenia
domyĂlnej strony internetowej serwera WWW dziaïajÈcego na naszej maszynie
linuksowej doprowadziïa do odkrycia strony tworzonej podczas instalacji serwera
Apache.

Rysunek 6.14. DomyĂlna strona internetowa serwera Apache
Warto jednak zauwaĝyÊ, ĝe dopóty, dopóki nie odkryjemy jakiejĂ powaĝnej
podatnoĂci serwera WWW, próba przeïamania zabezpieczeñ przy uĝyciu prostej
strony wyĂwietlajÈcej komunikat It works! moĝe nie byÊ trywialnym zadaniem…
Nie bÚdziemy siÚ jednak poddawaÊ i zanim caïkowicie zrezygnujemy z tego
wektora ataku, uĝyjemy zautomatyzowanego skanera podatnoĂci aplikacji internetowych do sprawdzenia, czy coĂ nam tutaj nie umknÚïo.

Pakiet Nikto
Pakiet Nikto to preinstalowany w systemie Kali Linux skaner podatnoĂci aplikacji
internetowych, który speïnia podobnÈ rolÚ jak Nessus — poszukuje na serwerach
WWW niebezpiecznych plików, starych, podatnych na ataki wersji oprogramowania czy bïÚdów w konfiguracjach. Aby za pomocÈ tego skanera przeprowadziÊ
badanie naszej maszyny z systemem Linux, musimy w wierszu polecenia za pomocÈ
flagi –h zdefiniowaÊ adres hosta, tak jak zostaïo to przedstawione na listingu 6.10.
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Listing 6.10. Uruchamianie skanera Nikto
root@kali:/# nikto -h 192.168.20.11
- Nikto v2.1.5
--------------------------------------------------------------------------+ Target IP:
192.168.20.11
+ Target Hostname: 192.168.20.11
+ Target Port:
80
+ Start Time:
2015-12-28 21:31:38 (GMT-5)
--------------------------------------------------------------------------+ Server: Apache/2.2.9 (Ubuntu) PHP/5.2.6-2ubuntu4.6 with Suhosin-Patch
(...)
+ OSVDB-40478: /tikiwiki/tiki-graph_formula.php?w=1&h=1&s=1&min=1&max=2&f[]=
´x.tan.phpinfo()&t=png&title=http://cirt.net/rfiinc.txt?: TikiWiki contains
´a vulnerability which allows remote attackers to execute arbitrary PHP
´code.
+ 6474 items checked: 2 error(s) and 7 item(s) reported on remote host
+ End Time: 2015-12-28 21:32:41 (GMT-5) (63 seconds)

RÚczne przeglÈdanie konfiguracji zdalnego serwera WWW w poszukiwaniu
aplikacji i stron posiadajÈcych znane podatnoĂci i luki w zabezpieczeniach moĝe
byÊ nieco przeraĝajÈcym zadaniem, ale na szczÚĂcie Nikto bierze je na siebie.
Jednym z bardziej ciekawych rezultatów naszego przykïadowego skanu moĝe
byÊ znalezienie podatnej na ataki wersji pakietu TikiWiki . RzeczywiĂcie, kiedy
wejdziemy na stronÚ http://192.168.20.11/tikiwiki/, znajdziemy instancjÚ tego
dobrze znanego i popularnego oprogramowania CMS. Nikto podaje informacjÚ,
ĝe ta instalacja jest podatna na atak pozwalajÈcy na wykonanie odpowiednio
spreparowanego kodu, a szczegóïowa analiza opisu podatnoĂci OSVDB-40478
w bazie Open Sourced Vulnerability Database ujawnia, ĝe w pakiecie Metasploit
istnieje gotowy exploit pozwalajÈcy na wykorzystanie tej luki.
UWAGA

OSVDB (http://osvdb.org) to repozytorium opisów luk w zabezpieczeniach wystÚpujÈcych w oprogramowaniu typu open source, takim jak TikiWiki, zawierajÈcych
szczegóïowe informacje na temat podatnoĂci wystÚpujÈcych w szerokiej gamie
produktów. Bazy OSVDB moĝesz uĝywaÊ jako dodatkowego ěródïa informacji
na temat interesujÈcych CiÚ luk w zabezpieczeniach.

Ataki na pakiet XAMPP
PrzeglÈdajÈc zasoby serwera WWW dziaïajÈcego na naszej maszynie-celu z systemem Windows XP, moĝemy siÚ przekonaÊ, ĝe pod adresem http://192.168.20.10/ jest
wyĂwietlana domyĂlna strona internetowa, która naleĝy do pakietu XAMPP 1.7.2.
DomyĂlnie kaĝda instalacja pakietu XAMPP zawiera konsolÚ phpMyAdmin,
czyli aplikacjÚ internetowÈ pozwalajÈcÈ na zarzÈdzanie bazÈ danych MySQL.
W idealnych warunkach konsola phpMyAdmin nie powinna byÊ dostÚpna w sieci,
a jeĝeli juĝ, to dostÚp do niej powinien wymagaÊ podania nazwy konta uĝytkownika i hasïa dostÚpu. Jednak w przypadku tej wersji pakietu XAMPP konsola
phpMyAdmin jest dostÚpna pod adresem http://192.168.20.10/phpmyadmin i nie
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wymaga uwierzytelnienia. Co gorsza, konsola phpMyAdmin daje dostÚp na prawach uĝytkownika root do tego samego serwera MySQL, do którego zgodnie
z raportem ze skryptu NSE nie moĝemy siÚ podïÈczyÊ bezpoĂrednio. DziÚki konsoli phpMyAdmin moĝemy obejĂÊ to ograniczenie i swobodnie wykonywaÊ zapytania bezpoĂrednio na serwerze MySQL, co zostaïo pokazane na rysunku 6.15.

Rysunek 6.15. Otwarta konsola phpMyAdmin wyĂwietla komunikat wskazujÈcy
na niepoprawnÈ konfiguracjÚ zabezpieczeñ

PoĂwiadczenia domyĂlne
Oprócz otwartego dostÚpu do konsoli phpMyAdmin szybkie zapytanie serwisu
Google ujawnia kolejny „kwiatek” — okazuje siÚ, ĝe w skïad pakietu XAMPP
w wersji 1.7.3 i wersji wczeĂniejszych wchodzi dodatek WebDAV (ang. Web Distributed Authoring and Versioning), który jest wykorzystywany do zarzÈdzania plikami na serwerze WWW za poĂrednictwem poïÈczeñ HTTP. Dodatek WebDAV
z pakietu XAMPP jest instalowany z domyĂlnym kontem uĝytkownika i hasïem
wampp:xampp. Jeĝeli administrator systemu nie zmieni tych domyĂlnych ustawieñ,
potencjalnie kaĝdy uĝytkownik z dostÚpem do WebDAV moĝe siÚ tam zalogowaÊ,
zmieniÊ zawartoĂÊ dowolnej strony internetowej przechowywanej na serwerze
czy nawet zainstalowaÊ dodatkowe skrypty oraz moduïy pozwalajÈce na utrzymanie przyczóïka w tak zdobytym systemie i zapewniajÈce staïy dostÚp do serwera
WWW. Jak widaÊ na rysunku 6.16, dodatek WebDAV rzeczywiĂcie jest dostÚpny
na naszym serwerze.

Rysunek 6.16. Dodatek WebDAV
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Do interaktywnej pracy z serwerami wyposaĝonymi w dodatek WebDAV
moĝemy uĝyÊ narzÚdzia o nazwie Cadaver. Na listingu 6.11 przedstawiono przykïad sesji, w której Cadaver ïÈczy siÚ z dodatkiem WebDAV serwera http://192.
168.20.10 i nastÚpnie próbuje zalogowaÊ siÚ przy uĝyciu domyĂlnej nazwy konta
uĝytkownika i hasïa dostÚpu.
Listing 6.11. Zastosowanie programu Cadaver
root@kali:/# cadaver http://192.168.20.10/webdav
Authentication required for XAMPP with WebDAV on server `192.168.20.10':
Username: wampp
Password:
dav:/webdav/>

Nietrudno zauwaĝyÊ, ĝe programowi Cadaver udaïo siÚ pomyĂlnie zalogowaÊ
do serwera . Jak widaÊ, dodatek WebDAV, dziaïajÈcy na maszynie-celu z systemem Windows XP, wykorzystuje domyĂlny zestaw poĂwiadczeñ, którego bÚdziemy
mogli uĝyÊ do uzyskania dostÚpu do systemu. MajÈc dostÚp do konsoli WebDAV,
moĝemy bez trudu zaïadowaÊ na serwer WWW dowolne pliki.

Samodzielna analiza podatnoĂci
W praktyce zdarzajÈ siÚ jednak sytuacje, w których nic innego nie sprawdza siÚ tak
dobrze jak samodzielne wyszukiwanie i analiza potencjalnych luk w zabezpieczeniach, w trakcie których pentester musi uĝyÊ caïej swojej wiedzy i doĂwiadczenia do oszacowania moĝliwoĂci wykorzystania takiej czy innej podatnoĂci do
uzyskania dostÚpu do atakowanego systemu. W kilku kolejnych podrozdziaïach
omówimy parÚ przykïadów sytuacji, w których zdecydowanie warto bÚdzie samodzielnie szczegóïowo zbadaÊ niektóre obiecujÈce tropy znalezione w wynikach
dziaïania zautomatyzowanych skanerów portów i podatnoĂci.

Eksploracja nietypowych portów
Podczas skanowania portów maszyny-celu z systemem Windows XP dowiedzieliĂmy siÚ, ĝe port 3232 jest otwarty, jednak w trakcie próby nieco bardziej agresywnego skanowania z detekcjÈ wersji oprogramowania usïuga dziaïajÈca na tym
porcie ulegïa awarii (patrz rozdziaï 5.). Takie zachowanie moĝe sugerowaÊ, ĝe
program nasïuchujÈcy na danym porcie oczekuje przesyïania okreĂlonych informacji i nie bardzo sobie radzi z przetwarzaniem innych, niespodziewanych danych
pojawiajÈcych siÚ na tym porcie.
Z punktu widzenia pentestera opisane wyĝej zachowanie usïugi sieciowej jest
bardzo interesujÈce, poniewaĝ oznacza to, ĝe program dziaïajÈcy na danym porcie
nie potrafi prawidïowo oszacowaÊ poprawnoĂci danych napïywajÈcych na jego
wejĂcie. Jak pamiÚtasz, w rozdziale 5. komunikaty wysyïane w czasie awarii
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oprogramowania dziaïajÈcego na tym porcie pozwoliïy nam okreĂliÊ, ĝe jest to
serwer WWW. Próba poïÈczenia z portem 3232 za pomocÈ przeglÈdarki sieciowej potwierdza takie przypuszczenie, co zostaïo pokazane na rysunku 6.17.

Rysunek 6.17. Serwer WWW dziaïajÈcy na porcie 3232
Nietrudno zauwaĝyÊ, ĝe na tej stronie nie ma zbyt wielu ciekawych informacji,
ale majÈc potwierdzenie dziaïania portu, moĝemy spróbowaÊ poïÈczyÊ siÚ z nim
za pomocÈ programu Netcat. Wiemy, ĝe program dziaïajÈcy na porcie 3232 to
serwer WWW, wiÚc spróbujemy do niego „zagadaÊ” w jÚzyku, który powinien byÊ
dla niego zrozumiaïy. Sesja z przeglÈdarkÈ pokazaïa, ĝe moĝemy wyĂwietliÊ
domyĂlnÈ stronÚ WWW, a zatem naszym pierwszym poleceniem wysïanym do
serwera bÚdzie proĂba o przesïanie tej strony. Aby to zrobiÊ, po uzyskaniu poïÈczenia wpisz polecenie GET / HTTP/1.1, tak jak zostaïo to przedstawione na listingu 6.12.
Listing 6.12. PoïÈczenie z portem 3232 przy uĝyciu programu Netcat
root@kali:~# nc 192.168.20.10 3232
GET / HTTP/1.1
HTTP/1.1 200 OK
Server: Zervit 0.4
X-Powered-By: Carbono
Connection: close
Accept-Ranges: bytes
Content-Type: text/html
Content-Length: 36
<html>
<body>
hi
</body>
</html>root@bt:~#

Serwer WWW przedstawiï nam siÚ uprzejmie jako Zervit 0.4 . Nie wróĝy
to dla atakowanego systemu niczego dobrego, poniewaĝ juĝ jeden z pierwszych
wyników wyszukiwania zwracanych przez Google dla frazy Zervit 0.4 nosi tytuï
„Zervit 0.4 exploit”. Ten skÈdinÈd sympatyczny serwer WWW moĝe siÚ niestety
„poszczyciÊ” duĝÈ liczbÈ znanych luk w zabezpieczeniach, takich jak bïÚdy
przepeïnienia bufora czy bïÚdy pozwalajÈce na ujawnianie zawartoĂci lokalnych
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plików serwera (ang. local file inclusion vulnerability). Oprogramowanie to jest na
tyle wraĝliwe, ĝe byÊ moĝe najlepszym rozwiÈzaniem bÚdzie unikanie prób wykorzystania bïÚdów przepeïnienia bufora w obawie przed spowodowaniem niezamierzonej awarii serwera… Z drugiej strony luki w zabezpieczeniach powodujÈce
moĝliwoĂÊ wymuszenia na serwerze ujawnienia zawartoĂci plików lokalnych
wyglÈdajÈ bardzo zachÚcajÈco. Wiemy, ĝe serwer potrafi przetwarzaÊ ĝÈdania
HTTP GET. W takiej sytuacji moĝemy dokonaÊ próby pobrania z systemu Windows XP pliku boot.ini poprzez wysïanie ĝÈdania GET powodujÈcego cofniÚcie siÚ
o piÚÊ poziomów w górÚ hierarchii systemu plików do katalogu gïównego dysku C,
tak jak zostaïo to przedstawione na listingu 6.13.
Listing 6.13. Luka pozwalajÈca na ujawnienie zawartoĂci lokalnych plików w serwerze
Zervit 0.4
root@kali:~# nc 192.168.20.10 3232
GET /../../../../../boot.ini HTTP/1.1
HTTP/1.1 200 OK
Server: Zervit 0.4
X-Powered-By: Carbono
Connection: close
Accept-Ranges: bytes
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 211
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home
Edition" /fastdetect /NoExecute=OptIn

Jak widaÊ, byliĂmy w stanie pobraÊ plik boot.ini, czyli plik konfiguracyjny
informujÈcy system Windows o tym, które opcje ïadowania systemu operacyjnego
bÚdÈ wyĂwietlane podczas uruchamiania systemu. W rozdziale 8. uĝyjemy tej
podatnoĂci do pobierania innych wraĝliwych plików z tego systemu.

Wyszukiwanie nazw kont uĝytkowników
Szanse na przeprowadzenie pomyĂlnego ataku na hasïa dostÚpu drastycznie rosnÈ,
jeĝeli znamy nazwy kont uĝytkowników dla poszczególnych usïug (wiÚcej szczegóïowych informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 9.). Jednym ze sposobów
znalezienia poprawnych nazw kont uĝytkowników serwera poczty elektronicznej
jest wykorzystanie komendy VRFY, o ile oczywiĂcie jest ona dostÚpna. Jak sama
nazwa moĝe sugerowaÊ, komenda VRFY sprawdza, czy podane konto uĝytkownika
istnieje na serwerze. Skanowanie przeprowadzone za pomocÈ programu Nmap
i skryptów NSE ujawniïo wczeĂniej, ĝe na serwerze poczty elektronicznej, dziaïajÈcym na naszej maszynie z systemem Windows XP, wykonywanie komendy VRFY
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jest dozwolone. PoïÈcz siÚ z portem TCP/25 za pomocÈ programu Netcat i uĝyj
komendy VRFY do sprawdzenia poprawnoĂci kilku kont uĝytkowników, tak jak
zostaïo to przedstawione na listingu 6.14.
Listing 6.14. Zastosowanie komendy SMTP VRFY
root@kali:~# nc 192.168.20.10 25
220 georgia.com SMTP Server SLmail 5.5.0.4433 Ready ESMTP spoken here
VRFY georgia
250 Georgia<georgia@>
VRFY john
551 User not local

Za pomocÈ komendy VRFY moĝemy siÚ przekonaÊ, ĝe konto uĝytkownika
o nazwie georgia istnieje na serwerze, czego nie moĝna jednak powiedzieÊ o koncie
john. Nazw kont uĝytkowników bÚdziemy uĝywali w rozdziale 9. podczas prób
odgadniÚcia haseï dostÚpu.

Podsumowanie
W tym rozdziale omawialiĂmy wiele róĝnych metod wyszukiwania podatnoĂci i luk
w zabezpieczeniach hostów dziaïajÈcych w naszym Ărodowisku testowym. KorzystajÈc z wielu róĝnych narzÚdzi i technik, byliĂmy w stanie znaleěÊ niezliczone
sposoby uzyskania dostÚpu do komputerów bÚdÈcych celami ataków, wïÈczajÈc
w to takie metody jak wykorzystanie sïynnej luki MS08-067 w serwerze SMB
systemu Windows XP czy bïÚdy pozwalajÈce na pobieranie plików lokalnych serwera Zervit 0.4. DziÚki uĝyciu komendy VRFY mogliĂmy odszukaÊ i potwierdziÊ
poprawnoĂÊ jednego z kont uĝytkowników, które nastÚpnie moĝemy wykorzystaÊ
do przeprowadzenia ataków na hasïa dostÚpu do serwera poczty elektronicznej.
Na podstawie skanowania z detekcjÈ wersji dowiedzieliĂmy siÚ równieĝ, ĝe
serwer SLMail moĝe posiadaÊ luki w zabezpieczeniach usïugi POP3 (choÊ nie
udaïo nam siÚ jeszcze tego potwierdziÊ), a oprócz tego na serwerze WWW znaleěliĂmy caïkowicie otwartÈ konsolÚ phpMyAdmin, która daje nam dostÚp na poziomie
uĝytkownika root do bazy danych MySQL, oraz zainstalowany dodatek WebDAV,
wykorzystujÈcy domyĂlny zestaw poĂwiadczeñ, za pomocÈ którego moĝemy „wrzuciÊ” na taki serwer dowolne pliki. W maszynie-celu, pracujÈcej pod kontrolÈ
systemu Linux, udaïo nam siÚ znaleěÊ sieciowy udziaï NFS, pozwalajÈcy na zapisywanie plików w katalogu .ssh, oraz nieco „ukrytÈ” instalacjÚ pakietu TikiWiki,
która najprawdopodobniej ma lukÚ pozwalajÈcÈ na zdalne wykonywanie odpowiednio spreparowanego kodu. Odkryty przez nas serwer Vsftpd 2.3.4 moĝe
natomiast posiadaÊ ukryte tylne wejĂcie, bÚdÈce rezultatem wczeĂniejszego wïamania do repozytoriów pakietu Vsftpd i podmiany plików binarnych tego oprogramowania.
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Na tym etapie naszych poszukiwañ widzimy juĝ, ĝe obie maszyny z systemami Windows XP i Linux dziaïajÈce w naszym Ărodowisku testowym majÈ caïkiem
sporo powaĝnych podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach. Jak do tej pory brak odpowiedniej pïaszczyzny ataku na komputer z systemem Windows 7 powoduje, ĝe
jawi siÚ on nam jako oaza bezpieczeñstwa, ale jak siÚ niebawem przekonamy, ten
solidny pancerz równieĝ moĝe skrywaÊ kilka nieprzyjemnych niespodzianek. Zanim
przejdziemy do omawiania sposobów wykorzystywania odkrytych podatnoĂci i luk
w zabezpieczeniach, w kolejnym rozdziale pokaĝÚ kilka sposobów przechwytywania i analizy ruchu sieciowego, które mogÈ nam pomóc w przechwytywaniu
róĝnych wraĝliwych informacji, takich jak nazwy kont uĝytkowników czy hasïa
dostÚpu wykorzystywane do logowania do róĝnych usïug sieciowych.
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automatyczna migracja powïoki, 291
automatyczne
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instalowanie aktualizacji, 67, 85
automatyzacja zadañ, 112
awaria
programu, 456, 476
serwera, 179, 477, 485, 495, 502, 528
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MS SQL, 403
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exploitów, 363
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netapi32.dll, 133
shell32.dll, 356
stdio, 126
USER32.dll, 532
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XML, 404
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brama sieciowa, 107
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brute-force, 255, 260, 274
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CSRF, Cross-Site Request Forgery, 418
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kodu, 545
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D
deasemblacja, 468
debugger, 467
GDB, 457, 463
Immunity Debugger, 490
definiowanie celu ataku, 317
detekcja wersji oprogramowania, 175, 179
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DMZ, demilitarized zone, 382
DNS, Domain Name System, 162
dodatek WebDAV, 201, 237
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interfejsu sieciowego, 87
kont uĝytkowników, 95
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domena sieciowa, 73
domyĂlna
brama sieciowa, 107
instalacja pakietu SPF, 571
domyĂlne
hasïa SSH, 560
poĂwiadczenia logowania, 559
dopasowywanie wzorców, 104
DoS, Denial of Service, 153
dostarczanie ïadunków, 150
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do plików, 99, 100
do powïoki systemu, 403
do ruchu sieciowego, 219
do serwera FTP, 196
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do systemu, 372, 388
fizyczny do systemu, 266
otwarty, 428
dostosowywanie kodu exploitów, 529
dziaïanie
moduïu, 542
polecenia getsystem, 359
polecenia ipconfig, 411
programu theHarvester, 165
programu w3af, 420
skanera Nmap, 578
skryptu NFS-LS, 195
wtyczki Mona, 506
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vi, 101
edytowanie
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plików, 100, 101
pliku, 101
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pomocy polecenia getsystem, 357
pomocy polecenia upload, 351
pomocy skryptu migrate, 353
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powïamaniowa, 350
skompromitowanego systemu, 33
systemu, 349
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urzÈdzeñ mobilnych, 573
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emulator
systemu Android, 54, 554
urzÈdzenia, 59
enkoder, 335
x86/bloxor, 336
x86/shikata_ ga_nai, 335
enkodowanie wielokrotne, 336
exploit, 130
iPhone jailbreak, 546
MS08-067, 146, 156
winamp_maki_bof, 307
exploity dla plików PDF, 292

F
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toĝsamoĂÊ, 253
faïszywe uwierzytelnienia, 432
filtr
antyspamowy, 323
arp, 215
filtrowanie
pakietów, 211
ruchu sieciowego, 210
wyników, 120, 121
format
.gnmap, 173
.nmap, 173
ASPX, 409
ïadunku, 149
pakietu TFTP, 524
RAW, 337
funkcja
Afdjoinleaf, 358
check, 198
connect, 124
CreateThread, 343
IsUserAnAdmin, 356
main, 126, 339, 461
overflowed, 468
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raw_input, 123
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skrótu, 244, 265
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funkcje Windows API, 343
fuzzing, 521
fuzzowanie
programów, 522
serwera, 526
serwera TFTP, 523

G
generator liczb pseudolosowych, 339, 431
generowanie
kluczy, 260
kluczy SSH, 252
kodu powïoki, 493, 496
pliku wykonywalnego, 345
wektorów inicjujÈcych, 434
wzorca cyklicznego, 503
ĝÈdania ARP, 435
Google Play, 570, 571
graficzny interfejs uĝytkownika, 43
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zaszyfrowane, 244
hasïo
1stPentestBook?!, 61, 83
admin:admin, 424
password, 66, 218
Password123, 378
wampp, 275
wampp:xampp, 201
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MD5, 330
NETLM, 381
NETNTLM, 381
NTLM, 375
SHA, 330
hasze haseï, 264, 270
historia poleceñ, 372
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ICMP, Internet Control Message Protocol, 116
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BSSID, 433
CVE, 191
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IMEI, 564
klucza, 430
PID, 366
SSID, 433
IIS, Internet Information Services, 410
IMEI, 565
informacje
na temat skryptu, 192
o exploitach, 248
o konfiguracji poïÈczeñ sieciowych, 47
o lokalnym systemie, 362
o module MS08-067, 135
o polityce skanowania, 185
o serwerach poczty elektronicznej, 163
o skrypcie NFS-LS, 194
o witrynie, 162
o zainfekowanym urzÈdzeniu, 573
ze schowka, 418
inline payloads, 236
instalowanie
agenta, 568
aplikacji SPF, 556
celów ataku, 61
dodatkowego oprogramowania, 88
dodatkowych pakietów, 52
emulatorów systemu Android, 54
maszyny wirtualnej, 62
pakietu Immunity Debugger, 81
pakietu Mona, 82
pakietu Nessus, 48
pakietu SPF, 60
pakietu Veil-Evasion, 53
pakietu VMware, 39
pakietu VMware Tools, 68, 70, 85
skanera Nmap, 577
systemu Kali Linux, 40
systemu Windows, 65
usïug pakietu XAMPP, 79
usïugi 3Com TFTP, 77
zïoĂliwej skórki, 308
instrukcja
if, 124, 127
POP, 511
POP POP RET, 511
PUSH, 511
instrukcje krótkiego skoku, 517
interfejs
BeEF, 415
Burp Proxy, 395
Msfcli, 131, 145
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sieciowy, 106
uĝytkownika, 474
w3af, 420
WWW routera, 424
interfejsy sieciowe, 383, 425
iOS, 285
IV, Initialization Vector, 429
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jailbreaking, 546
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C, 125, 578
Python, 123
Ruby, 353
SQL, 243
JRE, Java Runtime Environment, 298
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bezprzewodowa, 424
sieciowa, 208
sieciowa maszyny wirtualnej, 64
keylogging, 367
klasa post, 355
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TFTP, 243
WebDAV, 237
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bootkey, 265
licencyjny systemu, 66
prywatny, 252
publiczny, 252
szyfrowania, 265, 430
WEP, 429
klucze SSH, 252
kod
funkcji main, 461
funkcji overflowed, 468
operacji, OpCode, 524
PoC, 191
powïoki, 140, 494
QR, 326, 552
USSD, 564
ěródïowy exploita, 494, 519
ěródïowy exploita publicznego, 529
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komendy do agenta, 573
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GCC, 340
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Mingw32, 340
kompilatory skroĂne, 340
kompilowanie, 338
exploita, 364
programów, 125
komunikacja bliskiego zasiÚgu, 551
komunikat
Execution Hijacked, 470
o bïÚdzie, 401, 402
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konfigurowanie
karty sieciowej, 64
lokalizacji logów, 82
masowego ataku e-mailowego, 323
maszyny wirtualnej, 267
opcji agenta SPF, 571
pakietu SPF, 552
poïÈczenia, 369
poïÈczeñ sieciowych, 44, 106
procesu nasïuchujÈcego, 318
programu Ettercap, 54
przeglÈdarki sieciowej, 395
serwera proxy, 386, 396
sieciowa systemu, 383
systemu Kali Linux, 40
systemu Windows XP, 73
zabezpieczeñ, 201
konsola
Msfconsole, 131, 355
phpMyAdmin, 200, 241
tekstowa, 131
konto uĝytkownika, 95
kontrolowanie
rejestru, 487
urzÈdzenia mobilnego, 575
wskaěnika EIP, 465
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kopiowanie
aplikacji, 557
exploita, 364
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kreatory polityk skanowania, 184
krótkie skoki, 517
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kryptoanaliza protokoïu WEP, 433
kryteria CVSS, 189
KSA, key-scheduling algorithm, 430

L
LFI, Local File Inclusion, 405
LIFO, Last In, First Out, 511
Linux
automatyzacja zadañ, 112
poïÈczenia sieciowe, 106
poïÈczenia TCP/IP, 108
procesy, 106
przetwarzanie danych, 102
system plików, 92
uprawnienia uĝytkowników, 94
usïugi, 106
wiersz poleceñ, 92
zarzÈdzanie pakietami, 105
lista
administratorów, 371
dostÚpnych interfejsów, 425
dostÚpnych tokenów, 379
dziaïajÈcych procesów, 353, 476
haseï, 258, 259
kompatybilnych ïadunków, 140
kont uĝytkowników, 257
ïadunków, 147
moduïów pakietu BeEF, 415
opcji moduïu, 149
procesów, 371
sesji Meterpretera, 351
skanów Nessusa, 187
skryptów NSE, 192
logowanie do
pakietu BeEF, 415
poczty elektronicznej, 262
serwera FTP, 210, 212, 218
serwera Gmail, 323
systemu Kali Linux, 43
lokalizowanie rejestru EIP, 479
lokalne pliki serwera, 405
luka, 204
Aurora, 288
CVE-2008-2992, 293
MS08-067, 133, 188,
233–236
zero-day, 285
luki w zabezpieczeniach, 29, 75, 181, 248
po stronie klienta, 279
przeglÈdarek PDF, 293
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Ărodowiska Java, 298
Ărodowiska JRE, 298
usïug, 250


ïadunek, payload, 53, 140, 147
AllPorts, 280
bind shell, 533
domyĂlny, 141
java/meterpreter/reverse_tcp, 303
meterpreter/reverse_http, 300
reverse_tcp_allports, 281
typu bind shell, 142
typu reverse shell, 143
w pliku /tmp/run, 365
windows/meterpreter/reverse_tcp, 347
zakodowany, 339
zawierajÈcy Meterpreter, 236
ïadunki
HTTP, 282
HTTPS, 282
jednostopniowe, 236
Metasploita, 234, 280
PHP, 239
programu Veil-Evasion, 344
wielostopniowe, 235
ïamanie
haseï, 255, 271, 274
systemu Linux, 272
zahaszowanych, 274
kluczy, 432, 440, 441
szyfrowania WEP, 436
PIN-u, 445
ïañcuch SEH, 499
ïÈczenie serwera z aplikacjÈ, 557
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maska podsieci, 106
maszyna wirtualna
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interfejs sieciowy, 46, 47
Kali Linux, 41
karta sieciowa, 64
Mac OS, 46
poïÈczenia sieciowe, 44
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rozmiar dysku, 63
testowanie poïÈczenia, 48
Ubuntu 8.10, 82
ustawienia, 45
Windows, 45
Windows 7, 83
Windows XP, 62
maszyna-celu, 62, 82, 83
MDM, Mobile Device Management, 575
mechanizm
ASLR, 544
bezpieczeñstwa, 359
DEP, 545
mandatory code signing, 285
SafeSEH, 512
SEH, 499
transferu stref, 163
UAC, 359
USSD, 563
menedĝer
urzÈdzeñ udev, 363
usïug, 373
menu
ataków, 319
ataków socjotechnicznych, 314
pomocy, 146
ukierunkowanych ataków phishingowych, 314
Meterpreter, 236, 350
metoda brute-force, 255, 260, 274
metody uwierzytelniania SSH, 196
Microsoft Security Essentials, 332
Microsoft Windows, 45
migawka maszyny wirtualnej, 40
migracja powïoki Meterpretera, 291
MiTM, man-in-the-middle, 213
modelowanie zagroĝeñ, 159
moduï
Aurora, 287
browser_autopwn, 304, 305, 306
Incognito, 378, 379
local/bypassuac, 360
lokalny exploita, 358
MS08-067, 134, 139
multi/handler, 151, 294, 580
NSE, 192
psexec, 373
PsExec, 376
SMB Capture, 379
Socks4a, 386
SSHExec, 376
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Metasploita, 354
pakietu BeEF, 415
pakietu Metasploit, 132, 133
pomocnicze, 153, 196
skanerów pakietu Metasploit, 196
typu Local Escalation, 358
typu post, 355
modyfikacje listy haseï, 274
modyfikowanie kodu moduïu, 539, 541
MSDN, Microsoft Developer Network, 61
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nadpisywanie
procedur SEH, 500
wskaěnika SEH, 507, 510, 514
nasïuchiwanie poïÈczeñ, 109
NAT, Network Address Translation, 44
nawias klamrowy, 126
negocjacja uwierzytelniania, 439
NFC, Near Field Communication, 550, 551
NFS, Network File System, 194
NIC, Network Interface Controller, 208
niepoprawna konfiguracja zabezpieczeñ, 201
niestandardowe metody kompilowania, 338
NSE, Nmap Scripting Engine, 191
numer IMEI, 565
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ïadunku, 152
pamiÚci kamery, 582
polecenia check, 198
poïÈczenia zwrotnego, 240
wielu sesji, 295
obsïuga wyjÈtków, 499
obszar stosu, 451
ochrona plików, 332
odczytywanie zawartoĂci bazy danych, 402
odgadywanie
hasïa, 261, 262
nazwy uĝytkownika, 261
odpowiedě
ARP, 215
nslookup, 223
odszyfrowywanie
WEP, 429, 431
zahaszowanych haseï, 266
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odtwarzacz Winamp, 307
odwrotna powïoka, reverse shell, 111
odwrócenie powïoki, 142
odzyskiwanie haszy haseï, 264
offset, 484
okno
3Com TFTP Service Control, 528
Launch Options, 58
Save session as site, 369
terminala, 49
typu alert, 413
Virtual Machine Settings, 45
omijanie
filtrowania, 280
mechanizmu UAC, 359
programów antywirusowych, 327, 334, 343
opcja
CERTCN, 302
CHALLENGE, 382
Credential Harvester Attack Method, 320
EXENAME, 296
Exploit Target, 139
INFILENAME, 296
Java Applet Attack Method, 320
JOHNPWFILE, 381
LAUNCH_MESSAGE, 296
LHOST, 346
LPORT, 281, 346
Metasploit Browser Exploit Method, 320
RHOST, 138, 143
RHOSTS, 154, 385
RPORT, 138
SigningCert, 302
SMBPIPE, 138
SMBUser, 374
SRVHOST, 286, 299
SRVPORT, 286
Tabnabbing Attack Method, 320
URIPATH, 286
opcje
agenta SPF, 571
exploita, 298
ïadunku, 144, 299
moduïu
exploita, 137, 144, 146
java_signed_applet, 302
Msfvenom, 149
multi/handler, 152
pomocniczego, 153
skryptu persistence, 389
wyboru szablonów strony, 320
operacja XOR, 429
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osadzanie
agenta, 567, 570
plików wykonywalnych, 296
OSINT, 160

P
pakiet, Patrz takĝe program
3Com TFTP 2.0.1, 77
Adobe Acrobat Reader, 80
Aircrack-ng, 432
Android SDK, 54
Android SDK Platform-tools, 55
Android SDK Tools, 55
BeEF, 414
Burp Suite, 394
GCC, 126
Hyperion, 341
Immunity Debugger, 81
Incognito, 378
Maltego, 166
Metasploit Framework, 129
Microsoft Security Essentials, 88
Mona, 81
Nessus, 48, 51, 182
Nikto, 199
Nmap, 172
SET, 19, 313
SLMail 5.5, 75
Smartphone Pentest Framework, 60, 549,
552, 566
Social-Engineer Toolkit, 304
TFTP, 524
TikiWiki, 233, 248, 350
Veil-Evasion, 53, 343
VMware, 39
VMware Fusion, 40
VMware Player, 40
VMware Tools, 68, 70, 85
VMware Workstation, 39
w3af, 419
War-FTP 1.65, 81
WinSCP, 81
XAMPP, 78, 200
Zervit 0.4, 75
pakiety
dodatkowe, 52
ICMP Echo Request, 116
IP, 216
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pamiÚÊ, 450
pamiÚÊ USB, 326
parametr
AutoRunScript, 291
ExitOnSession, 295
parametry
zaawansowane Metasploita, 290
ĝÈdania, 398
pÚtla for, 118
pivot, 385, 386
pivoting, 382, 383, 575
plik
AuthInfo.xml, 89
authorized_list, 195
boot.ini, 244
crontab, 112
FileZilla Server.xml, 245
id_rsa, 252
id_rsa.pub, 252
InstallApp.pdf, 88
interface, 107
kaliinstall, 60
mcvcore.maki, 308
myexploit.rb, 541
myfile, 97, 102
netcatfile, 111
netlink, 365
radmin.exe, 329, 334
run, 365
SAM, 245, 265, 266
sudoers, 96
SYSTEM, 245, 265
pliki
.bin, 337
.vmx, 83
APK, 570
PDF, 292, 294, 297
torrent, 61
wraĝliwe, 244
wykonywalne zakodowane, 336
zaszyfrowane, 343
pobieranie
plików, 243
pliku konfiguracyjnego, 244
pliku Windows SAM, 245
PoC, Proof of Concept, 191, 529
poczta elektroniczna, 165
podatnoĂci, 181, 188
podatnoĂÊ
na wstrzykiwanie kodu, 400
na XSS, 413
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aplikacji SPF, 558
debuggera, 526
klientów
WPA/WPA2 Enterprise, 438
WPA/WPA2 Personal, 439
maszyny wirtualnej do sieci, 47
pakietu SPF, 569
podnoszenie
uprawnieñ, 356, 361, 366, 582
uprawnieñ sesji, 582
podpisywanie
apletu Java, 301
kodu, 545
pliku APK, 572
podrÚcznik man, 93
podziaï podatnoĂci, 188
pole
Available targets, 136
Basic options, 136
Description, 137
Payload information, 136
Platform, 136
Privileged, 136
Rank, 136
References, 137
polecenia
Meterpretera, 352
powïoki bash, 372
polecenie
!mona seh, 513
adduser, 389
aireplay-ng, 434
airmon-ng check, 426
airodump-ng, 427, 433
arpspoof, 217
awk, 104
bkhive, 265
cat, 98, 339
cd, 55, 93
cewl, 259
check, 197
chmod, 123
client.railgun.shell32.IsUserAnAdmin, 356
cp, 97
cron, 112
cut, 121
dnsspoof, 222
exit, 146, 356
exploit, 141, 154, 197
findmsp, 508
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polecenie
getsystem, 357, 359, 360
getuid, 352
grep, 103, 120, 173
gunzip, 258
hashdump, 236, 264, 375
help, 132
host, 163
if, 117
import socket, 124
ipconfig, 72, 410, 411
iwconfig, 425
kill, 289
ls, 92, 94
maltego, 166
man, 93
msfcli –h, 146
msfconsole, 131
msfvenom, 329
nc, 391
net, 370, 371
netcat, 108, 109
netstat, 108
nmap, 173
nslookup, 162, 220
pattern_create, 480
ping, 48, 72, 115, 116
proxychains, 387
ps aux, 365
psexec, 374
put, 237
pwd, 92
return, 127
rev2self, 358
route, 132, 384
samdump2, 266
search, 134
secpol.msc, 74
sed, 104, 122
service, 183
show options, 140
ssh-keygen, 252
sudo, 96
unzip, 55
upload, 351
VRFY, 205
w3af, 419
wget, 364
whoami, 110
whois, 161
polityki skanowania Nessusa, 184
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poïÈczenie
HTTPS, 227, 229
mostkowe, 44, 47, 383
NAT, 44
NFC, 550, 551
SSL, 224, 226
TCP, 172
TCP/IP, 108
TLS, 236
typu host-only, 44
z agentem, 569
z portem, 203
z portem zdalnym, 124
zwrotne, 151, 235, 240, 281
pomoc, 146
poprawka bezpieczeñstwa, 133
porównanie haszy haseï, 269
port, 108, 179
110, 164
25, 164, 171
4444, 294, 578
445, 387
446, 387
80, 287
9050, 387
porty
nietypowe, 202
otwarte, 202
poszukiwanie adresów poczty, 165
poĂwiadczenia
domyĂlne, 201
domyĂlne logowania, 237
logowania, 368, 381, 408, 415
logowania SSH, 559
potoki SMB, 154
potwierdzanie wyjÈtku bezpieczeñstwa, 51
powïamaniowa eksploracja
systemu, 354
urzÈdzeñ mobilnych, 573
powïoka, 110
bash, 115
po stronie klienta, 561
Powershell, 411
Ruby, 356
systemu, 361
poziom ryzyka podatnoĂci, 189
pozyskiwanie
haseï z pamiÚci operacyjnej, 276
tokenów, 379
zahaszowanych haseï, 266, 268
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prawa dostÚpu, 99, 100
procedura xp_cmdshell, 403
procedury SEH, 506
proces, 106
cron, 112
nasïuchujÈcy, 152, 318
nasïuchujÈcy poleceñ powïoki, 110
obsïugi ïadunku, 152
procesy kolidujÈce, 427
program
3Com TFTP 2.0.1, 77
7-Zip, 40, 61
Adobe Reader 8.1.2, 293
Aireplay-ng, 435
airodump-ng, 428
Android SDK Manager, 55, 56
Android Virtual Device Manager, 56
APKTool, 571
apt, 105
Arpspoof, 217
BookApp, 88
Burp Proxy, 394
Cadaver, 202, 237
Ettercap, 53, 224, 225
Hydra, 261, 262
Hyperion, 52, 341
Immunity Debugger, 475, 476
John the Ripper, 271, 272, 274
Maltego, 167
Metasm, 496
Microsoft Security Essentials, 332, 342
Mona, 82
MS SQL Management Studio, 89
Msftidy, 541
Msfvenom, 148, 239, 328, 335, 492
Netcat, 108, 123, 203, 262, 391
Nmap, 171, 192, 576
ProxyChains, 386, 387
PsExec, 373
Radmin Viewer, 329, 331
SLMail 5.5, 75
SQL Server Configuration Manager, 89
SQLMap, 402, 403
SSLstrip, 228, 229
theHarvester, 165, 318
Veil-Evasion, 53, 343, 345
Very Secure FTP, 182
VMware, 39
VMware Fusion, 46, 65, 70
VMware Player, 45, 62, 68
w3af, 419
War-FTP, 502

Winamp, 307
Windows Credentials Editor, 276
WinSCP, 369
Wireshark, 208
wykrywanie trojanów, 330
Zervit 0.4, 75
programowanie, 115
programy antywirusowe, 327, 332
protokóï
ARP, 214
ICMP, 116
SMTP, 171
WEP, 428
WPA, 437
WPA2, 438
WPS, 444
przechwytywanie
danych logowania, 229
naciĂniÚtych klawiszy, 367
pakietów, 427
poĂwiadczeñ logowania, 321, 381
przeglÈdarki sieciowej, 416
ruchu sieciowego, 207, 209
sesji logowania, 219
ĝÈdañ, 398, 405, 406
przeglÈdanie
listy administratorów, 371
poïÈczeñ sieciowych, 108
przeglÈdarka Iceweasel, 49, 396
przeglÈdarki PDF, 293, 296
przejmowanie kontroli, 486
przejrzystoĂÊ wyników, 120
przekazywanie
pakietów IP, 216
sterowania, 506
przekierowanie
dziaïania programu, 486
ruchu sieciowego, 216, 386
ruchu wychodzÈcego, 225
sterowania programem, 508, 516
przekonywanie uĝytkownika, 568
przeïÈczanie kont uĝytkowników, 96
przeïÈczniki, switches, 208
przenoszenie
kodu exploitów, 521
plików, 97
przepeïnienie bufora, 246, 449, 453, 473, 479,
500, 522
przesyïanie
exploita, 579
plików, 243, 244
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przetwarzanie danych, 102
puïapka, 491, 514, 515
punkt dostÚpowy, 425
pusty bajt, null byte, 533
Pwned, 235

Q
Quick Response codes, 552

R
randomizacja ukïadu przestrzeni adresowej, 544
ranking
luk w zabezpieczeniach, 189
podatnoĂci, 189
raport techniczny, 35
raportowanie, 34
RC4, Rivest Cipher 4, 428
rejestr
EAX, 451
EBP, 451
EBX, 451
ECX, 451
EDI, 451
EDX, 451
EIP, 451, 479
ESI, 451
ESP, 451
rejestrator domen internetowych, 160
rekonstruowanie sesji TCP, 211
rekordy DNS, 164
Remote Desktop Users, 389
retransmitowanie pakietów ARP, 435
Reverse shell, 143, 281
RFI, Remote File Inclusion, 408
rodzaje powïok, 142
root, 92, 95, 96
ROP, Return-Oriented Programming, 545
router
bezprzewodowy, 423
Linksys WRT54G2, 424
rozïÈczanie sesji HTTP Meterpretera, 301
rozmiar dysku maszyny wirtualnej, 63
rozszerzanie uprawnieñ, 354
rozszerzenie Railgun, 356
rozwiÈzywanie nazw DNS, 221
RPC, Remote Procedure Call, 131, 373
ruch sieciowy, 207
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S
SAM, Windows Security Accounts Manager, 245
SEH, Structured Exception Handlers, 499, 506
Service Pack, 155
serwer
3Com TFTP, 526
Apache, 241, 243
BeEF, 414
C&C, 331
DHCP, 107
DNS, 162
FileZilla, 79
FTP, 80, 196, 197, 210
MySQL, 241
poczty elektronicznej, 75, 164
POP3, 261
proxy, 386, 395
RPC, 131
SLMail, 246
SMB, 153
SPF, 557
VPN, 165
Vsftpd, 250
War-FTP, 474, 475, 479, 502
WebDAV, 238
WWW, 75, 165, 203, 238
Zervit 0.4, 179, 204
sesja
Meterpretera, 241, 351
powïoki systemu Android, 563
SSH, 196
SET, Social-Engineer Toolkit, 19, 313
SHA, Secure Hash Algorithm, 330
sieci bezprzewodowe, 428
sieÊ Tor, 387
skaner
Nessus, 50, 52, 183
Nikto, 200
Nmap, 578
skanery portów, 384
skanowanie
aplikacji, 419
aplikacji internetowych, 199, 419
portów, 124, 170, 202, 385, 576
portów rÚczne, 170
SYN, 172, 173
TCP, 175
TCP SYN, 172
UDP, 177
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wybranych portów, 178, 179
za pomocÈ Nessusa, 186
zakodowanego pliku, 336
sklep Google Play, 570, 571
skompilowany plik APK, 573
skórka
programu Winamp, 308
Rocketship, 309
skrót, Patrz hasz
skrypt
hook.js, 415
meterpreter.php, 243
migrate, 353, 354
NFS-LS, 195
nfs-ls.nse, 194
persistence, 389
pingscript.sh, 120
powïoki bash, 116
shell.php, 242
Step1-install-iis.bat, 88
skrypty
Meterpretera, 353
Nmap, 193
powïoki bash, 115
w jÚzyku Python, 123
sïowo kluczowe
done, 119
fi, 118
then, 118
smartfony, 566
SMB, Server Message Block, 133
SMS, Short Message Service, 550
SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, 171
sprawdzanie
historii poleceñ, 372
podatnoĂci, 197
portów, 125
SQL injection attack, 399
SSL stripping, 227
SSL, Secure Sockets Layer, 224
staged payloads, 235
starszeñstwo bajtów, 469
statyczny adres IP, 71, 87, 107
sterownik afd.sys, 358
sterta, heap, 450
stos, stack, 450, 452, 473
strefa zdemilitaryzowana, DMZ, 382
streszczenie raportu, 34
struktura SEH, 500
suma kontrolna, 430, 431
superuĝytkownik, 92, 95

sygnaï ACK, 172
sygnatury antywirusowe, 331
symbol
$1, 118
>, 111
>>, 99
system
Netcraft, 160
operacyjny
Android, 54, 555
iOS, 285
Kali Linux, 40
Mac OS, 46
Ubuntu, 82
Windows, 45
plików, 92
zdalny, 109
szablon
pliku wykonywalnego, 338
strony internetowej, 320
wiadomoĂci e-mail, 316
szyfr strumieniowy RC4, 428
szyfrowanie
plików wykonywalnych, 341
WPA/WPA2, 423, 430, 440

¥
Ăledzenie rejestru ESP, 507
Ărodowisko
testowe, 52
uruchomieniowe JRE, 298

T
tablica ARP, 215–217
technika
Reflective Dll Injection, 236
ROP, 545
Stack Cookies, 543
techniki zapobiegania atakom, 543
terminal, 91
test penetracyjny, 29
analiza podatnoĂci, 33
atak, 33
faza wstÚpna, 31
mapowanie zagroĝeñ, 33
powïamaniowa eksploracja systemu, 33
raportowanie, 34
wewnÚtrzny, 30
zakres, 31
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test penetracyjny
zbieranie informacji, 32
zewnÚtrzny, 30
testowanie
aplikacji internetowych, 393
podatnoĂci, 400
poïÈczenia, 48
testowe Ărodowisko wirtualne, 39
tÚczowe tablice, rainbow tables, 275
TLS, Transport Layer Security, 236
token
delegacji, 378
personifikacji, 156, 377
transfer stref, 164
translacja adresów sieciowych, 44
trasa, 384
trojan, 328
tryb
host-only, 383
monitora, 426
nasïuchiwania, 208
tryby poïÈczeñ sieciowych, 44
tunelowanie SSH, 388
tworzenie
agenta SPF, 570
aplikacji SPF, 555
emulatora urzÈdzenia, 57
handlera, 294, 295
interfejsu sieciowego, 427
katalogów, 97
kont uĝytkowników, 69, 371
konta uĝytkownika, 76, 83, 388
listy haseï, 259, 260
ïadunków, 53
maszyny-celu, 62, 82, 83
migawek, 40
moduïów Metasploita, 535
moduïu exploita, 538
plików, 97
pliku PDF, 293, 296
pliku wykonywalnego, 336
polityki skanowania, 183, 184
poïÈczenia zwrotnego, 235
procesu nasïuchujÈcego, 152, 318
przestrzeni kluczy, 260
samodzielnych ïadunków, 148
sesji Meterpretera, 240, 287
surowego ïadunku, 339
szablonu wiadomoĂci, 316
uĝytkownika FTP, 80
wirtualnego Ărodowiska testowego, 39
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zadañ cron, 391
zaszyfrowanych plików, 343
zïoĂliwego agenta SPF, 567
zïoĂliwych agentów SPF, 566
tylne wejĂcie, backdoor, 182, 250, 563

U
UAC, User Account Control, 359
Ubuntu 8.10, 82
uchwyty, handlers, 378
udziaï administracyjny ADMIN$, 373
udziaïy NFS, 251
uprawnienia uĝytkownika, 94, 356
uruchamianie
emulatora urzÈdzenia, 58, 59
exploita, 141, 144, 386, 534, 580, 582
konsoli Msfconsole, 131
moduïu Aurora, 287
moduïu BeEF, 417
moduïu browser_autopwn, 305
moduïu exploita, 148, 358
moduïu klasy post, 355
moduïu Metasploita, 131, 560
pakietu Burp Suite, 394
pakietu SET, 313
pakietu SPF, 553
pliku PDF, 297
powïoki, 111, 492
procedury xp_cmdshell, 403
programu Hyperion, 342
programu Veil-Evasion, 344
serwera BeEF, 414
serwera Zervit 0.4, 75
sesji Meterpretera, 350
skanera Nikto, 200
skanera Nmap, 387, 578
skanu Nessusa, 187
skryptów, 117, 238
skryptów Meterpretera, 289
skryptów w sesjach, 289
skryptu migrate, 354
skryptu NSE, 194
skryptu persistence, 390
systemu Kali Linux, 42, 267
usïug pakietu XAMPP, 79
zapytañ SQL, 242
urzÈdzenia
maszyny wirtualnej, 64
mobilne, 549, 563

Skorowidz

Kup książkę

Poleć książkę

usïuga, 106
3Com TFTP, 77
IIS, 410
Metasploit, 131
NFS, 194
SMB, 133
VirusTotal, 333
usïugi ïamania haseï, 275
USSD, Unstructured Supplementary Service
Data, 563
ustawianie
hasïa, 70, 71, 84
nazwy komputera, 66
opcji exploita, 137, 298
opcji ïadunku, 316
parametru AutoRunScript, 291
puïapki, 490, 491
statycznego adresu IP, 71, 85, 107
ustawienia grupy roboczej, 67
usuwanie
ostatniego znaku, 122
plików, 97
utrzymywanie dostÚpu, 388
uwierzytelnianie, 374
SMB, 376
SSH, 196, 253
XML, 403
uzyskiwanie pomocy, 146
uĝytkownik secret, 380
uĝywanie skanerów podatnoĂci, 189

V
VMware, 39
VMware Player, 45

W
wartoĂÊ skrótu haseï, 264
wczesne wykrywanie, 236
wektor inicjujÈcy, IV, 429
WEP, Wired Equivalent Privacy, 428
weryfikowanie
certyfikatu, 225
offsetów, 484, 509
wewnÚtrzna baza danych, 399
wiadomoĂci tekstowe, 550
wiÈzanie powïoki, 142
wiersz poleceñ, 92, 131, 145
WiFi Protected Setup, 444
Windows 7, 83

Windows XP, 62, 73
wirtualne
cele ataku, 61
Ărodowisko testowe, 39
wïaĂciciel pliku, 99
WPA, WiFi Protected Access, 437
wraĝliwe dane, 407
wskaěnik
EIP, 465
SEH, 510
wstrzykiwanie
kodu powïoki, 343
kodu SQL, 399, 403
kodu XPath, 403
pakietów, 433
wtyczka Mona, 480, 533
wybieranie
adresata, 316
formatu ïadunku, 149
interfejsu sieciowego, 209
ïadunku, 143, 149, 315, 517
nazwy pliku, 316
rodzaju skanu, 185
szablonu wiadomoĂci, 317
wyjÈtek bezpieczeñstwa, 51
wykonywanie poleceñ, 409
wykorzystywanie
adresu powrotu, 490
backdoora, 250
bïÚdów przepeïnienia, 246
exploita, 249
konsoli phpMyAdmin, 241
luk w zabezpieczeniach, 248, 279, 385
Java, 300
usïug, 250
luki Aurora, 288
luki MS08-067, 236
otwartych udziaïów NFS, 251
podatnoĂci, 401
poĂwiadczeñ logowania, 237
stron internetowych, 319
wykrywanie ïadunków, 333
wyïÈczanie
automatycznych aktualizacji, 86
ochrony, 89
zapory sieciowej, 70, 71
wyïudzanie
informacji, 160
poĂwiadczeñ logowania, 325
wymuszanie awarii programu, 456, 476
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wyniki
dziaïania skryptu, 193, 195
dziaïania zapytañ, 169
dziaïania zapytañ Maltego, 170
skanowania SYN, 173
skanowania TCP, 175
skanowania UDP, 177
skanu, 188
zapytania Netcraft, 161
wyodrÚbnianie klucza bootkey, 265
wypychanie powïoki, 111
wysyïanie wiadomoĂci e-mail, 318, 324
wyszukiwanie
adresu powrotu, 532
bajtów wzorca, 505
bezprzewodowych punktów dostÚpowych,
425
bïÚdów, 522
ciÈgu znaków, 506
exploita, 363
informacji, 366
kompatybilnych ïadunków, 140
luk w zabezpieczeniach, 181, 191, 361, 474
moduïów, 132, 134
nazw kont uĝytkowników, 204
niewïaĂciwych znaków, 493
offsetów wzorca, 484
offsetu adresu powrotu, 480
plików, 367
podatnoĂci, 181, 191, 361
podciÈgu znaków, 483
tekstu, 101
wystÈpieñ instrukcji, 532
znanych podatnoĂci, 474
wyĂwietlanie
danych logowania, 229
ekranu pomocy, 328
informacji, 574
konfiguracji poïÈczeñ, 106
listy interfejsów, 425
listy procesów, 353, 371
listy tokenów, 379
ïañcucha SEH, 501
opcji, 146
zawartoĂci pliku SAM, 265
wywoïywanie awarii programu, 463, 525
wzorce, 104
wzorce cykliczne, 504
wzorzec Mona, 505
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X
XAMPP 1.7.2, 78
XSS, Cross Site Scripting, 411

Z
zabezpieczenia DEP, 546
zakodowany ïadunek, 339
zakres testu penetracyjnego, 31
zamiana
bajtów nadpisujÈcych, 514
kodu powïoki, 533
zapewnianie dostÚpu, 389
zapisywanie poĂwiadczeñ logowania, 369
zapobieganie
atakom, 543
wïamaniom, 236
wykonywaniu danych, 545
zapora sieciowa, 70
zapytania
DNS, 162
SQL, 242
w pakiecie Maltego, 168
whois, 161
XPath, 403
zarzÈdzanie
bazÈ danych, 200
hasïami, 255
poïÈczeniami sieciowymi, 106
zainstalowanymi pakietami, 105
zasada dziaïania moduïów, 286
zastosowanie
exploita winamp_maki_bof, 307
ïadunku java/meterpreter/reverse_tcp, 303
moduïu
browser_autopwn, 304
local/bypassuac, 360
multi/handler, 151
psexec, 373
SMB Capture, 380
SSHExec, 376
polecenia
cewl, 259
hashdump, 375
upload, 351
wget, 364
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programu
Ettercap, 224
Hydra, 262
John the Ripper, 271, 274
SQLMap, 402
SSLstrip, 228
Wireshark, 208
wzorca cyklicznego, 504
zatruwanie
DNS, 220, 222
tablic ARP, 216–219
zatrzymywanie dziaïajÈcego zadania, 288
zbieranie informacji, 32, 159
zdalna kontrola urzÈdzeñ, 563
mobilnych, 575
zdalne sterowanie, 575
zdalny pulpit, 389
zïoĂliwe
agenty SPF, 566
aplikacje, 565
oprogramowanie, 333
pliki, 336

punkty dostÚpowe, 326
skórki programu, 308
skrypty PHP, 409
wiadomoĂci, 318, 322
zmiana
katalogów, 92
ustawieñ interfejsu sieciowego, 46, 47
ustawieñ maszyny wirtualnej, 45
zmienna Ărodowiskowa PATH, 117
znaczniki NFC, 551
znak równoĂci, 118
znaki drukowalne, 339

¿
ĝÈdanie
anulowania uwierzytelnienia, 433
ARP, 435
HTTP GET, 396
logowania, 405
wyĂwietlenia biuletynu, 406
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Pobieranie oprogramowania
dla Ărodowiska testowego
Na stronie http://www.nostarch.com/pentesting/ znajdziesz ïÈcza internetowe do
oprogramowania wykorzystywanego w tej ksiÈĝce, takiego jak aplikacja internetowa BookApp, maszyna wirtualna z systemem Ubuntu oraz maszyna wirtualna
z systemem Kali Linux. Aby rozpakowaÊ plik archiwum 7-Zip zawierajÈcy materiaïy do ksiÈĝki, powinieneĂ wpisaÊ hasïo 1stPentestBook?!.
Program 7-Zip dla systemów Windows i Linux znajdziesz na stronie http://www.
7-zip.org/download.html. Jeĝeli jednak jesteĂ uĝytkownikiem komputera Mac, polecam program Ez7z, który moĝesz pobraÊ ze strony http://ez7z.en.softonic.com/mac.
Dodatkowe ěródïa informacji (w jÚzyku angielskim) znajdziesz na stronie
autorki ksiÈĝki, Georgii Weidman, pod adresem http://bulbsecurity.com/.
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