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9
Metodologia
testów penetracyjnych
sieci bezprzewodowych
„Nie mów hop, póki nie przeskoczysz”.
Popularne przysïowie
W tym rozdziale postaramy siÚ poïÈczyÊ zagadnienia i techniki omawiane w poprzednich rozdziaïach i wykorzystaÊ je podczas przeprowadzania prawdziwego testu penetracyjnego sieci bezprzewodowej.

Testy penetracyjne sieci bezprzewodowych
Aby skutecznie przeprowadziÊ test penetracyjny sieci bezprzewodowych, powinieneĂ zawsze
postÚpowaÊ zgodnie z ogólnie przyjÚtÈ i sprawdzonÈ metodologiÈ. Proste uruchomienie programów takich jak airbase czy airodump z pewnoĂciÈ nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
Jako pentester, powinieneĂ zawsze upewniÊ siÚ, ĝe dziaïasz zgodnie ze standardami organizacji,
dla której pracujesz, a jeĝeli nie zostaïy one formalnie wyznaczone, powinieneĂ zawsze staraÊ
siÚ przeprowadzaÊ testy penetracyjne w sposób jak najbardziej profesjonalny.
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Ogólnie rzecz biorÈc, proces przeprowadzania testów penetracyjnych sieci bezprzewodowej
moĝna podzieliÊ na cztery gïówne etapy:
Q Faza planowania.
Q Faza rozpoznania.
Q Faza ataku.
Q Faza raportowania.

W kolejnych podrozdziaïach omówimy oddzielnie kaĝdy z tych etapów.

Planowanie
W tej fazie naleĝy zajÈÊ siÚ nastÚpujÈcymi zagadnieniami:
Q Zakres planowanego testu — klient zatrudniajÈcy specjalistÚ do przeprowadzenia

testów penetracyjnych powinien z góry zdefiniowaÊ zakres testu, jaki naleĝy
przeprowadziÊ. Zazwyczaj obejmuje to takie informacje, jak:
Q Lokalizacja sieci, która bÚdzie testowana.
Q Caïkowity obszar pokryty zasiÚgiem sieci na terenie firmy i terenach przylegïych.
Q Przybliĝona liczba zainstalowanych punktów dostÚpowych oraz autoryzowanych
klientów bezprzewodowych.
Q Lista identyfikatorów sieci bezprzewodowych, które majÈ byÊ poddane testowi.
Q OĂwiadczenie klienta, czy zezwala na eksploatacjÚ wykrytych podczas testu
podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach.
Q OĂwiadczenie klienta, czy zezwala na przeprowadzanie ataków na uĝytkowników
testowanej sieci bezprzewodowej.
Q

OĂwiadczenie klienta, czy zezwala na przeprowadzanie ataków typu DoS
na badane sieci i ich uĝytkowników.

Q Oszacowanie czasu i zasobów niezbÚdnych do przeprowadzenia testów — po

ustaleniu zakresu testów, jakie majÈ zostaÊ przeprowadzone, powinieneĂ przystÈpiÊ
do oszacowania czasu i zasobów niezbÚdnych do ich zrealizowania. PamiÚtaj,
ĝe czÚsto zakres przeprowadzanego testu moĝe ulec zmianie na ĝÈdanie klienta.
Q Dokumenty prawne — przeprowadzanie testów penetracyjnych to bardzo powaĝne

zadanie i zawsze istnieje moĝliwoĂÊ, ĝe moĝe siÚ wydarzyÊ coĂ nieprzewidzianego,
co doprowadzi do mniejszych bÈdě wiÚkszych perturbacji w funkcjonowaniu
testowanej sieci. Z tego powodu zawsze powinieneĂ mieÊ pod rÚkÈ odpowiedniÈ,
podpisanÈ z klientem umowÚ o zwolnieniu z odpowiedzialnoĂci, zapewniajÈcÈ,
ĝe ani osoba przeprowadzajÈca testy penetracyjne, ani firma czy organizacja, którÈ
reprezentuje, nie bÚdÈ pociÈgniÚte do odpowiedzialnoĂci za ĝadne szkody mogÈce
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powstaÊ w wyniku przeprowadzania testów penetracyjnych. Bardzo czÚsto zdarza
siÚ równieĝ, ĝe klient ĝÈda podpisania umowy o zachowaniu poufnoĂci (ang. NDA
— Non Disclosure Agreement), która zapewnia, ĝe dane zebrane podczas testów
penetracyjnych nie bÚdÈ udostÚpniane podmiotom trzecim, niebÚdÈcym stronami
umowy.
Po pomyĂlnym zakoñczeniu fazy planowania i przygotowañ moĝemy rozpoczÈÊ dziaïania
operacyjne.

Rozpoznanie
W tej fazie celem naszych dziaïañ bÚdzie skanowanie ruchu w sieci bezprzewodowej w celu odszukania i zidentyfikowania punktów dostÚpowych oraz klientów bezprzewodowych znajdujÈcych siÚ
w Ărodowisku celu.
Wszystkie techniki niezbÚdne do przeprowadzenia tej fazy zostaïy szczegóïowo omówione w poprzednich rozdziaïach naszej ksiÈĝki, ale dla przypomnienia poniĝej zamieszczamy krótkie
zestawienie najwaĝniejszych celów, które powinieneĂ osiÈgnÈÊ w fazie rozpoznania:
Q Identyfikacja wszystkich widocznych i niewidocznych sieci bezprzewodowych
znajdujÈcych siÚ w obszarze Ărodowiska celu.
Q Identyfikacja wszystkich urzÈdzeñ bezprzewodowych dziaïajÈcych w obszarze

Ărodowiska celu oraz wyodrÚbnienie tych, które sÈ podïÈczone do sieci bÚdÈcych
celem naszego testu penetracyjnego.
Q Mapowanie obszarów fizycznej dostÚpnoĂci poszczególnych sieci bezprzewodowych

oraz identyfikacja lokalizacji, z których potencjalny napastnik mógïby w ukryciu
przeprowadzaÊ ataki na badane sieci (na przykïad pobliska kawiarnia znajdujÈca siÚ
w zasiÚgu badanej sieci).
Wszystkie pozyskane w tej fazie informacje powinny zostaÊ skrupulatnie zanotowane. Jeĝeli uzgodniony zakres testu penetracyjnego sprowadzaï siÚ wyïÈcznie do fazy rozpoznania, dziaïania operacyjne zostanÈ zakoñczone na tym etapie i pentesterowi pozostanie juĝ tylko napisanie odpowiedniego raportu, zawierajÈcego miÚdzy innymi wnioski i rekomendacje oparte na pozyskanych
danych. W raporcie mogÈ siÚ znaleěÊ miÚdzy innymi takie informacje, bardzo cenne dla klienta:
Q Liczba wykrytych urzÈdzeñ, które byïy powiÈzane zarówno z sieciami otwartymi,
jak i sieciÈ klienta.
Q Liczba wykrytych urzÈdzeñ powiÈzanych z sieciami, które mogÈ byÊ zlokalizowane
za pomocÈ takich usïug jak WiGLE.
Q Informacje o wykrytych urzÈdzeniach wykorzystujÈcych sïabe algorytmy szyfrowania.
Q Wszelkie inne informacje, które mogÈ byÊ przydatne dla klienta.
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Atak
Po zakoñczeniu fazy rozpoznania moĝesz rozpoczÈÊ fazÚ ataku, której celem bÚdzie dokonanie
próby wykorzystania wykrytych wczeĂniej podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach. Rodzaj i natÚĝenie przeprowadzanych ataków zaleĝÈ w duĝej mierze od uzgodnionego z klientem zakresu przeprowadzanego testu penetracyjnego.
W fazie ataku moĝesz wykonywaÊ nastÚpujÈce zadania:
Q Ataki i ïamanie kluczy szyfrowania sieci.
Q Ataki na infrastrukturÚ sieci bezprzewodowych w Ărodowisku celu.
Q Przeïamywanie zabezpieczeñ klientów.
Q Identyfikacja klientów podatnych na ataki.
Q Wykrywanie nieautoryzowanych klientów sieci bezprzewodowych.

amanie klucza szyfrowania sieci
Pierwszym i najwaĝniejszym elementem ataku bÚdzie zazwyczaj próba pozyskania klucza
szyfrowania wykorzystywanego w atakowanej sieci. Jeĝeli dana sieÊ bezprzewodowa wykorzystuje szyfrowanie WEP, powinieneĂ dokonaÊ próby ataku na klucz szyfrowania z wykorzystaniem metod opisywanych w rozdziale 4., „Sïabe strony protokoïów szyfrowania w sieciach
WLAN”. Jeĝeli sieci w Ărodowisku celu uĝywajÈ szyfrowania WPA2, masz do wyboru dwie
moĝliwoĂci. JeĂli przeprowadzasz „ukryty” test penetracyjny, powinieneĂ pojawiÊ siÚ w zasiÚgu
sieci w czasie, kiedy pracownicy firmy lub organizacji bÚdÈ siÚ logowaÊ do sieci i z niej wylogowywaÊ. Zazwyczaj najwiÚksze natÚĝenie takich zdarzeñ ma miejsce w nastÚpujÈcych porach:
Q RozpoczÚcie dnia pracy.
Q Okolice lunchu.
Q Zakoñczenie dnia pracy.

W takich porach moĝesz dokonaÊ próby przeprowadzenia ataku na klucz WPA, tak jak to pokazywaliĂmy w rozdziale 4., „Sïabe strony protokoïów szyfrowania w sieciach WLAN”. W razie potrzeby moĝesz równieĝ wymusiÊ ponowne logowanie siÚ uĝytkowników do sieci, przeprowadzajÈc atak wymuszajÈcy anulowanie uwierzytelnienia uĝytkowników podïÈczonych do
punktu dostÚpowego badanej sieci bezprzewodowej. Przykïady takich ataków opisywaliĂmy
w rozdziale 6., „Ataki na klienta sieci WLAN”.
Z oczywistych wzglÚdów przeprowadzanie takich ataków generuje znacznie wiÚcej „haïasu”
w sieci, co zdecydowanie zwiÚksza szansÚ na to, ĝe odpowiednie sïuĝby informatyczne atakowanego klienta bÚdÈ w stanie wykryÊ taki atak.
Jeĝeli badana sieÊ wykorzystuje szyfrowanie WPA-Enterprise, pamiÚtaj, ĝe bÚdziesz musiaï uĝyÊ
informacji zebranych w fazie rozpoznania do utworzenia i skonfigurowania odpowiedniego podstawionego Ărodowiska sieciowego, tak jak to opisywaliĂmy w rozdziale 8., „Ataki na sieci WLAN
z szyfrowaniem WPA-Enterprise i serwerami Radius”, w sekcji „Ataki na protokóï PEAP”.
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OczywiĂcie, zawsze moĝesz dokonaÊ próby zïamania dowolnego hasïa czy klucza szyfrowania,
ale jednoczeĂnie musisz siÚ pogodziÊ z tym, ĝe niektórych z nich nie da siÚ po prostu zïamaÊ
w rozsÈdnym czasie i przy uĝyciu rozsÈdnych zasobów. W kaĝdym przypadku po zakoñczeniu
testu penetracyjnego powinieneĂ skontaktowaÊ siÚ z administratorem sieci bezprzewodowej
i omówiÊ z nim zagadnienia zwiÈzane z bezpieczeñstwem uĝywanych haseï.

Ataki na infrastrukturÚ sieci bezprzewodowych
Jeĝeli udaïo Ci siÚ zïamaÊ klucz szyfrowania i uzyskaÊ dostÚp do atakowanej sieci, moĝesz rozpoczÈÊ przeprowadzanie pozostaïej czÚĂci testu penetracyjnego (o ile oczywiĂcie przeprowadzenie takiego testu wchodzi w zakres umowy uzgodnionej z klientem). Zazwyczaj podczas tej fazy
testu penetracyjnego przeprowadzane sÈ co najmniej nastÚpujÈce operacje:
Q Skanowanie portów.
Q Wykrywanie oraz identyfikacja usïug sieciowych dziaïajÈcych w Ărodowisku celu.
Q Wykrywanie oraz identyfikacja otwartych usïug sieciowych, umoĝliwiajÈcych dostÚp

bez koniecznoĂci przeprowadzania uwierzytelniania, takich jak FTP, SMP czy HTTP.
Q Wykorzystywanie wykrytych podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach do przeïamywania
zabezpieczeñ atakowanych systemów.

Atakowanie klientów sieci bezprzewodowych
Po zakoñczeniu wykrywania oraz identyfikacji bezprzewodowych hostów sieciowych dziaïajÈcych w Ărodowisku celu moĝesz rozpoczÈÊ przeprowadzanie róĝnego rodzaju ataków.
Na przykïad, jeĝeli to konieczne, po wykryciu hostów podatnych na ataki typu Karma moĝesz
utworzyÊ Honeypot i spróbowaÊ zmusiÊ je do podïÈczenia siÚ do niego, tak jak to opisywaliĂmy
w rozdziale 8., „Ataki na sieci WLAN z szyfrowaniem WPA-Enterprise i serwerami Radius”,
w sekcji „Ataki na protokóï PEAP”. Za pomocÈ takiej metody moĝesz zebraÊ ogromnÈ iloĂÊ
bardzo uĝytecznych informacji, choÊ zawsze powinieneĂ siÚ upewniÊ, ĝe gromadzone informacje sÈ pozyskiwane, przesyïane i przetwarzane w etyczny i bezpieczny sposób oraz ĝe zostanÈ
wykorzystane wyïÈcznie na potrzeby uzgodnionego z klientem testu penetracyjnego.

Tworzenie raportów
Po zakoñczeniu fazy ataku wiesz juĝ, jakie sÈ sïabe strony testowanej sieci, a zatem musisz
przystÈpiÊ do utworzenia raportu, który przedstawisz zleceniodawcy. Ze wzglÚdu na fakt, ĝe
klient bÚdzie widziaï rezultaty przeprowadzonego testu penetracyjnego przez pryzmat przedstawionego przez Ciebie raportu, do jego tworzenia powinieneĂ zawsze podchodziÊ z takim samym zaangaĝowaniem jak do samego testu. Poniĝej przedstawiamy krótkie zestawienie elementów, które powinien zawieraÊ raport koñcowy z przeprowadzonych testów penetracyjnych:
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1. Podsumowanie dla zarzÈdu.
2. Podsumowanie techniczne.
3. Zestawienie waĝnych elementów odkrytych podczas testu:
Q Opis wykrytych podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach.
Q Kategorie zagroĝeñ.
Q Lista urzÈdzeñ podatnych na ataki.
Q Rodzaje wykrytych podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach — podatnoĂci
programowe/sprzÚtowe/konfiguracyjne.
Q Opis rekomendowanych sposobów szybkiego naprawienia wykrytych podatnoĂci.
4. Dodatki.
Podsumowanie dla zarzÈdu powinno zostaÊ napisane prosto i przejrzyĂcie, tak aby kadra
zarzÈdzajÈca — niemajÈca zbyt duĝego doĂwiadczenia technicznego — byïa w stanie zrozumieÊ
wyniki przeprowadzonego testu i ewentualnÈ koniecznoĂÊ wprowadzenia takich czy innych
programów naprawczych. PiszÈc podsumowanie dla zarzÈdu, powinieneĂ zdecydowanie unikaÊ
uĝywania skomplikowanego jÚzyka technicznego i omawiania zïoĝonych detali oraz zawsze umieĂciÊ ogólny opis wyników testu i rekomendowanych rozwiÈzañ.
Podsumowanie techniczne powinno byÊ etapem poĂrednim pomiÚdzy podsumowaniem dla
zarzÈdu a zestawieniem elementów odkrytych podczas testu. Ta czÚĂÊ raportu jest zazwyczaj przeznaczona dla kierownika dziaïu rozwoju bÈdě innego dziaïu technicznego IT, dlatego powinna siÚ koncentrowaÊ na rekomendowanych rozwiÈzaniach i sposobach ich ewentualnego wdraĝania w badanym Ărodowisku.
Zestawienie elementów powinno zawieraÊ szczegóïowe, precyzyjne opisy poszczególnych
podatnoĂci i luk w zabezpieczeniach odkrytych podczas przeprowadzanego testu penetracyjnego
oraz opis sposobu wykrycia i wykorzystania poszczególnych podatnoĂci.
Dodatki do raportu mogÈ zawieraÊ dowolne dodatkowe informacje przydatne dla klienta,
które z takich czy innych powodów nie powinny siÚ znajdowaÊ w gïównej czÚĂci raportu. Przykïadami takich elementów mogÈ byÊ róĝnego rodzaju zrzuty ekranów, kody wykorzystanych
exploitów czy skryptów PoC (ang. proof-of-concept) lub szczegóïowe zestawienia danych, do
jakich udaïo siÚ dotrzeÊ pentesterowi podczas przeprowadzania testu.

Podsumowanie
W tym rozdziale pokazaliĂmy, w jaki sposób moĝesz przeprowadzaÊ testy penetracyjne sieci
bezprzewodowych przy uĝyciu narzÚdzi i technik opisywanych w poprzednich rozdziaïach naszej ksiÈĝki. OmawialiĂmy równieĝ zagadnienia zwiÈzane z prezentowaniem wyników przeprowadzanych testów penetracyjnych, zwïaszcza dla osób z kadry menedĝerskiej, nieposiadajÈcej
odpowiedniego przygotowania technicznego. W ostatnim rozdziale naszej ksiÈĝki omówimy nowe
techniki, jakie pojawiïy siÚ na rynku od czasu ukazania siÚ pierwszego wydania tej ksiÈĝki, takie
jak WPS czy monitorowanie prób sondowania sieci.
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