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Περίληψη

Η  ασφάλεια  κάθε  πληροφοριακού  συστήματος  που  συνδέεται  με  δημόσια 
δίκτυα, μπορεί να δεχτεί επίθεση από μη εξουσιοδοτημένους και συχνά ανώνυμους 
χρήστες.  Ένας  οργανισμός,  για  να μπορέσει  να αξιολογήσει  και  στη συνέχεια  να 
βελτιώσει το επίπεδο ασφαλείας του πληροφοριακού συστήματός του, θα πρέπει να 
διεξάγει μία δοκιμή διείσδυσης (Penetration Testing – PENTEST). Στόχος αυτής της 
διπλωματικής  εργασίας  είναι  η  ανάλυση  μίας  δομημένης  μεθοδολογίας  για  τη 
διεξαγωγή  δοκιμών  διείσδυσης.  Η  εργασία  περιλαμβάνει  την  παρουσίαση  της 
μεθοδολογίας,  των στρατηγικών καθώς και  ενός  πλήθους από εργαλεία που είναι 
αναγκαία  για  την  εκτέλεση  ενός  ολοκληρωμένου  και  αποδοτικού  PENTEST.  Η 
παρούσα διπλωματική εργασία παρέχει γνώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για  τη  διεξαγωγή  ενός  PENTEST βασισμένου  στα  σημερινά  εργαλεία  και  τη 
σύγχρονη τεχνολογία. Ωστόσο, η μεθοδολογία που αναλύεται δεν περιορίζεται στα 
σύγχρονα δεδομένα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον με τις κατάλληλες 
αναβαθμίσεις των εργαλείων.

Για  την  καλύτερη  κατανόηση  του  θεωρητικού  μέρους,  η  εργασία 
περιλαμβάνει  και  ένα παράδειγμα υλοποίησης ενός  PENTEST στο πληροφοριακό 
σύστημα του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.  Κατά τη δοκιμή αυτή γίνεται  όσο το δυνατόν 
καλύτερη χρήση των μεθόδων, των στρατηγικών και των εργαλείων που αναφέρονται 
στα πρώτα κεφάλαια.

Η παρούσα διπλωματική εργασία απευθύνεται σε εταιρίες και ιδρύματα που 
θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη διεξαγωγή δοκιμών διείσδυσης. Επίσης, 
μπορεί  να χρησιμεύσει  σαν ενημερωτική πηγή και  βοήθημα σε  οργανισμούς  που 
σχεδιάζουν να ζητήσουν από κάποιον αρμόδιο τεχνικό ή εταιρία να εκτελέσει ένα 
PENTEST στο πληροφοριακό τους σύστημα.
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1. Εισαγωγή

Η αξιολόγηση επικινδυνότητας (Risk Assessment) είναι ένα κρίσιμο πρώτο 
βήμα  στον  κύκλο  ζωής  της  ασφάλειας  πληροφοριών.  Η  δοκιμή  διείσδυσης 
(Penetration testing – PENTEST) αποτελεί μία πολύτιμη μέθοδο για την αξιολόγηση 
της  ασφάλειας  πληροφοριακών  συστημάτων,  όπως  αυτή  παρατηρείται  εκτός  των 
ορίων του δικτύου ενός οργανισμού. Το  PENTEST περιλαμβάνει τη συγκέντρωση 
πληροφοριών  για  το  πληροφοριακό  σύστημα  και  την  υποδομή  ασφάλειας  ενός 
οργανισμού  και,  στη  συνέχεια,  τη  χρήση  αυτών  των  πληροφοριών  για  τον 
προσδιορισμό  και  την  εκμετάλλευση  των  γνωστών  ή  πιθανών  αδυναμιών  στην 
ασφάλειά του. Παρόλο ότι ο κύριος στόχος του  PENTEST είναι ο εντοπισμός των 
αδυναμιών μίας δικτυακής υποδομής, συνήθως υπάρχουν και δευτερεύοντες στόχοι 
όπως ο έλεγχος της ικανότητας ενός οργανισμού να εντοπίζει διάφορα περιστατικά 
ασφάλειας  και  να  ανταποκρίνεται  σε  αυτά  (incident response),  η  διερεύνηση του 
βαθμού  ευαισθησίας  των  εργαζομένων  σε  θέματα  ασφάλειας  και  ο  έλεγχος  της 
συμμόρφωσης του οργανισμού σε πρότυπα ασφαλείας.

1.1 Ιστορικό

Το  PENTEST είναι  μια  από  τις  παλαιότερες  μεθόδους  αξιολόγησης  της 
ασφάλειας ενός πληροφοριακού συστήματος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, το 
υπουργείο  Αμύνης  χρησιμοποίησε  μεθόδους  PENTEST για  να  καταδείξει  τις 
αδυναμίες  ασφάλειας  σε  συστήματα  υπολογιστών  και  να  κάνει  την  αρχή  στη 
δημιουργία έργων που ως στόχο έχουν την κατασκευή ασφαλέστερων συστημάτων. 
Στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1990  με  τη  δημοσίευση  της  διατριβής  και  του 
λογισμικού με το όνομα “Internet Security Scanner” από ένα φοιτητή του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας της Γεωργίας, η χρήση του PENTEST γνώρισε σπουδαία άνθιση στην 
κοινότητα του Internet. Οι πρώτες πρακτικές PENTEST περιελάμβαναν έναν τεχνικό 
ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων εξοπλισμένο με λιγοστά εργαλεία επίθεσης. 
Όταν άρχισε να χρησιμοποιείται το PENTEST δε γινόταν συχνά επαναλαμβανόμενοι 
έλεγχοι και το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετά αξιόπιστο. Με τον καιρό, όμως, 
καθώς  τα  εργαλεία  και  οι  μέθοδοι  ελέγχου  εξελίχθηκαν,  οι  έλεγχοι  άρχισαν  να 
επαναλαμβάνονται τακτικότερα. 

Το  PENTEST χρησιμοποιείται  όλο  και  περισσότερο από οργανισμούς  που 
θέλουν  να  εξασφαλίσουν  την  ακεραιότητα  των  πληροφοριακών  συστημάτων  και 
υπηρεσιών τους και να αποτρέψουν την έκθεση των αδυναμιών που έχουν σε θέματα 
ασφάλειας. Η συχνότητα και η δριμύτητα εισβολών σε δίκτυα πληροφοριών, η κλοπή 
δεδομένων και οι επιθέσεις που προκαλούνται από κακόβουλο λογισμικό, hackers και 
δυσαρεστημένους υπαλλήλους, συνεχώς αυξάνονται.  Ο αριθμός των κινδύνων και 
των ζημιών που δημιουργούνται από παραβιάσεις στην ασφάλεια δικτύων και από 
κλοπές δεδομένων, είναι σημαντικός. Για κάθε νέα δημιουργία υπηρεσίας ebusiness, 
οι  απαιτήσεις  για  την  ασφαλή,  εξ  αποστάσεως  πρόσβαση  σε  αυτήν  αυξάνονται 
συνεχώς. Η  αλήθεια  είναι  ότι  ακόμη  και  καλά  διαχειριζόμενες  εφαρμογές,  που 
αποτελούνται από το πιο σύγχρονο υλικό και λογισμικό, ενδέχεται να είναι επιρρεπείς 
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σε προβλήματα κακής ρύθμισης και ελαττωματικού λογισμικού επιτρέποντας έτσι σε 
έναν εισβολέα να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Ένας τρόπος να 
μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος της εισβολής, είναι η χρήση του PENTEST.

1.2 Χρησιμότητα

Σήμερα, η εξέταση υπολογιστών και δικτύων για την εύρεση ευπαθειών έχει 
γίνει μια σχετικά απλή διαδικασία. Ορισμένες κλασικές συστάσεις που μπορούν να 
γίνουν  προς  ένα  οργανισμό,  ανάλογα  με  το  δεδομένο  πληροφοριακό  σύστημα, 
αφορούν  για  παράδειγμα  το  ότι  το  λογισμικό  θα  πρέπει  να  διατηρείται  πάντα 
ενημερωμένο,  οι  κωδικοί  πρόσβασης  θα  πρέπει  να  έχουν  το  κατάλληλο  πλήθος 
χαρακτήρων και την αναγκαία πολυπλοκότητα και το κλειδί που χρησιμοποιείται για 
κρυπτογράφηση θα πρέπει να έχει έναν ικανοποιητικό αριθμό από bits. Καταρχάς, οι 
ειδικοί  σε  θέματα ασφαλείας  πληροφοριών  μπορούν  να  καθορίσουν εάν  αυτές  οι 
συστάσεις αντιπροσωπεύουν ένα εξιδανικευμένο ασφαλές περιβάλλον ερευνώντας τις 
καλύτερες πρακτικές της αγοράς και τα πρότυπα των επιχειρήσεων. Η ρύθμιση των 
πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να ελεγχθεί όσον αφορά αυτές τις επισημάνσεις, 
προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο πληρούνται όλες οι αναγκαίες απαιτήσεις. Αυτή 
η επιβεβαίωση (assurance) μέσω του ελέγχου είναι ένα τυποποιημένο κομμάτι όλων 
των προσεγγίσεων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Ο έλεγχος αυτός των πληροφοριακών συστημάτων δεν παρέχει παρά μόνο ένα 
χαμηλό επίπεδο διασφάλισης (reassurance).  Επιτρέπει στην ομάδα διαχείρισης της 
ασφάλειας πληροφοριών να διαπιστώσει κατά πόσο έχει δοθεί η κατάλληλη προσοχή 
στα θέματα ασφαλείας που θεωρήθηκαν σημαντικά. Δεν παρέχει καμία εγγύηση για 
το αν έχουν παραβλεφθεί κάποια προβλήματα, ούτε για το αν μία τέτοια παράβλεψη 
δε  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  εισβολή  στα  συστήματα  που  προσπαθούμε  να 
προστατέψουμε.  Ο  μόνος  αξιόπιστος  τρόπος  που  έχει  βρεθεί  για  τη  διασφάλιση 
(reassurance) ενός υπολογιστικού συστήματος, είναι μέσω του  PENTEST, κατά το 
οποίο  μια  ομάδα  εμπειρογνωμόνων  αναλαμβάνει  να  εξερευνήσει  και  να 
εκμεταλλευτεί  οποιαδήποτε  ευπάθεια  ανακαλύψει  στο  πληροφοριακό  σύστημα  - 
στόχο. Φυσικά, η διαβεβαίωση (assurance) που προέρχεται από ένα τέτοιο έλεγχο δεν 
είναι πλήρης. Εάν η ομάδα που κάνει τον έλεγχο καταφέρει να εισβάλει στο σύστημα, 
τότε  αυτό  δείχνει  ότι  υπάρχει  μια  ευπάθεια  που  πρέπει  να  επιδιορθωθεί.  Στη 
περίπτωση όμως που η ομάδα δε καταφέρει να εισβάλει στο σύστημα τότε υπάρχει 
ακόμα  η  πιθανότητα  να  υπάρχει  μία  ευπάθεια  στο  σύστημα  που  απλά  δεν  έχει 
ανακαλυφθεί.  Η  πιο  συνηθισμένη  προσέγγιση  που  βοηθά  στην  αποφυγή  ή 
τουλάχιστον  στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας  να συμβεί  κάτι  τέτοιο είναι  η 
λεπτομερείς  περιγραφή  της  μεθοδολογίας  που  θα  χρησιμοποιηθεί  στο  έργο,  στην 
οποία θα φαίνεται καθαρά ποια βήματα θα ακολουθηθούν. Η ομάδα διαχείρισης της 
ασφάλειας πληροφοριών μπορεί έπειτα να είναι σίγουρη ότι η δοκιμή θα είναι τόσο 
διεξοδική όσο θα ήθελαν να είναι.

Μερικοί καλοί λόγοι για την διεξαγωγή ενός PENTEST είναι: 
• Το  PENTEST  βοηθά  τους  οργανισμούς  να  αντιληφθούν  την  τρέχουσα 

κατάσταση  της  ασφάλειάς  του  πληροφοριακού  συστήματος  τους, 
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προσδιορίζοντας τα κενά στην ασφάλεια. Αυτό τους επιτρέπει να αναπτύξουν 
ένα σχέδιο δράσης ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο επίθεσης. 

• Μία  καλά  τεκμηριωμένη  παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων  του  PENTEST, 
μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές ενός οργανισμού να δημιουργήσουν μία 
αναφορά με ισχυρά επιχειρήματα που να μπορεί να δικαιολογήσει μια αναγκαία 
αύξηση στον προϋπολογισμό ασφάλειας ή να κάνει γνωστό το πρόβλημα της 
ασφάλειας στα ανώτερα στελέχη του οργανισμού.

• Το θέμα της ασφάλειας δε μπορεί να λυθεί εύκολα με μία μόνο ενέργεια αλλά 
χρειάζεται  μία  διαδικασία  που  απαιτεί  προσοχή  και  επιμέλεια.  Τα  μέτρα 
ασφάλειας  πρέπει  να  δοκιμάζονται  συχνά  σε  καθημερινή  βάση  για  να 
εντοπιστούν  τυχόν  νέες  απειλές.  Το  PENTEST  σε  συνδυασμό  με  μια 
αμερόληπτη  ανάλυση  ασφάλειας  επιτρέπει  στους  οργανισμούς  να  στρέψουν 
τους πόρους για την ασφάλεια εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη.

• Στην εποχή μας κάθε οργανισμός οφείλει να τηρεί τους ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς ασφαλείας. Κανονισμοί όπως ο νόμος για την ιατρική ασφάλιση 
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) και ο Graham 
Leach Bliley περιλαμβάνουν κωδικούς ασφαλείας που απαιτούν συμμόρφωση. 
Το PENTEST βοηθά τους οργανισμούς να συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις των 
παραπάνω κανονισμών. 

• Ένας  από  τους  σημαντικότερους  στόχους  των  υπηρεσιών  eBusiness είναι  η 
ασφαλής επικοινωνία και συνεργασία με τους συνεταίρους, τους προμηθευτές, 
τους  πελάτες  τους,  για  να  διεξάγεται  ομαλά  και  εύκολα  το  ηλεκτρονικό 
εμπόριο. Για να το επιτύχουν αυτό οι επιχειρήσεις, επιτρέπουν μερικές φορές 
στους συνεργάτες τους να πραγματοποιούν ασφαλείς συνδέσεις προς το δίκτυό 
τους. Ένα άρτιο PENTEST επιτρέπει σε έναν οργανισμό να εντοπίσει τους πιο 
αδύναμους κρίκους στην αρκετά περίπλοκη δομή του και να διασφαλίσει ότι 
όλες οι συνδεδεμένες οντότητες πληρούν τουλάχιστον τις βασικές απαιτήσεις 
ασφαλείας. 
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2. Θεωρητική θεμελίωση 

2.1. Ορισμοί – Ορολογία

2.1.1. Αναγνώριση 

Για να μπορέσουμε να εισβάλουμε κάπου,  είναι  να βρούμε που βρίσκεται 
αυτό το μέρος. Την επίτευξη του στόχου αυτού αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει το 
στάδιο Αναγνώριση (Reconnaissance).  O όρος  Reconnaissance σημαίνει: “συλλογή 
πληροφοριών  γύρω  από  τη  δύναμη  και  τη  διάταξη  των  εχθρικών  δυνάμεων”, 
“προκαταρκτική  επιθεώρηση  για  τη  συλλογή  δεδομένων  που  προηγείται  της 
λεπτομερής έρευνας”. Στις περισσότερες περιπτώσεις PENTEST η επίθεση γίνεται σε 
μία οντότητα, οργανισμό ή εταιρία και όχι σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστή. Γεγονός 
αποτελεί ότι οι οργανισμοί στην εποχή μας είναι συχνά γεωγραφικά διασκορπισμένοι 
και πολιτικά σύνθετοι επομένως και η παρουσία τους στο Internet δε θα μπορούσε να 
είναι απλή. Το πιο δύσκολο κομμάτι στο να επιτεθούμε στη δικτυακή υπόσταση ενός 
σύγχρονου  οργανισμού  θα  είναι  να  ανακαλύψουμε  σε  πιο  μέρος  του  Internet 
βρίσκεται ο οργανισμός αυτός σαν οντότητα. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι 
το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι να ανακαλύψουμε ποια είναι η “ευπάθεια” του 
συστήματος, αλλά το που βρίσκεται αυτή. Οπότε όσους περισσότερους εξυπηρετητές 
μπορέσουμε  να  βρούμε  στο  Internet που  να  σχετίζονται  με  το  στόχο  μας,  τόσο 
μεγαλώνουν οι πιθανότητες μας για μία επιτυχημένη εισβολή. 

2.1.2. Scanning και Enumeration

2.1.2.1. Scanning
Κατά τη φάση scanning,  θα  ξεκινήσουμε να  συλλέγουμε πληροφορίες  για 

τους σκοπούς του στόχου και πιο συγκεκριμένα για τα ports (και άλλες, ενδεχομένως, 
υπηρεσίες)  που  προσφέρει.  Οι  πληροφορίες  που  συλλέγονται  σε  αυτή  τη  φάση 
συνήθως  χρησιμοποιούνται  για  να  προσδιοριστεί  το  λειτουργικό  σύστημα  (ή  την 
έκδοση firmware)  των  συσκευών του  στόχου.  Η λίστα των ενεργών στόχων που 
συλλέγονται κατά τη φάση του footprinting (βλέπε σελίδα 17) χρησιμοποιείται ως 
λίστα-στόχος σε αυτή τη φάση. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να στοχεύσουμε 
σε όλους τους host μέσα στα εγκεκριμένα όρια, αλλά ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι 
ενδέχεται να χάσουμε χρόνο προσπαθώντας να σαρώσουμε ένα σύστημα που μπορεί 
να μην υπάρχει ή να μην είναι προσβάσιμο από τη δικτυακή μας τοποθεσία. Συχνά, 
το PENTEST έχει στενές προθεσμίες και, επομένως, τα βήματά μας θα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, για να αξιοποιούμε παραγωγικά το χρόνο 
μας. Με άλλα λόγια, σαρώνουμε μόνο τους host που φαίνονται ενεργοί, εκτός κι αν 
κυριολεκτικά έχουμε χρόνο για χάσιμο.
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2.1.2.2. Enumeration
Το enumeration είναι ένας εντυπωσιακός όρος που περιγράφει την καταγραφή 

σε  λίστα  και  τον  προσδιορισμό  των  συγκεκριμένων  υπηρεσιών  και  πόρων  ενός 
στόχου.  Η  διαδικασία  του  enumeration  ξεκινάει  με  την  καταγραφή  ορισμένων 
παραμέτρων,  όπως  το  εύρος  διευθύνσεων  IP  ή  μία  συγκεκριμένη  καταχώρηση 
Domain Name Service (DNS), και των ανοιχτών port του συστήματος. Με αφετηρία 
αυτές  τις  υπηρεσίες,  προχωράμε  σε  ένα  λεπτομερέστερο  scanning,  διεξάγοντας 
μεταξύ  άλλων  και  security  scanning  και  testing,  που  αποτελεί  τον  πυρήνα  του 
PENTEST. Όροι όπως το banner grabbing (βλέπε σελίδα 42) και το fingerprinting 
(βλέπε σελίδα 22) υπάγονται στην κατηγορία του enumeration. 

2.2. Στρατηγικές
Με  κριτήριο  τους  συγκεκριμένους  στόχους  προς  επίτευξη,  οι  διάφορες 

στρατηγικές διεξαγωγής PENTEST περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:

• Στρατηγική εξωτερικού ελέγχου (External testing strategy)

Ο εξωτερικός έλεγχος αφορά τις επιθέσεις στην περίμετρο του δικτύου του 
οργανισμού  με  χρήση  διαδικασιών  που  εκτελούνται  έξω  από  τα  συστήματα  του 
οργανισμού,  δηλαδή  από  το  Internet ή  το  Extranet.  Αυτή  η  δοκιμή  μπορεί  να 
εκτελεστεί με πλήρη ή μηδενική αποκάλυψη του περιβάλλοντος που ελέγχεται.  Η 
δοκιμή συνήθως αρχίζει με δημοσίως προσβάσιμες πληροφορίες για τον πελάτη, με 
επακόλουθο  enumeration του  δικτύου,  στοχεύοντας  στους  εξωτερικά  ορατούς 
εξυπηρετητές ή συσκευές της εταιρείας, όπως τον domain name server (DNS server), 
τον εξυπηρετητή e-mail, τον Web εξυπηρετητή ή το τείχος προστασίας.

• Στρατηγική εσωτερικού ελέγχου (Internal testing strategy)

Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται μέσα στο τεχνολογικό περιβάλλον 
του οργανισμού. Αυτός ο έλεγχος μιμείται μια επίθεση στο εσωτερικό δίκτυο από ένα 
δυσαρεστημένο  υπάλληλο  ή  έναν  εξουσιοδοτημένο  επισκέπτη  με  απλά  προνόμια 
πρόσβασης. Σκοπός είναι να κατανοήσουμε τι θα μπορούσε να συμβεί, αν κάποιος 
κατόρθωνε να διαπεράσει την περίμετρο του δικτύου, ή τι θα μπορούσε να κάνει ένας 
εξουσιοδοτημένος χρήστης, για να διεισδύσει σε συγκεκριμένους πληροφοριακούς 
πόρους μέσα στο δίκτυο ενός οργανισμού. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι 
παρόμοιες στους δύο τύπους ελέγχου, αν και τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν 
κατά πολύ.

• Στρατηγική τυφλού ελέγχου (Blind testing strategy)

Μία στρατηγική τυφλού ελέγχου στοχεύει στην προσομοίωση των ενεργειών 
και  των  μεθοδολογιών  ενός  πραγματικού  hacker.  Όπως  και  σε  μία  πραγματική 
απόπειρα  hacking,  η  ομάδα  ελέγχου  εφοδιάζεται  με  ελάχιστα  ή  και  καθόλου 
δεδομένα σχετικά με τον οργανισμό πριν την διεξαγωγή του ελέγχου. Η PENTEST 
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ομάδα χρησιμοποιεί  δημοσίως διαθέσιμες  πληροφορίες  σχετικά με  τον  οργανισμό 
(όπως  την  εταιρική  ιστοσελίδα,  το  φόρουμ  επικοινωνίας,  το  USENET και  άλλες 
πηγές  πληροφόρησης)  για  να  συλλέξει  πληροφορίες  σχετικά  με  το  στόχο  και  να 
διεξάγει τις δοκιμές διείσδυσης. Ωστόσο, ο τυφλός έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει 
πολλές  πληροφορίες  σχετικά  με  τον  οργανισμό  (τις  λεγόμενες  εσωτερικές 
πληροφορίες)  που  αλλιώς  δε  θα  είχαν  γίνει  γνωστές.  Για  παράδειγμα,  μία  τυφλή 
διείσδυση μπορεί να αποκαλύψει επιπρόσθετα σημεία πρόσβασης από το Διαδίκτυο, 
άμεσα συνδεδεμένα δίκτυα, δημοσίως διαθέσιμες εμπιστευτικές πληροφορίες κ.τ.λ. 
Εντούτοις,  ο  έλεγχος  αυτός  είναι  πολύ  χρονοβόρος  και  δαπανηρός  λόγω  της 
απαιτούμενης προσπάθειας από την ομάδα ελέγχου.

• Στρατηγική διπλού τυφλού ελέγχου (Double blind testing strategy)

Μία δοκιμή διπλού τυφλού ελέγχου είναι επέκταση της στρατηγικής τυφλού 
ελέγχου.  Σε  αυτήν  τη  δοκιμή,  το  προσωπικό  τεχνολογίας  πληροφορικής  και 
ασφάλειας του οργανισμού δεν έχει ειδοποιηθεί ούτε πληροφορηθεί για τη δοκιμή 
πριν  τη  διεξαγωγή  της  και  είναι  “τυφλό”  σχετικά  με  τις  δραστηριότητες  του 
προκαθορισμένου ελέγχου.  Ο διπλός τυφλός έλεγχος αποτελεί  σημαντικό κομμάτι 
του  ελέγχου,  καθώς  μπορεί  να  εξετάσει  τις  διαδικασίες  παρακολούθησης  της 
ασφάλειας και αναγνώρισης συμβάντων του οργανισμού καθώς και των διαδικασιών 
κλιμάκωσης και  απόκρισης.  Όπως φαίνεται  από τους στόχους αυτής της δοκιμής, 
ελάχιστα  μέλη  του  οργανισμού  ενημερώνονται  για  τη  διεξαγωγή  της  δοκιμής. 
Συνήθως  είναι  ενήμερος  μόνο  ο  διαχειριστής  της  μελέτης,  ο  οποίος  εξετάζει 
προσεκτικά τη δοκιμή, για να βεβαιωθεί ότι οι διαδικασίες ελέγχου και οι διαδικασίες 
απόκρισης  του  οργανισμού  θα  τερματιστούν  μόλις  επιτευχθούν  οι  στόχοι  της 
δοκιμής.

• Στρατηγική στοχευμένου ελέγχου (Targeted testing strategy)

Ο στοχευμένος έλεγχος ή,  αλλιώς,  η  “προσέγγιση με τα φώτα αναμμένα”, 
απαιτεί  από  την  ομάδα  ελέγχου  και  την  ομάδα  τεχνολογίας  πληροφορικής  του 
οργανισμού να συνεργαστούν για την από κοινού διεξαγωγή της δοκιμής. Υπάρχει 
πλήρης γνώση των δραστηριοτήτων ελέγχου και  των πληροφοριών σχετικά με το 
στόχο και το σχεδιασμό του δικτύου. Μία προσέγγιση στοχευμένου ελέγχου μπορεί 
να είναι πιο αποδοτική και  οικονομική όταν ο έλεγχος εστιάζει  περισσότερο στις 
τεχνικές ρυθμίσεις ή στο σχεδιασμό του δικτύου, παρά αν εστιάζει στην απόκριση 
του οργανισμού και σε άλλες λειτουργικές διαδικασίες. Σε αντίθεση με τον τυφλό 
έλεγχο, ένας στοχευμένος έλεγχος μπορεί να εκτελεστεί σε λιγότερο χρόνο και με 
λιγότερη προσπάθεια, αν και δεν μπορεί να παράσχει μία εξίσου πλήρη εικόνα των 
ευάλωτων περιοχών του δικτύου και των ικανοτήτων απόκρισης ενός οργανισμού. 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         6



Τοκαλίδης Χρήστος, «Δοκιμές Διείσδυσης στο Διαδίκτυο»

2.3. Μέθοδοι
Τώρα που έχουμε διερευνήσει τις διάφορες στρατηγικές για  PENTEST, ας 

ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις δοκιμές 
αυτές και το πόσο βοηθούν στην επιτυχία των δοκιμών αυτών.

• Παθητική έρευνα (Passive research)

Όπως υπονοείται από τον τίτλο, ο παθητικός έλεγχος είναι μία μέθοδος που 
χρησιμοποιείται  για τη συλλογή πληροφοριών για  τη δομή των συστημάτων ενός 
οργανισμού από δημόσιες πηγές, όπως:

o DNS (Domain Name Service) 
o RIR (Regional Internet Registry) 
o USENET (φόρουμ) 

• Έλεγχος Ανοικτού Κώδικα (Open source monitoring)

Αυτή  η  υπηρεσία  είναι  μία  συνδυαστική  τεχνική  που  χρησιμοποιεί  μετα-
αναζητήσεις  (πολλαπλές  αναζητήσεις  ιστοσελίδων,  δικτύων  ενημέρωσης,  φόρουμ 
συζητήσεων  και  άλλων  πηγών)  με  λέξεις-κλειδιά  που  είναι  σημαντικές  για  τον 
οργανισμό. Συλλέγονται τα δεδομένα και ο οργανισμός ενημερώνεται για ό,τι έχει 
ανακαλυφθεί.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  ο  οργανισμός  μπορεί  πιθανώς  να  εντοπίσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει ή κάποια ηλεκτρονική συζήτηση 
στην  οποία  γίνεται  αναφορά  σε  αυτές.  Έτσι,  ο  οργανισμός  μπορεί  να  λάβει  τα 
απαραίτητα μέτρα, για να εξασφαλίσει εμπιστευτικότητα και εντιμότητα.

• Χαρτογράφηση δικτύου (Network mapping) και OS fingerprinting

Η  οπτικοποίηση  της  δομής  του  δικτύου  αποτελεί  σημαντικό  μέρος  του 
PENTEST. Η χαρτογράφηση του δικτύου χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μίας 
εικόνας  της  δομής  του  εξεταζόμενου  δικτύου.  Έτσι  μπορεί  να  παραχθεί  ένα 
διάγραμμα δικτύου στο οποίο θα φαίνονται οι λογικές θέσεις και οι διευθύνσεις  IP 
των  routers,  firewalls,  Web servers και άλλων οριακών συσκευών. Προέκταση της 
χαρτογράφησης  δικτύου  είναι  Port Scanning.  Αυτή  η  τεχνική  στοχεύει  στην 
αναγνώριση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στη μηχανή στόχο. Το αποτέλεσμα 
της σάρωσης αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες, όπως τη λειτουργία που επιτελεί 
ένας υπολογιστής (αν είναι εξυπηρετητής ιστού, εξυπηρετητής  e-mail, κλπ), καθώς 
και  port που μπορούν να αποτελούν σοβαρές απειλές για την ασφάλεια,  όπως το 
telnet. Το Port Scanning πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένους ελέγχους, όπως:

o TCP scan (Transmission Control Protocol)
o Connect scan 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         7



Τοκαλίδης Χρήστος, «Δοκιμές Διείσδυσης στο Διαδίκτυο»

o SYN scan (ή half open)
o RST scan (ή Xmas-tree)
o UDP scan (User Datagram Protocol) και ICMP (Internet Control 

Message Protocol). Εργαλεία, όπως το nmap, μπορούν να εκτελέσουν 
αυτές τις σαρώσεις. 

o Τα dynamic ports που χρησιμοποιούνται από τη RPC (Remote 
Procedure Call) πρέπει να σαρώνονται με ένα εργαλείο, όπως το 
RPCinfo.

• Spoofing

Μία  μορφή  παραπλάνησης  είναι  η  δημιουργία  πακέτων  TCP/IP 
χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση διαδικτύου κάποιου άλλου και η αποστολή τους στον 
υπολογιστή στόχο, ώστε αυτός να πιστέψει ότι  το πακέτο προήλθε από αξιόπιστη 
πηγή. Ουσιαστικά πρόκειται για τη χρήση ενός μηχανήματος με τέτοιο τρόπο ώστε να 
υποκρίνεται πως είναι άλλη. Τα router χρησιμοποιούν τη διεύθυνση “destination IP” 
προκειμένου  να  προωθήσουν  πακέτα  διαμέσου  του  διαδικτύου,  αλλά  αγνοούν  τη 
διεύθυνση “source IP”. Το μηχάνημα προορισμού χρησιμοποιεί την  source IP μόνο 
όταν  ανταποκρίνεται  στην  πηγή.  Αυτή  η  τεχνική  χρησιμοποιείται  στις  δοκιμές 
εσωτερικής και εξωτερικής διείσδυσης, για να επιτευχθεί πρόσβαση σε υπολογιστές 
που έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να απαντούν μόνο σε συγκεκριμένους υπολογιστές. 
Έτσι  μπορούν να ληφθούν εμπιστευτικές πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένους 
υπολογιστές.  Η  χρήση  spoofed IP αποτελεί  επίσης  ουσιώδες  μέρος  πολλών 
δικτυακών επιθέσεων που δε χρειάζεται να δουν απόκριση (τυφλή παραπλάνηση). 

• Network sniffing

Το  sniffing είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται για να συλλάβει κάποιος 
δεδομένα καθώς ταξιδεύουν μέσα σε ένα δίκτυο. Το  sniffing είναι μία σημαντική 
τεχνική συλλογής πληροφοριών που επιτρέπει τον εντοπισμό ειδικών πληροφοριών, 
όπως κωδικούς εισόδου ή,  ακόμα, ολόκληρες συνομιλίες  μεταξύ υπολογιστών, αν 
απαιτείται. Για να εφαρμοστεί η τεχνική, η κάρτα δικτύου του υπολογιστή πρέπει να 
ρυθμιστεί  σε  promiscuous λειτουργία  έτσι  ώστε  να  συλλαμβάνονται  όλα  τα 
διακινούμενα μέσω του δικτύου δεδομένα. Το  sniffing χρησιμοποιείται εκτενώς σε 
εσωτερικούς ελέγχους με το sniffer ή τον υπολογιστή που λειτουργεί σε promiscuous 
λειτουργία  απευθείας  συνδεδεμένο  στο  δίκτυο  δίνοντας  τη  δυνατότητα  συλλογής 
μεγάλου όγκου δεδομένων. Το sniffing μπορεί να εκτελεστεί από αρκετά διαθέσιμα 
εμπορικά εργαλεία, όπως τα  Ethereal,  Network Associates SnifferPro και  Network 
Instruments Observer.
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• Επίθεση Trojan (Trojan attack)

Τα  trojan είναι  κακόβουλα  προγράμματα  που  στέλνονται  σε  ένα  δίκτυο 
συνήθως ως επισυναπτόμενα αρχεία σε ηλεκτρονικά μηνύματα ή μεταδίδονται μέσω 
IM chat rooms.  Αυτά  τα  προγράμματα  τρέχουν  σε  κρυφή  λειτουργία  και 
εγκαθίστανται στον υπολογιστή χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Από τη στιγμή 
που έχουν εγκατασταθεί, μπορούν να ανοίξουν διαύλους ελέγχου στους εισβολείς ή 
να  συλλέξουν  πληροφορίες.  Ένα  PENTEST στοχεύει  στην  αποστολή  ειδικά 
σχεδιασμένων Trojan σε ένα δίκτυο. 

• Επίθεση Brute Force (Brute force attack)

Μία επίθεση brute force περιλαμβάνει την αποστολή ενός τεράστιου αριθμού 
αλφαριθμητικών  συνδυασμών  και  εξαντλητική  χρήση  της  μεθόδου  δοκιμής  και 
λάθους,  με  σκοπό  την  εύρεση  νόμιμα  πιστοποιητικά  αυθεντικοποίησης.  Ο 
αντικειμενικός  στόχος  αυτής  της  χρονοβόρου  διαδικασίας  είναι  η  απόκτηση 
πρόσβασης  στο  σύστημα  στόχο.  Οι  επιθέσεις  αυτού  του  τύπου  μπορούν  να 
υπερφορτώσουν  ένα  σύστημα  και  να  το  αναγκάσουν  να  μην  ανταποκρίνεται  σε 
αιτήματα. Επιπλέον, αν εφαρμόζεται κλείδωμα λογαριασμών, οι επιθέσεις brute force 
μπορούν να κλείσουν τους λογαριασμούς εξουσιοδοτημένων χρηστών.

• Σάρωση/ ανάλυση ευάλωτων σημείων (Vulnerability scanning/analysis)

Η  vulnerability σάρωση/ανάλυση είναι μία εξαντλητική εξέταση ορισμένων 
περιοχών της δικτυακής υποδομής ενός οργανισμού, με στόχο τον καθορισμό της 
τρέχουσας κατάστασής τους. Οι στόχοι ποικίλλουν, από τη σάρωση ενός ή διάφορων 
κρίσιμων συστημάτων, έως τη σάρωση ολόκληρου του δικτύου. Συνήθως εκτελείται 
με  χρήση  αυτοματοποιημένων  εργαλείων  που  ερευνούν  για  πολυάριθμες  πιθανές 
αδυναμίες σε ένα σύστημα, συγκρίνοντας με μία βάση δεδομένων με γνωστά τρωτά 
σημεία  και  αναφέρουν  πιθανά  προβλήματα  ασφάλειας.  Αν  και  δεν  αποτρέπουν 
ενεργά επιθέσεις, πολλά εργαλεία παρέχουν επιπρόσθετα εργαλεία που βοηθούν στην 
επιδιόρθωση των τρωτών σημείων που βρέθηκαν.

• Ανάλυση σεναρίου (Scenario analysis)

Από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η σάρωση αδύνατων σημείων και έχουν 
εντοπιστεί οι αδυναμίες, το επόμενο βήμα είναι η εκτέλεση δοκιμής σεναρίου. Αυτή η 
δοκιμή έχει ως σκοπό να εκμεταλλευτεί τις εντοπισμένες αδυναμίες της ασφάλειας, 
για να διεξάγει διείσδυση στο σύστημα που θα αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα, 
όπως  απώλεια  πληροφοριών,  ταυτοτήτων  χρήστη  και  κωδικών  πρόσβασης  ή 
τροποποίηση  του  συστήματος.  Αυτό  το  επίπεδο  ελέγχου  εξασφαλίζει  ότι  δε  θα 
αναφερθούν  ψευδείς  κίνδυνοι  και  η  αξιολόγηση  κινδύνου  ύπαρξης  αδύνατων 
σημείων γίνεται  πολύ ακριβέστερη.  Υπάρχουν πολλά εργαλεία που βοηθούν στην 
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αξιοποίηση  αυτού  του  τύπου  ελέγχου,  ωστόσο  η  διαδικασία  συνήθως  έχει  μικρό 
βαθμό αυτοματοποίησης. Η δοκιμή εκμετάλλευσης συνήθως είναι το τελικό στάδιο 
ενός PENTEST.

2.4. Τύποι δοκιμών
Ένα PENTEST εξαρτάται απόλυτα από το στόχο της επιχείρησης, δηλαδή ο 

βαθμός  διείσδυσης  εξαρτάται  άμεσα  από  το  σκοπό  για  τον  οποίο  γίνεται.  Για 
παράδειγμα,  κάποιες  φορές  αρκεί  να  εντοπιστεί  η  αδυναμία  ενός  συγκεκριμένου 
συστήματος. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό για έναν επαγγελματία να μπορεί να 
επιλέξει τον κατάλληλο τύπο δοκιμής, ανάλογα με το συμφωνημένο στόχο.

  Δοκιμή Άρνησης Υπηρεσιών (Denial of Service, DoS) 
Η  δοκιμή  άρνησης  υπηρεσιών  είναι  η  απόπειρα  εκμετάλλευσης 

συγκεκριμένων αδυναμιών ενός συστήματος εξαντλώντας τους πόρους του στόχου, 
με αποτέλεσμα αυτός να πάψει να αποκρίνεται σε αιτήσεις. Αυτή η δοκιμή μπορεί να 
γίνει  με  χρήση  αυτοματοποιημένων  εργαλείων  ή  διά  χειρός.  Οι  διάφοροι  τύποι 
δοκιμών DoS μπορούν χονδρικά να χαρακτηριστούν ως εκμεταλλεύσεις λογισμικού ή 
επιθέσεις  flooding.  Οι  αποφάσεις  σχετικά  με  την  έκταση  της  δοκιμής  Άρνησης 
Υπηρεσιών,  που  θα  ενσωματωθεί  σε  ένα  PENTEST,  εξαρτώνται  από  τη  σχετική 
σημασία που έχει η συνεχής διαθεσιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων και των 
σχετικών  δραστηριοτήτων  επεξεργασίας.  Η  άρνηση  υπηρεσιών  μπορεί  να  λάβει 
πολλές μορφές. Οι σημαντικότερες που πρέπει να ελεγχθούν είναι οι εξής:

• Υπερφόρτωση πόρων (resource overload) – αυτές οι επιθέσεις έχουν ως στόχο 
την υπερφόρτωση των πόρων (δηλαδή της μνήμης) ενός στόχου, έτσι ώστε να 
πάψει να αποκρίνεται.

• Επιθέσεις  κατά  συρροή  (flood attacks)  –  αυτό  σημαίνει  αποστολή  ενός 
μεγάλου  όγκου  δικτυακών  αιτήσεων  με  την  πρόθεση  να  υπερφορτωθεί  ο 
στόχος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω ICMP (Internet Control Message 
Protocol),  ή  αλλιώς  "smurf"  attacks,  είτε  μέσω  UDP (User Datagram 
Protocol), ή αλλιώς "fraggle" attacks. 

• Επίθεση  ημιανοιχτών  SYN (half open SYN attack)  –  αυτό  σημαίνει  ότι 
ανοίγουν εν μέρει πολυάριθμες συνδέσεις TCP στο στόχο, έτσι ώστε να είναι 
αδύνατο να εκκινήσουν οι εξουσιοδοτημένες συνδέσεις.

• Επιθέσεις  εκτός  ζώνης  (Out-of-band attacks)  –  αυτές  έχουν  ως  στόχο  την 
κατάρρευση των στόχων διασπώντας τα πρότυπα των κεφαλίδων IP: 

o Υπερμεγέθη πακέτα (χτύπημα θανάτου,  ping of death) – η κεφαλίδα 
του  πακέτου  δηλώνει  ότι  μέσα  στο  πακέτο  υπάρχουν  περισσότερα 
δεδομένα από ό,τι στην πραγματικότητα.

o Κατατεμαχισμός (επίθεση δακρύου, teardrop attack) – αποστέλλονται 
επικαλυπτόμενα τεμαχισμένα πακέτα (τμήματα πακέτων)  που έχουν 
μικρότερο μήκος. 
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o Εξαπάτηση  διεύθυνσης  IP προορισμού,  IP source address spoofing 
(επίθεση εδάφους,  land attack)  –  ένας  υπολογιστής  αναγκάζεται  να 
δημιουργήσει μία TCP σύνδεση με τον εαυτό του. 

o Δυσμορφική  κεφαλίδα  πακέτου  UDP (UDP bomb)  –  οι  κεφαλίδες 
UDP δηλώνουν λανθασμένο μήκος. 

• Δοκιμή ασφάλειας εφαρμογής (Application security testing)

Καθώς αυξάνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η εμπορική λειτουργικότητα μίας 
επιχείρησης εξασφαλίζεται μέσω εφαρμογών ιστού. Ενώ οι διαδικτυακές εφαρμογές 
δίνουν  σε  έναν  οργανισμό  την  πολυπόθητη  πρόσβαση  σε  ένα  παγκόσμιο 
καταναλωτικό κοινό, η παροχή πρόσβασης σε εταίρους μέσα στο εσωτερικό δίκτυο 
(intranet) δημιουργεί επιπρόσθετα αδύνατα σημεία καθώς, ακόμα και με τη χρήση 
ενός  τείχους  προστασίας  και  άλλων συστημάτων ελέγχου,  η  ασφάλεια  μπορεί  να 
παραβιαστεί,  γιατί  ένα  τείχος  προστασίας  πρέπει  να  επιτρέπει  τη  διακίνηση 
ορισμένων  πληροφοριών.  Ο  αντικειμενικός  σκοπός  της  δοκιμής  ασφάλειας 
εφαρμογών  είναι  η  αξιολόγηση  των  ελέγχων  της  εφαρμογής  (εξυπηρετητές 
ηλεκτρονικού δικτύου, δικτυακές οικονομικές εφαρμογές, διανεμημένες εφαρμογές 
και δικτυακά front ends σε legacy συστήματα) και της ροής των διαδικασιών της. Τα 
θέματα προς αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση  κρυπτογράφησης για 
την προστασία της εμπιστευτικότητας και αρτιότητας των πληροφοριών, τον τρόπο 
αυθεντικοποίησης  των  χρηστών,  την  αξιοπιστία  της  συνεδρίας  του  διαδικτυακού 
χρήστη με την κεντρική εφαρμογή, και τη χρήση cookies. Τα cookies είναι ένα μικρό 
σύνολο  πληροφοριών  που  αποθηκεύεται  στον  υπολογιστή  του  πελάτη  και 
χρησιμοποιείται από την εφαρμογή του εξυπηρετητή ιστού.

Ας  ρίξουμε  μια  ματιά  σε  μερικά  σημαντικά  συστατικά  στοιχεία  της  δοκιμής 
εφαρμογής:

• Ανασκόπηση κώδικα (Code review): Η ανασκόπηση κώδικα περιλαμβάνει 
την ανάλυση όλου του κώδικα της εφαρμογής, για να εξασφαλιστεί ότι δεν 
περιέχει ευαίσθητα δεδομένα που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα σε έναν 
επίδοξο εισβολέα που θέλει να διεισδύσει στην εφαρμογή. Για παράδειγμα: 
ένας  δημοσίως  διαθέσιμος  κώδικας  εφαρμογής  μπορεί  να  περιλαμβάνει 
σχόλια σχετικά με κάποια δοκιμή, ονόματα ή κωδικούς πρόσβασης που θα 
πρόσφεραν στον εισβολέα πλήθος πληροφοριών για την εφαρμογή. 

• Δοκιμή εξουσιοδότησης (Authorization testing):  Περιλαμβάνει τη δοκιμή 
των συστημάτων που είναι υπεύθυνα για την εκκίνηση και τη διατήρηση των 
συνεδριών των χρηστών. Αυτό συνεπάγεται τον έλεγχο των εξής:

o Επικύρωση της εισαγωγής δεδομένων στα πεδία login – λανθασμένοι 
χαρακτήρες  ή  υπερμεγέθεις  εισαγωγές,  μπορεί  να  επιφέρουν 
απρόβλεπτα αποτελέσματα.

o Ασφάλεια  cookie –  τα  cookies μπορεί  να  κλαπούν  και  οι 
εξουσιοδοτημένες συνεδρίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν από ένα μη 
εξουσιοδοτημένο χρήστη.
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o Έλεγχος αποκλεισμού – έλεγχος των παραμέτρων χρόνου αναμονής 
και  αποκλεισμού  εισβολέων  που  έχουν  ρυθμιστεί  στην  εφαρμογή, 
ώστε  να  εξασφαλιστεί  ότι  οι  νόμιμες  συνεδρίες  δεν  μπορούν  να 
παραβιαστούν. 

Αυτό  γίνεται  για  να  ανακαλυφθεί  αν  υπάρχει  τρόπος  να  εξαναγκαστεί  το 
σύστημα  login να  επιτρέψει  μη  εξουσιοδοτημένη  πρόσβαση.  Η  δοκιμή  θα 
αποκαλύψει επίσης εάν το σύστημα είναι ευάλωτο σε επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών 
με χρησιμοποίηση των ίδιων τεχνικών.  

• Έλεγχος λειτουργικότητας (Functionality testing)

Περιλαμβάνει  τον  έλεγχο  των  συστημάτων  που  είναι  υπεύθυνα  για  τη 
λειτουργικότητα της εφαρμογής, όπως παρουσιάζεται στο χρήστη. Αυτό συνεπάγεται 
τον έλεγχο των εξής:

o Επικύρωση  εισαγωγής  –  λανθασμένοι  χαρακτήρες,  συγκεκριμένες 
URLs ή  υπερμεγέθεις  εισαγωγές  μπορεί  να  επιφέρουν  απρόβλεπτα 
αποτελέσματα.

o Έλεγχος  συναλλαγής  –  εξασφαλίζεται  ότι  η  εφαρμογή  λειτουργεί 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της και δεν επιτρέπει στο χρήστη να 
παραβιάσει το σύστημα.

• Πόλεμος κλήσεων (War dialing)

Το war dialing είναι μία τεχνική με την οποία κάποιος καλεί συστηματικά ένα 
πλήθος τηλεφωνικών αριθμών σε μία προσπάθεια να αναγνωρίσει μόντεμ, συσκευές 
απομακρυσμένης  πρόσβασης και  σταθερές  συνδέσεις  υπολογιστών που μπορεί  να 
υπάρχουν στο δίκτυο ενός οργανισμού. Με τη χρήση τεχνικών war dialing ένας χάκερ 
ενδέχεται να εντοπίσει σε έναν οργανισμό αδύνατα σημεία εισόδου εκτός ζώνης και 
να τα χειριστεί, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο. Η άγνοια του προσωπικού 
πληροφορικής  σχετικά  με  τη  δυνατότητα  χρήσης  του  τηλεφωνικού  δικτύου  ως 
προγεφύρωμα εισόδου είναι κύριος παράγοντας της αύξησης των επιθέσεων αυτού 
του τύπου.  Για παράδειγμα,  το να αφήνει  κανείς  ανοιχτά μόντεμ σε  σημαντικούς 
εξυπηρετητές  δικτύου,  δρομολογητές  και  άλλες  συσκευές  μπορεί  ακούσια  να 
αποκαλύψει ένα σημείο εισόδου στο δίκτυο ενός οργανισμού. Σε αυτή τη δοκιμή, 
μόλις  αναγνωριστεί  ένα  μόντεμ  ή  άλλη  συσκευή  παροχής  πρόσβασης,  γίνεται 
ανάλυση  και  εφαρμόζονται  τεχνικές  εκμετάλλευσης,  για  να  αξιολογηθεί  εάν  η 
συγκεκριμένη σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διείσδυση μέσα στο δίκτυο 
πληροφοριών ενός οργανισμού. 
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• Δοκιμή διείσδυσης για ασύρματα δίκτυα (Wireless networks)

Η εμφάνιση των ασύρματων δικτύων, είτε στη δικτυακή υποδομή εταιρειών 
είτε  στα  σπίτια  μας,  συνεπάγεται  επιπρόσθετους  παράγοντες  κινδύνου  για  την 
ασφάλεια,  πολύ  πιο  απειλητικούς  από  αυτούς  που  σχετίζονται  με  τα  καλωδιακά 
δίκτυα. Από τη στιγμή που το μόνο όριο που γνωρίζουν τα ασύρματα δίκτυα είναι το 
εύρος  σήματος,  οι  χάκερ  μπορούν  εύκολα  να  εντοπίσουν  ασύρματα  δίκτυα 
οδηγώντας με το αυτοκίνητο ή περπατώντας κοντά σε κτίρια γραφείων με το δικό 
τους  εξοπλισμό  ασύρματου  δικτύου.  Αυτή  η  τεχνική  είναι  γνωστή  ως  πολεμική 
οδήγηση (war driving). Μόλις βρεθεί ένα ανοιχτό σημείο πρόσβασης, ο οδηγός το 
μαρκάρει, ώστε να καταλήξει να έχει ένα χάρτη σημείων πρόσβασης με τις ιδιότητές 
τους (SSID,  WEP,  MAC κλπ.). Ο στόχος του ελέγχου ασύρματου δικτύου είναι να 
εντοπιστούν κενά στην ασφάλεια ή ελαττώματα στο σχεδιασμό, την κατασκευή ή τη 
λειτουργία του ασύρματου δικτύου ενός οργανισμού. 

• Κοινωνική μηχανική (Social engineering)

Η κοινωνική μηχανική χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με τον τυφλό 
και  το  διπλό  τυφλό  έλεγχο  και  αφορά  τεχνικές  εκμετάλλευσης  της  ίδιας  της 
ανθρώπινης φύσης (ιδιαίτερα μάλιστα του ανθρώπινου αισθήματος εμπιστοσύνης και 
διάθεσης  για  προσφορά  βοήθειας),  με  στόχο  τη  συλλογή  πληροφοριών.  Αυτό 
επιτυγχάνεται  με  αξιοποίηση  της  κοινωνικής  αλληλεπίδρασης,  συνήθως  ανάμεσα 
στους υπαλλήλους ενός οργανισμού, τους προμηθευτές και τους εργολάβους, για τη 
συλλογή πληροφοριών και  τη διείσδυση στα συστήματα του οργανισμού.  Τέτοιες 
τεχνικές είναι οι εξής:

o Όχι κατά πρόσωπο: Υποκρινόμενος κάποιος ότι είναι εκπρόσωπος του 
γραφείου  παροχής  τεχνικής  βοήθειας  του  τμήματος  IT,  μπορεί  να 
πείσει τους χρήστες να του αποκαλύψουν το όνομα λογαριασμού και 
τον κωδικό πρόσβασής τους.

o Κατά πρόσωπο ή προχωρημένη κοινωνική μηχανική: υποκρινόμενος 
κάποιος ότι είναι υπάλληλος ενός οργανισμού, μπορεί να εισέλθει σε 
απαγορευμένους  χώρους,  όπου  ίσως  φυλάσσονται  απόρρητες 
πληροφορίες,  να  παραλάβει  επιστολές  ή  δέματα,  ή  ακόμα  και  να 
ερευνήσει τα απορρίμματα (dumpster diving) με σκοπό την αναζήτηση 
ευαίσθητων δεδομένων και έντυπου υλικού.

Οι  δραστηριότητες  κοινωνικής  μηχανικής  μπορούν  να  δοκιμάσουν  ένα 
λιγότερο τεχνικό, αλλά εξίσου σημαντικό κομμάτι της ασφάλειας: την ικανότητα των 
μελών  του  οργανισμού  να  αποτρέπουν  τη  μη  εξουσιοδοτημένη  πρόσβαση  σε 
πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο εξετάζεται 
κατά πόσον οι εργαζόμενοι έχουν επίγνωση της ασφάλειας.
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3. Αρχιτεκτονική

3.1. Αναγνώριση (Reconnaissance)

Ο  κύριος  σκοπός  του  σταδίου  reconnaissance είναι  η  αντιστοίχιση  ενός 
στόχου που υπάρχει στον πραγματικό κόσμο, όπως είναι για παράδειγμα μία εταιρεία 
ή ένας οργανισμός, με τον αντίστοιχο ψηφιακό. Όταν λέμε ψηφιακό στόχο εννοούμε 
ένα  σύνολο  από  προσβάσιμες  και  σχετικές  με  το  στόχο  διευθύνσεις  IP.  Μία  IP 
διεύθυνση  θεωρείται  σχετική  με  ένα  στόχο  αν  αυτή  ανήκει  στο  στόχο,  είναι 
καταχωρημένη  στο  στόχο  (Regional Internet Registry,  βλέπε  σελίδα  19)  ή  αν 
χρησιμοποιείται από το στόχο με οποιοδήποτε τρόπο. Προσβάσιμη θα πρέπει να είναι 
γιατί απλά αν δε μπορείς να έχεις πρόσβαση σε μία IP μέσω του Internet, δε μπορείς 
και  να της επιτεθείς.  Αν ο στόχος  μας είναι  ένας οργανισμός,  τότε θα πρέπει  να 
λάβουμε υπ’ όψιν και το οργανόγραμμα του καθώς θα κάνουμε έρευνα για τις  IP 
διευθύνσεις του. Θα  χρειαστεί δηλαδή εκτός του αρχικού στόχου, να ερευνήσουμε 
και υποκαταστήματα, τη μητρική εταιρία, σημαντικούς επαγγελματικούς συνεργάτες 
καθώς  και  ορισμένους  εξωτερικούς  παράγοντες  που παρέχουν υπηρεσίες  προς  το 
στόχο  αυτό.  Αυτές  οι  οντότητες  μπορεί  να  διαχειρίζονται  ή  να  είναι  κάτοχοι 
συστημάτων τα οποία είναι τρωτά και τελικά θα μας δώσουν πρόσβαση στον αρχικό 
μας στόχο.

Το στάδιο Reconnaissance μπορεί να χωριστεί σε τρείς φάσεις:
3.1.1. Intelligence Gathering
3.1.2. Footprinting 
3.1.3. Verification

3.1.1. Intelligence Gathering

Σκοπός  της  φάσης  αυτής  είναι  να  συγκεντρώσουμε  όσο  περισσότερες 
πληροφορίες  γίνεται  γύρω από  το  στόχο,  το  αντικείμενο  με  το  οποίο  ασχολείται 
καθώς και την δομή του ως οργανισμού. Το αποτέλεσμα αυτής της φάσης είναι μία 
λίστα με DNS domain names που αντικατοπτρίζουν ολόκληρο τον οργανισμό που 
έχουμε θέσει σαν στόχο. Για να το επιτύχουμε αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
εργαλεία όπως είναι οι μηχανές αναζήτησης, το netcraft (βλέπε σελίδα 26), το whois 
(DNS) και διάφορα εργαλεία σε perl.

Αυτή η φάση χωρίζεται σε τέσσερις υποφάσεις:
 3.1.1.1. Real-world intelligence
 3.1.1.2. HTTP link analysis
 3.1.1.3. Domain name expansion
 3.1.1.4. Vitality
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3.1.1.1.  Real-world Intelligence

Ξεκινάμε  προσπαθώντας  να  κατανοήσουμε  τη  δομή  του  οργανισμού  που 
έχουμε  θέσει  σαν  στόχο,  τη  γεωγραφική  του  έκταση,  τα  προϊόντα  του,  τις 
επαγγελματικές του σχέσεις και τα λοιπά. Σε αυτό το κομμάτι της έρευνάς μας θα 
χρησιμοποιήσουμε κατά κύριο λόγο το διαδίκτυο. Θα πρέπει να επισκεφτούμε την 
ιστοσελίδα  του  στόχου,  να  ψάξουμε  πληροφορίες  για  το  στόχο  σε  σελίδες 
αναζήτησης  και  εξωτερικές  βάσεις  δεδομένων  και  να  διαβάσουμε  διάφορες 
ανακοινώσεις, δελτία τύπου και ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο στόχο. Κατά 
τη διάρκεια της έρευνας θα πρέπει να συλλέγουμε όλα τα DNS domain names που θα 
βρούμε έχοντας πάντα υπ’ όψιν μας ότι μας ενδιαφέρει ο οργανισμός σαν ευρύτερη 
έννοια. 

3.1.1.2. HTTP link analysis

Το  link  analysis  είναι  ένας  τρόπος  αυτοματοποίησης  της  αναζήτησης 
ιστοσελίδων στο διαδίκτυο με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου.  Για οποιοδήποτε 
DNS domain το οποίο έχει ιστοσελίδα, για παράδειγμα το domain teithe.gr έχει την 
ιστοσελίδα www.it.teithe.gr, μπορούμε με τη βοήθεια των Web Spiders (βλέπε σελίδα 
26) και μηχανών αναζήτησης να απαριθμήσουμε όλους τους HTTP συνδέσμους από 
και προς την ιστοσελίδα αυτή στο διαδίκτυο. Αναλύοντας ένα link που υπάρχει στην 
ιστοσελίδα που μας ενδιαφέρει, μπορούμε να ανακαλύψουμε ένα αντίστοιχο το οποίο 
ανήκει σε μία άλλη ιστοσελίδα και δείχνει προς την αρχική μας ιστοσελίδα. Τέτοια 
ζευγάρια  από  link,  μπορούν  συχνά  να  φανερώσουν  συσχετίσεις  ανάμεσα  σε 
οργανισμούς  οι  οποίοι  παρουσιάζονται  με  διαφορετικά  domain  names.  Υπάρχουν 
πολυάριθμες μελέτες που ασχολούνται με αυτό το θέμα και μερικά δωρεάν εργαλεία 
που προσπαθούν να αυτοματοποιήσουν αυτή την ανάλυση.

3.1.1.3 Domain name expansion

Για κάθε DNS domain το οποίο είναι σχετικό με τον στόχο μας, μπορούμε 
αυτομάτως  να  ψάξουμε  για  περισσότερα  domains  χρησιμοποιώντας  τις  τρεις 
παρακάτω υποθέσεις:

• Αν ο στόχος μας έχει μία ιστοσελίδα με το όνομα teithe.gr τότε μπορεί 
επίσης να υπάρχουν και άλλες ιστοσελίδες που περιέχουν ομόηχα ονόματα 
όπως  teithes.gr  ή  admin-teithe.gr.  Αυτό  ονομάζεται  “domain  name 
expansion”.

• Αν ο στόχος μας έχει ένα  DNS name σε ένα συγκεκριμένο  TLD (Top-
Level Domain), τότε μπορεί να υπάρχει και το ίδιο domain σε διαφορετικό 
TLD. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το teithe.gr και το teithe.org. Αυτό το 
ονομάζουμε “TLD expansion”.

• Αν ο στόχος μας έχει ένα DNS domain, για παράδειγμα teithe.gr, τότε θα 
μπορούσε  να  κάνει  χρήση  sub-domains,  όπως  είναι  τα  lib.teithe.gr και 
noc.teithe.gr. Για να τα ανακαλύψουμε αυτά μπορούμε να κάνουμε χρήση 
μηχανών αναζήτησης. Αυτό το ονομάζουμε “sub-domain mining”.
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Η τεχνική TLD expansion προϋποθέτει τη δημιουργία μιας λίστας με όλα τα 
πιθανά TLD, όπως είναι τα com, net, gov, gr, info και edu καθώς και το συνδυασμό 
αυτής της λίστας με το πρόθεμα teithe. Η τεχνική αυτή, παρόλο που μερικές φορές 
παράγει μερικά λανθασμένα αποτελέσματα, συνεισφέρει σημαντικά στο έργο.

Η τεχνική  domain name expansion είναι πιο δύσκολη γιατί  ο αριθμός των 
πιθανών ονομάτων που υπάρχουν είναι άπειρος. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήσουμε 
αυτοματοποιημένες μεθόδους όπως είναι η χρήση wild-cards.  Wildcard DNS record 
είναι μία εγγραφή σε ένα DNS zone που ταιριάζει με αιτήσεις οι οποίες αναφέρονται 
σε  domain names που δεν υπάρχουν. Ένα  Wildcard DNS record καθορίζεται με τη 
χρήση  του  “*”  ως  το  πιο  αριστερό  κομμάτι  ενός  domain name,  για  παράδειγμα 
*.teithe.gr.  Αυτή  η  εγγραφή  υπάρχει  σε  ένα  DNS zone και  θα  επιστραφεί  ως 
απάντηση σε ερωτήματα για  domain της μορφής  foo.bar.teithe.gr, όταν το  domain 
name, στην περίπτωση μας  foo.bar, δεν υπάρχει σε καμία άλλη εγγραφή του  DNS 
zone.  Οι  WHOIS εξυπηρετητές,  σκοπίμως  αποτρέπουν  την  εξόρυξη  πληροφορίας 
μέσω wildcards. Εξυπηρετητές τέτοιου τύπου συνήθως εξυπηρετούν ερωτήματα μόνο 
για  συγκεκριμένα  TLD με  αποτέλεσμα  να  δυσκολεύουν  ακόμα  περισσότερο  την 
χρήση αυτής της μεθόδου. 

3.1.1.4. Vitality

Υλοποιώντας  τις  τεχνικές  που  προαναφέραμε,  έχουμε  καταφέρει  να 
δημιουργήσουμε μια λίστα με domain που πιστεύουμε πως σχετίζονται με το στόχο 
μας. Μερικά από αυτά τα domain, παρόλο που φαίνεται ότι  στον ψηφιακό κόσμο 
αλληλεπιδρούν με τον στόχο μας, στον πραγματικό κόσμο δεν διαθέτουν κάτι κοινό 
μεταξύ τους. Το να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε ποια από αυτά μας ενδιαφέρουν, 
είναι  μια  αρκετά  δύσκολη  και  περίπλοκη  διαδικασία.  Μερικά  τεστ  τα  οποία 
μπορούμε να διεξάγουμε είναι τα εξής:

• Meta data:  Εξετάζουμε τις WHOIS εγγραφές των καινούργιων domain 
που συλλέξαμε, ψάχνοντας για τιμές πεδίων που ταιριάζουν με το αρχικό 
“root” domain, για παράδειγμα teithe.gr.

• Web  server  address:  Αν  ο  web  server  του  καινούργιου  domain 
χρησιμοποιεί την IP που χρησιμοποιεί και το “root” domain, τότε αυτά τα 
δύο domain σχετίζονται μεταξύ τους. Μία γειτονική IP διεύθυνση, δηλαδή 
μία  IP της  οποία  ο  τελευταίος  αριθμός  διαφέρει  ελάχιστα  από  τον 
τελευταίο αριθμό της IP που χρησιμοποιεί ο “root” domain, μπορεί επίσης 
να υποδηλώνει σχέση μεταξύ των δύο domain.

• MX server address: Αν το καινούργιο domain χρησιμοποιεί τον ίδιο mail 
exchanger, ή αλλιώς web server, με το αρχικό “root” domain, τότε μάλλον 
σχετίζονται.  Το  ίδιο  συμβαίνει  και  αν  οι  IP  διευθύνσεις  των  mail 
exchanger είναι γειτονικές.

• Manual:  Ψάχνουμε  στην  ιστοσελίδα  του  καινούργιου  domain  που 
ανακαλύφθηκε για να βρούμε κάποιο λογότυπο ή κείμενο που να συνδέει 
το καινούργιο domain με το αρχικό “root” domain.
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3.1.2. Footprinting

Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να συλλέξουμε όσα περισσότερα IP ή hostname 
μπορούμε  από  τα  domain  που  βρέθηκαν  στην  προηγούμενη  φάση  του  σταδίου 
Reconnaissance. Τα μηχανήματα ενός οργανισμού συνήθως είναι τοποθετημένα σε 
κοντινές περιοχές, άρα γνωρίζοντας μία IP μπορούμε να καταλάβουμε περίπου σε 
ποια δίκτυα θα βρίσκονται και οι άλλες IP. Επομένως σε αυτή τη φάση δε ψάχνουμε 
για  μεμονωμένες  IP  αλλά  για  δίκτυα-υποδίκτυα.  Αν  βρούμε  μία  IP  σε  ένα 
συγκεκριμένο δίκτυο τότε συμπεριλαμβάνουμε στις λίστες μας ολόκληρο το δίκτυο 
στο  οποίο  αυτή  ανήκει.  Για  παράδειγμα  για  την  IP 195.251.240.240,  θα 
συμπεριλάβουμε στις λίστες μας ολόκληρο το C-class δίκτυο 195.251.240.0. Αυτό το 
κάνουμε γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις οι IP διευθύνσεις ενός οργανισμού είναι 
ομαδοποιημένες.  Χρησιμοποιούμε ολόκληρο το  C-class δίκτυο γιατί  αυτό είναι το 
μεγαλύτερο  εύρος  IP διευθύνσεων που δίνονται  συνήθως σε  οργανισμούς  και  σε 
εταιρίες.   Στην περίπτωση που ένα  C-class δίκτυο δεν φτάνει για να καλύψει  τις 
ανάγκες ενός οργανισμού, τότε του ανατίθενται περισσότερα από ένα δίκτυα.

Για  τη  δημιουργία  της  λίστας  με  τα  δίκτυα  που  αναφέραμε  παραπάνω,  θα 
ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

 3.1.2.1. DNS Zone Transfer
 3.1.2.2. Extract domain records
 3.1.2.3. DNS Brute-force
 3.1.2.4. SMTP mail bounce

3.1.2.1. DNS Zone Transfer

Τα  DNS  zone  transfers  χρησιμοποιούνται  για  αντιγραφή  DNS  δεδομένων 
μεταξύ διαφόρων DNS server ή για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Αίτηση 
για μεταφορά συγκεκριμένης ζώνης από ένα name server μπορούν να κάνουν χρήστες 
και εξυπηρετητές. Αν o name server επιτρέπει zone transfer, τότε όλα τα DNS names 
και οι  IP διευθύνσεις  που υπάρχουν στο name server θα επιστραφούν σε κείμενο 
ASCII το οποίο μπορεί να αναγνωσθεί από τον άνθρωπο.

Μερικά εργαλεία με τα οποία μπορούμε πραγματοποιήσουμε ένα dns zone 
transfer είναι τα host, nslookup και dig. Τα εργαλεία αυτά προσπαθούν να συνδεθούν 
με  το  dns  server,  που  είναι  δηλωμένος  στον  υπολογιστή  μας  και  να 
πραγματοποιήσουν ένα dns zone transfer. 

3.1.2.2. Extract domain records

Κάθε καταχωρημένο και  ενεργό  domain στο  Internet έχει  ένα  name server 
(NS) και ένα  Mail Exchanger record (MX). Τα  records για κάθε  domain μπορούν 
εύκολα να συλλεχθούν χρησιμοποιώντας απλά  command-line DNS εργαλεία όπως 
είναι τα dig, nslookup και host.
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3.1.2.3. DNS Βrute-force

Το γεγονός ότι πολλά DNS ονόματα χρησιμοποιούνται πολύ συχνά, κάνει τη 
χρήση εργαλείων για forward DNS brute force, μια πολύ καλή ιδέα. Συνήθως τα hosts 
σε ένα δίκτυο παίρνουν τα ονόματά τους με βάση μια λίστα ονομάτων την οποία έχει 
επιλέξει ο διαχειριστής του δικτύου. Αυτή η λίστα μπορεί να περιέχει ονόματα από 
θεότητες, πόλεις, πλανήτες ή ακόμα και από διάφορες ταινίες. Οπότε αν μπορέσουμε 
να  καθορίσουμε  τη  συνθήκη  που  χρησιμοποιεί  ο  οργανισμός  για  την  επιλογή 
ονομάτων, τότε μπορούμε να φτιάξουμε ένα πολύ καλύτερο brute force εργαλείο.

3.1.2.4. SMTP mail bounce

Η  SMTP mail bounce είναι  μία απλή μέθοδος που όμως τις  περισσότερες 
φορές αξίζει το χρόνο που χρειάζεται για την εκτέλεση της. Η βασική αρχή της είναι 
η αποστολή ενός απλού e-mail σε μία διεύθυνση που ανήκει στο domain του στόχου 
και υποθέτουμε ότι είναι ανύπαρκτη. Κρατάμε δηλαδή το κομμάτι μιας ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης που δηλώνει  το  mail server και  βρίσκεται  μετά το σύμβολο “@” και 
βάζουμε  στο  κομμάτι  που  βρίσκεται  πριν  το  σύμβολο αυτό  και  αντιστοιχεί  στην 
ταυτότητα του χρήστη, ένα τυχαίο όνομα που πιστεύουμε ότι δεν ανήκει σε κανέναν. 
Αυτό που επιδιώκουμε με αυτή τη μέθοδο είναι να καταφέρει το  e-mail να βρει το 
δρόμο  του  μέχρι  το  mail server που  ανήκει  στο  domain του  στόχου  μας,  να 
απορριφθεί και στη συνέχεια θα επιστρέψει πίσω σε εμάς. Ελπίζουμε πως το e-mail, 
κατά  την  διάρκεια  του  “ταξιδιού”  του,  θα  συλλέξει  τα  host names και  τις  IP 
διευθύνσεις των εξυπηρετητών οι οποίοι θα αναλάβουν να το εξυπηρετήσουν. Αυτό 
που χρειαζόμαστε εμείς είναι η αυτοματοποιημένη απάντηση που θα λάβουμε από το 
Mail delivery subsystem που θα μας ειδοποιεί για την αποτυχία αποστολής του e-mail 
μας. Στην επικεφαλίδα της απάντησης που θα λάβουμε, περιέχονται πληροφορίες για 
την διαδρομή που ακολούθησε το ψεύτικο e-mail μας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε 
να μάθουμε πολλά χρήσιμα στοιχεία για την υποδομή του στόχου μας και τον τρόπο 
λειτουργίας της.

3.1.3.  Verification

Ξεκινάμε  τη  φάση  Verification  με  μία  λίστα  από  IP  ranges  που 
δημιουργήσαμε κατά τη φάση Footprinting. Αυτά τα IP ranges θεωρούνται στόχοι 
επειδή περιέχουν hosts που ανακαλύφθηκαν κατά τη φάση intelligence gathering και 
έχουν ονόματα που ανήκουν στο domain του στόχου μας. Μέχρι τώρα η μεθοδολογία 
προσέγγισης μας βασίστηκε κυρίως στο DNS και  στο DNS σα σύνδεσμο μεταξύ 
πραγματικού και εικονικού κόσμου.

Κατά τη φάση Verification, θα σταματήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το DNS 
και θα στηριχθούμε σε τεχνολογίες που βοηθούν στην επαλήθευση της ορθότητας 
των στοιχείων που συλλέξαμε ως αυτό το σημείο. Οι υποφάσεις της Verification είναι 
οι εξής:

3.1.3.1. WHOIS και Internet Registries
3.1.3.2. Εξερεύνηση των ορίων του δικτύου
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3.1.3.3. Reverse DNS verification
3.1.3.4. Banners και Web Sites

3.1.3.1. WHOIS και Internet Registries

Regional  Internet  Registry  (RIR)  είναι ένας οργανισμός που επιβλέπει τον 
καταμερισμό και την καταχώριση των Internet  numbers.  Τα Internet numbers 
περιλαμβάνουν IP διευθύνσεις (IPv4  και Ipv6)  καθώς και αριθμούς αυτόνομων 
συστημάτων (autonomous system numbers).  Οι  πέντε  RIRs  που  βρίσκονται  εν 
ενεργεία  αυτή  τη  στιγμή είναι  οι  ARIN,  RIPE,  APNIC,  LACNIC και  AFRINIC. 
Θεωρητικά αυτοί οι πέντε οργανισμοί είναι υπεύθυνοι, ο καθένας για την περιοχή 
του, για το ποιός χρησιμοποιεί ποιές IP διευθύνσεις. Ο κάθε οργανισμός έχει τη δική 
του  ιστοσελίδα  η  οποία  μας  επιτρέπει  να  θέτουμε  ερωτήματα  προς  τη  βάση 
δεδομένων του,  για τον ιδιοκτήτη οποιασδήποτε IP διεύθυνση μας ενδιαφέρει.  Οι 
περιοχές για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο κάθε οργανισμός φαίνονται στο παρακάτω 
σχήμα:

Εικόνα 3.2.2.3.1.1. Οι πέντε RIRs.

Στις  ιστοσελίδες  των  RIR,  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  πραγματοποιηθούν 
recursive queries. Αυτό σημαίνει ότι εισάγοντας το όνομα ενός οργανισμού στο πεδίο 
αναζήτησης,  μπορούμε  να  μάθουμε  το  σύνολο  των  δικτύων  που  ανήκουν  στον 
οργανισμό αυτό.

3.1.3.2. Εξερεύνηση των ορίων του δικτύου

Όταν ένα εύρος διευθύνσεων IP διαιρείται τεχνικά σε μικρότερα υποδίκτυα, 
τα όρια αυτών των υποδικτύων μπορούν να εντοπιστούν με τη χρήση εργαλείων όπως 
το traceroute και τα TCP και ICMP ping. Όλες οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για 
να γίνει ο εντοπισμός αυτός βασίζονται στο γεγονός ότι ένα δίκτυο συμπεριφέρεται 
διαφορετικά  στα  όρια  του.  Δηλαδή,  η  πρώτη  διεύθυνση  κάθε  δικτύου,  που 
ονομάζεται  network και  η  τελευταία,  που ονομάζεται  broadcast,  συμπεριφέρονται 
διαφορετικά από τις IP διευθύνσεις του υπόλοιπου δικτύου.  
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3.1.3.3. Reverse DNS verification
Οι  εγγραφές  forward (όνομα  ->  IP)  και  reverse (IP ->  όνομα)  DNS 

αποθηκεύονται σε διαφορετικές ζώνες και, επομένως, ξεχωρίζουν οι μεν από τις δε 
τόσο λογικά όσο και τεχνικά. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο όρος reverse DNS είναι 
αρκετά παραπλανητικός. Καθώς ως αρμόδιοι για τη ζώνη των  reverse DNS συχνά 
θεωρούνται  οι  καταχωρημένοι  ιδιοκτήτες  του  IP block και  όχι  ο  ιδιοκτήτης  του 
domain, η μελέτη των εγγραφών των reverse DNS για ένα συγκεκριμένο block συχνά 
αποκαλύπτει χρήσιμες πληροφορίες.

3.1.3.4. Banners και Web Sites
Αφού εξαντλήσουμε όλες τις άλλες επιλογές, μπορούμε να προσπαθήσουμε 

να εντοπίσουμε τον ιδιοκτήτη μιας  IP διεύθυνσης ή ενός  IP range αναζητώντας για 
mail servers,  FTP servers,  Web servers και άλλους παρόμοιους εξυπηρετητές μέσα 
στα  banners της  υπηρεσίας.  Σε  περιβάλλοντα  όπου  τα  αρχεία  WHOIS δεν  είναι 
ακριβή και όπου δεν υπάρχουν εγγραφές reverse DNS, τέτοιου είδους τεχνικές είναι 
ίσως  απαραίτητες  για  να  ανακαλύψουμε  ποιος  χρησιμοποιεί  πραγματικά  ένα 
συγκεκριμένο host. Μπορούμε επίσης να επισκεφτούμε Web sites, ελπίζοντας να μας 
αποκαλύψουν  τους  ιδιοκτήτες  τους.  Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  διαδικασίας,  θα 
πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί με τα εικονικά hosted sites, τα οποία μπορεί 
να  μοιράζονται  πολλοί  οργανισμοί  και,  επομένως,  ενδέχεται  να  μην  αποτελούν 
στόχους. Η σύνδεση σε έναν  Web server μπορεί επίσης να μας πει πολλά για τους 
ιδιοκτήτες τους. 

3.2. Scanning και Enumeration

Σε ένα PENTEST, ενδέχεται να υπάρχουν όρια. Ανάλογα με το εύρος και την 
έκταση της δοκιμής μας, μπορεί να περιοριζόμαστε σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ή 
τύπο από  hosts, ή μπορεί να είμαστε ελεύθεροι να ελέγξουμε οτιδήποτε έχει στην 
κατοχή του ή χειρίζεται ο πελάτης μας. Αν μας δοθεί μία λίστα στόχων ή υποδικτύων, 
τότε ένα μέρος της δουλειάς μας έχει ήδη γίνει. Ωστόσο, μπορεί να εξακολουθούμε 
να θέλουμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν κι άλλοι στόχοι μέσα στα εμπιστευμένα 
υποδίκτυα, τους οποίους μπορεί να μη γνωρίζει ο πελάτης μας. Ανεξαρτήτως αυτού, 
χρειάζεται να ακολουθήσουμε μία διαδικασία για να βεβαιωθούμε ότι: 

• Ελέγχουμε μόνο τους εγκεκριμένους στόχους.
• Λαμβάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες πριν αυξήσουμε το 

βάθος της επίθεσής μας.
• Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το σκοπό και τον τύπο των στόχων μας,  με 

άλλα λόγια, ποιες υπηρεσίες παρέχουν στον πελάτη μας.
• Έχουμε  συγκεκριμένη  πληροφόρηση  για  την  έκδοση  και  τον  τύπο  των 

υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στα συστήματα του πελάτη μας.
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• Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα συστήματα στόχους μας κατά σκοπό 
και παροχή πόρων. 

Μόλις διαπιστώσουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας, και πόσοι από αυτούς μπορεί 
να είναι ευάλωτοι ή όχι, ως  penetration testers προχωράμε στην επιλογή εργαλείων 
και  μεθόδων  εκμετάλλευσης.  Η φτωχή απαρίθμηση και  σάρωση του  συστήματος 
μειώνει  την  απόδοση  της  δοκιμής  μας,  ενώ η  υπερβολική  και  αχρείαστη  κίνηση 
αυξάνει τις πιθανότητες να μας ανιχνεύσουν. Επιπλέον, η επίθεση σε μία υπηρεσίας 
με μέθοδο που έχει σχεδιαστεί για μία άλλη υπηρεσία δεν είναι αποδοτική και μπορεί 
να  προκαλέσει  ανεπιθύμητη  άρνηση  υπηρεσιών  (DoS),  η  οποία,  αν  δεν  μας  έχει 
ανατεθεί επίσημα η δοκιμή, δεν είναι και τόσο καλή ιδέα.

3.2.1. Scanning

3.2.1.1. Πώς Λειτουργεί το Scanning
Η λίστα των πιθανών στόχων που τροφοδοτείται από τη φάση του footprinting 

μπορεί  να είναι  εκτενής.  Για να  οργανώσουμε τη διαδικασία της  σάρωσης,  είναι 
λογικό  να  προσδιορίσουμε πρώτα  αν  τα  συστήματα  λειτουργούν  και 
ανταποκρίνονται. Διάφορες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελεγχθεί η 
διαθεσιμότητα ενός συνδεδεμένου συστήματος  TCP/IP, αλλά η πιο κοινή τεχνική 
χρησιμοποιεί τα πακέτα Internet Control Message Protocol (ICMP).

Το πακέτο ICMP echo request είναι βασικό και, σύμφωνα με το Request for 
Comments (RFC) 1122, κάθε host πρέπει να το εφαρμόζει και να ανταποκρίνεται σε 
αυτό.  Στην  πραγματικότητα,  ωστόσο,  πολλά  δίκτυα,  εσωτερικά  και  εξωτερικά, 
μπλοκάρουν  τα  ICMP echo request για  να  προστατευθούν  από  την  παλαιότερη 
επίθεση DoS, την ping flood. Ενδέχεται επίσης να τη μπλοκάρουν για να αποφύγουν 
σάρωση  από  έξω.  Αν  μπλοκαριστούν  τα  πακέτα  ICMP,  μπορούμε  επίσης  να 
χρησιμοποιήσουμε πακέτα  TCP ACK. Αυτό συχνά αναφέρεται ως “TCP ping”.  To 
RFC 1122  αναφέρει  ότι  τα  αυτόκλητα  πακέτα  ACK αποφέρουν  ένα  TCP RST. 
Επομένως, αν στείλουμε ένα πακέτο αυτού του τύπου σε ένα port που επιτρέπει την 
πρόσβαση μέσα από το firewall, ο στόχος θα ανταποκριθεί με ένα RST που δείχνει 
ότι ο στόχος είναι ενεργός.

Όταν  χρησιμοποιούμε  συνδυασμό  μεθόδων  ICMP ή  TCP ping για  να 
αναζητήσουμε  ενεργούς  στόχους  σε  μία  περιοχή,  διεξάγουμε  ping sweep.  Αυτό 
σημαίνει  ότι  κάνουμε  ping σε όλες τις  IP διευθύνσεις  που ανήκουν στην περιοχή 
αυτή. Η σάρωση που θα εκτελέσουμε θα αποθηκεύσει τις IP διευθύνσεις των ενεργών 
μηχανημάτων σε έναν φάκελο καταγραφής που στη συνέχεια μπορούμε να εισάγουμε 
σε ένα σαρωτή. Τα περισσότερα εργαλεία σάρωσης μπορούν να δεχτούν ως είσοδο 
ένα αρχείο με IP διευθύνσεις.
Tools and Traps…
3.2.1.2. Port Scanning

Αν και υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί  port scanners,  όλοι λειτουργούν 
σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν λίγοι βασικοί τύποι  TCP port scanner, εκ των 
οποίων το πιο κοινό είναι το SYN scan (ή “SYN stealth scan”), που επιλέγεται για το 
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TCP SYN flag,  που  εμφανίζεται  στην  ακολουθία  σύνδεσης  TCP ή  “handshake”. 
Αυτός  ο  τύπος  scan ξεκινάει  με  την  αποστολή  ενός  πακέτου  SYN σε  ένα  port 
προορισμό. Ο στόχος λαμβάνει το πακέτο  SYN και αποκρίνεται με ένα  SYN/ACK 
response αν το port είναι ανοιχτό, ή με RST response αν το port είναι κλειστό. Αυτή 
είναι  η  τυπική  συμπεριφορά  στα  περισσότερα  scan:  αποστέλλεται  ένα  πακέτο, 
αναλύεται η απόκριση και γίνεται προσδιορισμός της κατάστασης του συστήματος ή 
του port. Τα SYN scans είναι σχετικά γρήγορα, και σχετικά κρυφά, γιατί δε γίνεται 
ολοκληρωμένο  handshake.  Αφού  το  TCP handshake δεν  είναι  ολοκληρωμένο,  η 
υπηρεσία του στόχου δεν αντιλαμβάνεται τη σύνδεση, και δεν έχει την ευκαιρία να 
καταγράψει στοιχεία.

Άλλοι  τύποι  port scanners που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σε 
συγκεκριμένες  καταστάσεις,  για  τους  οποίους  θα  συζητήσουμε  αργότερα  στο 
κεφάλαιο, είναι port scanners με διάφορα TCP flags, όπως FIN, PUSH, και URG. Τα 
διάφορα συστήματα αποκρίνονται διαφορετικά σε αυτά τα πακέτα, επομένως υπάρχει 
ένα στοιχείο ανίχνευσης του λειτουργικού συστήματος κατά τη χρήση αυτών των 
flags, αλλά ο πρωταρχικός στόχος είναι να παρακαμφθούν οι έλεγχοι πρόσβασης που 
υπάρχουν συγκεκριμένα σε συνδέσεις που εκκινούν με συγκεκριμένα TCP flags. 

3.2.2. Enumeration
To enumeration βασίζεται στην ικανότητα συλλογής πληροφοριών από ένα 

ανοιχτό port, είτε με απευθείας αρπαγή των banners κατά τη σύνδεση με ένα ανοιχτό 
port,  είτε  επαγωγικά  από  την  κατασκευή  του  επιστρεφόμενου  πακέτου.  Εδώ δεν 
υπάρχει πραγματική μαγεία, γιατί οι υπηρεσίες υποτίθεται πως πρέπει να αποκριθούν 
με τρόπο προβλέψιμο. Διαφορετικά δε θα ήταν χρήσιμες ως υπηρεσίες. Όλα αυτά 
ξεκινούν από συγκεκριμένα hosts και ports. 

3.2.2.1. Αναγνώριση Υπηρεσίας (Service Identification)
Τώρα  που  εντοπίστηκαν  τα  ανοιχτά  ports,  πρέπει  να  εξακριβώσουμε  τι 

εκτελείται σε αυτές. Φυσιολογικά θα σκεφτόμασταν ότι η υπηρεσία SMTP εκτελείται 
στο  TCP 25,  αλλά  τι  θα  γίνει  αν  ο  διαχειριστής  του  συστήματος  προσπαθεί  να 
καλύψει την υπηρεσία και εκτελεί την telnet αντί γι’ αυτήν; Ο ευκολότερος τρόπος να 
ελέγξουμε  την  κατάσταση  ενός  port είναι  η  αρπαγή  ενός  banner.  Μόλις  γίνει  η 
σύνδεση με μία υπηρεσία, αιχμαλωτίζεται η απόκριση του στόχου και συγκρίνεται με 
μια λίστα γνωστών υπηρεσιών.

3.2.2.2.Fingerprinting
Ο  στόχος  του  fingerprinting ενός  συστήματος  είναι  να  προσδιορίσει  την 

έκδοση και τον τύπο του λειτουργικού συστήματος. Υπάρχουν δύο κοινές μέθοδοι 
διεξαγωγής fingerprinting σε ένα σύστημα: η ενεργητική και η παθητική σάρωση. Οι 
πιο κοινές ενεργές μέθοδοι χρησιμοποιούν αποκρίσεις που στέλνονται από πακέτα 
TCP ή ICMP. Η διαδικασία  TCP fingerprinting περιλαμβάνει την τοποθέτηση flags 
στην  επικεφαλίδα,  όπου  διαφορετικά  συστήματα  και  εκδόσεις  αποκρίνονται 
διαφορετικά. Συνήθως, αποστέλλονται διαφορετικά πακέτα  TCP και οι αποκρίσεις 
συγκρίνονται  με  γνωστά  fingerprints για  να  προσδιοριστεί  το  απομακρυσμένο 
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λειτουργικό σύστημα. Τυπικά οι μέθοδοι που βασίζονται σε  ICMP χρησιμοποιούν 
λιγότερα πακέτα σε σύγκριση με τις μεθόδους που βασίζονται σε TCP και, επομένως, 
όταν θέλουμε μεγαλύτερη μυστικότητα και μπορούμε να αρκεστούμε σε ένα λιγότερο 
συγκεκριμένο  fingerprint,  τότε  οι  μέθοδοι  ICMP είναι  ίσως  η  καταλληλότερη 
επιλογή. Η υψηλότερη ακρίβεια μπορεί να επιτευχθεί με συνδυασμό των μεθόδων 
TCP/UDP και ICMP, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει κάποια συσκευή ανάμεσα 
σε  εμάς  και  το  στόχο  που  να  αναδομεί  πακέτα  και  να  μπερδεύει  τις  ψηφιακές 
υπογραφές.

Στην περίπτωση της απόλυτα stealthy ανίχνευσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
το παθητικό fingerprinting. Αν και μοιάζει με την ενεργητική μέθοδο, αυτό το είδος 
fingerprinting δε  στέλνει  πακέτα,  αλλά βασίζεται  σε  τεχνικές  ανίχνευσης  για  την 
ανάλυση των πληροφοριών που στέλνονται σε συνηθισμένη δικτυακή κίνηση. Αν ο 
στόχος  μας  εκτελεί  τις  διαθέσιμες  υπηρεσίες   του  δημοσίως,  το  παθητικό 
fingerprinting είναι ίσως ένας καλός τρόπος να ξεκινήσετε το fingerprinting σας. Ένα 
μειονέκτημα του παθητικού  fingerprinting είναι ότι είναι λιγότερο ακριβές από το 
ενεργό στοχευμένο fingerprinting και βασίζεται στην υπάρχουσα ροή κίνησης.

3.2.3. Θορυβώδης, Αθόρυβη Σάρωση, και Ενδιάμεσες Καταστάσεις
Πάντα χρειάζεται σκέψη όταν επιλέγουμε τι τύπους  enumeration και  scans 

πρέπει  να  διεξάγουμε.  Όταν  “παίζουμε  στην  αντίθετη  ομάδα”,  όταν,  δηλαδή,  οι 
διαχειριστές του πελάτη mας δεν ξέρουν ότι διεξάγουμε έλεγχο, η μυστικότητα είναι 
σημαντική. Μόλις αρχίσουμε να κινούμαστε έντονα έξω από τη βασική γραμμή τους, 
μπορεί να βρεθούμε αποκλεισμένοι στην περίμετρό τους και να μην μπορούμε να 
συνεχίσουμε  τον  έλεγχο.  Ωστόσο,  ο  διεισδυτικός  έλεγχός  μας  μπορεί  επίσης  να 
στοχεύει να τεστάρει την αντίδραση του διαχειριστή, ή τη σωστή λειτουργία ενός 
συστήματος  ανίχνευσης  εισβολής  (IDS)  ή  ενός  συστήματος  πρόληψης  εισβολής 
(IPS).  Όταν  αυτός  είναι  ο  στόχος  μας,  το  να  είμαστε  θορυβώδης,  το  να  μη 
προσπαθούμε  να  κρύψουμε  τις  σαρώσεις  και  τις  επιθέσεις  μας,  ίσως  είναι  αυτό 
ακριβώς που χρειαζόμαστε.  Ακολουθούν κάποια  πράγματα που πρέπει  να έχουμε 
κατά νου όταν επιλέγουμε τη χρήση μυστικότητας.

3.2.3.1. Timing 
Η συσχέτιση αποτελεί κλειδί όταν χρησιμοποιείτε οποιουδήποτε τύπου IDS. 

Τα IDS βασίζονται στο  timing όταν συσχετίζουν γεγονότα. Η εκτέλεση ενός port 
scanning με 1.500 ports το δευτερόλεπτο θα είναι σίγουρα πιο ύποπτη σε σύγκριση με 
το scan 1.500 ports σε έξι ώρες. Βέβαια, το IDS μπορεί να ανιχνεύσει το αργότερο 
scan  μας  με  άλλους  τρόπους,  αλλά,  αν  προσπαθούμε  να  προσελκύσουμε  όσο  το 
δυνατόν λιγότερη προσοχή, απλά θα πρέπει να μειώσουμε την ταχύτητα χρονισμού 
της  σύνδεσής  μας.  Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  θυμόμαστε  ότι  τα  περισσότερα  ports 
ανήκουν στην κατηγορία των “απροσδιόριστων”. Αν μας ενδιαφέρει η μυστικότητα, 
μειώνουμε την ταχύτητα σάρωσης των θυρών.  Χρησιμοποιούμε δεδομένα από τη 
φάση του footprinting, για να συμπληρώσουμε τη φάση scanning. Αν βρούμε ένα 
host μέσω μίας μηχανής αναζήτησης όπως το Google, γνωρίζουμε ήδη ότι το port 80 
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(ή 443) είναι ανοιχτό. Δε χρειάζεται να συμπεριλάβουμε αυτό το port στη σάρωση, αν 
προσπαθούμε να ενεργήσουμε κρυφά. Αν θέλουμε να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας 
για το Google, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στο Google Hacking for Penetration 
Testers του ταλαντούχου Johnny Long.

Αν  όντως  χρειάζεται  να  δημιουργήσουμε  συνδέσεις σε  υψηλή  ταχύτητα, 
μπορούμε να πάρουμε μερικά από τα δεδομένα αναγνώρισης και να παρατηρήσουμε 
πότε ο στόχος έχει την περισσότερη κίνηση. Για παράδειγμα, τις ημέρες μισθοδοσίας, 
ή την πρώτη του μηνός, μία τράπεζα θα έχει περισσότερη κίνηση σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες  μέρες  του  μήνα,  λόγω  του  αριθμού  των  επισκεπτών  που  κάνουν 
συναλλαγές.  Μπορούμε  ακόμη  να  βρούμε  σελίδες  στην  ιστοσελίδα  τους  που  να 
δείχνουν τις τάσεις της κίνησής τους. Μπορούμε να προγραμματίσουμε τις σαρώσεις 
μας  κατά  τη  διάρκεια  των  ωρών  αιχμής  όπου  θα  είναι  λιγότερο  πιθανό  να  σας 
προσέξουν μέσα στο “θορυβώδες” περιβάλλον. 

3.2.3.2. Ζητήματα Εύρους Ζώνης
Όταν  σαρώνουμε ένα  στόχο  μέσω  μίας  ευρυζωνικής  επιχειρηματικής 

σύνδεσης,  πιθανότατα  δε  θα  επηρεάσουμε το  δίκτυο  προορισμού,  ακόμα  και  αν 
διεξάγουμε ταυτόχρονα και άλλα σαρώσεις. Αν κάνουμε το ίδιο για 20+ στόχους, το 
δίκτυο μπορεί να αρχίσει να καθυστερεί. Αν δεν κάνουμε DoS τεστ, τότε αυτό είναι 
κακή ιδέα, καθώς η υπερβολική χρήση του δικτύου είναι ένα από τα πρώτα πράγματα 
που θα αντιληφθεί ένα ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης (sysadmin). Ακόμη και 
διαχειριστές που δεν ενδιαφέρονται τόσο για την ασφάλεια θα το αντιληφθούν όταν 
το τηλέφωνο επικοινωνίας γεμίσει με μηνύματα  που θα λένε ότι οι χρήστες δεν έχουν 
πρόσβαση στα e-mail τους.

3.2.3.3. Unusual Packet Formation
Μία κοινή πηγή ασυνήθιστων πακέτων είναι τα  active system fingerprinting 

προγράμματα. Όταν το πρόγραμμα θέτει ασυνήθιστα flags και τα αποστέλλει σε ένα 
σύστημα  στόχο,  παρόλο  που  η  απόκριση  έχει  σαν  στόχο  τον  προσδιορισμό  του 
λειτουργικού  συστήματος,  κάποια  IDS και  firewalls μπορεί  να  τα  εκλάβουν  ως 
απορρίψεις. Πακέτα, όπως το ICMP Source Quench, που προέρχονται από πηγές έξω 
από  το  εσωτερικό  δίκτυο  του  στόχου  μας,  ιδιαίτερα  όταν  δεν  έχει  εγκατασταθεί 
επικοινωνία με αυτές τις πηγές, αποτελούν επίσης προειδοποιητικά  flag. Θα πρέπει 
να έχουμε υπ’ όψιν μας πως οτιδήποτε στείλουμε στο στόχο μας μπορεί να προδώσει 
τις προθέσεις μας και τον έλεγχο μας..
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4. Εργαλεία

4.1. Εργαλεία για το στάδιο Reconnaissance 

4.1.1. Εργαλεία για τη φάση Intelligence Gathering

Από όλες  τις  φάσεις  του  σταδίου  reconnaissance,  η  Intelligence-Gathering 
είναι και η δυσκολότερη. Αυτό συμβαίνει γιατί η φάση αυτή είναι σχεδόν αδύνατον 
να αυτοματοποιηθεί και επομένως δεν υποστηρίζεται από πολλά εργαλεία. Μερικές 
μέθοδοι και εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φαίνονται παρακάτω:

4.1.1.1. Google (www.google.com)

Ένας  τρόπος  για  να  συλλέξουμε  πληροφορίες  για  το  στόχο  μας  είναι  το 
διαδίκτυο. Η επίσκεψη της ιστοσελίδας του στόχου μας είναι ο πιο συνηθισμένος 
τρόπος  για  να  συλλέξουμε  πληροφορίες.  Web  search  engine  είναι  μία  μηχανή 
αναζήτησης που έχει σχεδιαστεί για να αναζητά πληροφορίες στο παγκόσμιο δίκτυο. 
Οι  πληροφορίες  αυτές  μπορεί  να  αποτελούνται  από  ιστοσελίδες,  εικόνες,  βίντεο, 
διάφορες δημοσιεύσεις  και άλλους τύπους αρχείων. Μερικές μηχανές αναζήτησης 
μπορούν και να εξορύξουν δεδομένα από newsbooks, databases και open directories. 
Σε αντίθεση με τα Web directories τα οποία τα διαχειρίζονται άνθρωποι, οι μηχανές 
αναζήτησης  λειτουργούν  αλγοριθμικά  ή  με  το  συνδυασμό  αλγορίθμων  και 
ανθρώπινης παρέμβασης.

Μερικές από τις πιο δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης είναι οι εξής:
1. Google
2. Yahoo
3. MSN Live search
4. ASK

Σύμφωνα με τις περισσότερες έρευνες,  η καλύτερη μηχανή αναζήτησης με 
μεγάλη  διαφορά  είναι  η  Google.  Η  Google  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την 
εκτέλεση ενός βασικού ελέγχου, απλά εισάγοντας μία λέξη ή μία φράση. Εκτός αυτού 
όμως, η Google έχει και άλλους τρόπους χρήσης. Ενεργοποιώντας κάποιες επιλογές, 
μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τον έλεγχο μας έτσι  ώστε να επικεντρώνεται  σε 
πληροφορίες που αναφέρονται  σε συγκεκριμένες  ιστοσελίδες,  τύπους αρχείων και 
λέξεις. Μερικές από αυτές τις επιλογές είναι οι εξής:

• site sampledomain.com
• filetype [extension]
• link siteURL

Η  επιλογή  site χρησιμοποιείται  για  να  περιορίσει  την  αναζήτηση  σε  μία 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή domain. Αν θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση μόνο εντός 
του domain  sampledomain.com, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την σύνταξη 
“site:sampledomain.com” στο κουτί αναζήτησης της Google. Αυτή η αναζήτηση θα 
μας επιστρέψει όλες τις ιστοσελίδες του  sampledomain.com που η Google είχε στο 
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ευρετήριο της. Μία ακόμη επιλογή που παρέχει η Google, είναι ο καθορισμός του 
τύπου  του  αρχείου.  Με  αυτή  την  επιλογή,  η  αναζήτηση  θα  μας  επιστρέψει 
αποτελέσματα  που  θα  περιλαμβάνουν  συγκεκριμένου  τύπου  αρχεία.  Έτσι,  για  να 
βρούμε μόνο αρχεία τύπου pdf, εισάγουμε το “filetype:pdf” στο κουτί αναζήτησης της 
Google. Η Google παρέχει μία επιλογή που μας επιτρέπει να δούμε ποιοι έχουν link 
προς ένα συγκεκριμένο URL. Για παράδειγμα η σύνταξη “link:sampledomain.com”, 
θα μας επιστρέψει όλες τις ιστοσελίδες που περιέχουν σύνδεσμο που δείχνει προς το 
domain sampledomain.com.  Όλες  οι  επιλογές  της  Google μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό μεταξύ τους καθώς και με τη χρήση λέξεων κλειδιών 
και φράσεων.

Τα web spiders είναι προγράμματα ή αυτοματοποιημένα script που σαρώνουν 
το  διαδίκτυο  και  δημιουργούν  ένα  αντίγραφο  από  όλες  τις  ιστοσελίδες  που 
επισκέπτονται με σκοπό την μετέπειτα επεξεργασίας τους . Όταν τα web spiders της 
Google, σαρώνουν το διαδίκτυο, η Google κρατάει στιγμιότυπα από κάθε ιστοσελίδα 
και  στη  συνέχεια  τα  αποθηκεύει  σε  ένα  χώρο  φύλαξης.  Τα  αποθηκευμένα 
στιγμιότυπα,  εμφανίζονται  σαν  υπερ-σύνδεσμοι  δίπλα  στα  αποτελέσματα  που 
παίρνουμε  κάθε  φορά  που  κάνουμε  αναζήτηση  με  Google.  Ερευνώντας  τα 
στιγμιότυπα αυτά, μπορούμε να ανακαλύψουμε παλιές πληροφορίες που αναφέρονται 
σε διάφορα domains εντός του οργανισμού,  συνδέσμους προς κρυφές ιστοσελίδες 
των  διαχειριστών  και  άλλα.  Ιστοσελίδες  που  δεν  έχουν  καταχωρηθεί,  δεν 
εμφανίζονται  στα  αποτελέσματα  αναζήτησης  της  Google.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για 
ιστοσελίδες που οι  διαχειριστές τους ζήτησαν να μην περιλαμβάνονται οι  σελίδες 
τους στα ευρετήρια αναζήτησης της Google.

4.1.1.2. Netcraft (www.netcraft.com)
Ένα ακόμη  πολύ  καλό  online  search  tool  που  παρέχεται  από  την  εταιρία 

Netcraft. Το Netcraft επιτρέπει στους χρήστες του να κάνουν wildcard αναζητήσεις. 
Αυτό σημαίνει ότι ο αν ο χρήστης θέσει ένα ερωτήματα του τύπου *sampledomain* 
και  να  παίρνει  αποτελέσματα  που  θα  περιλαμβάνουν  όλα  τα  domains  τα  οποία 
περιέχουν τη λέξη sampledomain. Με αυτό τον τρόπο μεγαλώνουμε τη λίστα με τα 
χρήσιμα  domains.  Επίσης  μπορούμε  να  επιλέξουμε  τα  link  από  τη  λίστα  των 
αποτελεσμάτων για να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες για το κάθε domain όπως:

•  IP address
•  Name servers
•  Reverse DNS
•  Netblock owner
•  DNS admin
•  Domain registry 

4.1.1.3. Whois Proxies
Τα  online WHOIS εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για  την εύρεση 

DNS domain ή καταχωρημένων πληροφοριών για IP διευθύνσεις. Οι WHOIS proxies 
επιλέγουν τον  WHOIS εξυπηρετητή με  το οποίο θα επικοινωνήσουν,  ανάλογα με 
κάθε ερώτημα έτσι ώστε να επιτύχουν όσο καλύτερη απόδοση γίνεται. Μερικοί από 
αυτούς είναι οι παρακάτω:
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• whois.domaintools.com
• www.whois.net  
• www.geektools.com  
• www.all-nettools.com/toolbox/network-tools.htm  

4.1.1.4. BiLE Software Suite (www.sensepost.com)
Η σουίτα λογισμικού  BiLE αποτελείται από ένα δωρεάν σετ εργαλείων που 

κατασκευάστηκε από την εταιρεία  SensePost. Η ονομασία  BiLE προέρχεται από το 
Bi-Directional Link Extractor.  Αυτά  τα  εργαλεία  χρησιμοποιούνται  στο  στάδιο 
Footprinting και στόχο έχουν την εύρεση μη εμφανών σχέσεων μεταξύ διαφόρων 
ιστοσελίδων.  Μπορεί  να  αποτελεί  το  μόνο  ανοιχτού  κώδικα  σετ  εργαλείων 
λογισμικού που απευθύνεται σε αυτό το κομμάτι του  PENTEST. Η ουσία μιας μη 
εμφανούς  σχέσης  φαίνεται  αν  εξετάσουμε  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι  εταιρίες 
“δείχνουν”  η  μία  την  άλλη διαμέσου  των  ιστοσελίδων  τους.  Αυτή  η  διασύνδεση 
μεταξύ των ιστοσελίδων των δύο εταιριών θα μας φανερώσει και τη σχέση που έχουν 
οι εταιρίες στον πραγματικό κόσμο. Μία υπερ-σύνδεση από το Α -> Β μας λέει ότι ο 
Α ξέρει κάτι για τον Β. Μία υπερ-σύνδεση από Β -> Α υπονοεί πως το Α ίσως να 
γνωρίζει κάτι για το Β. Ακόμη και μία υπερ-σύνδεση Α -> C -> B μας δείχνει ότι 
το Α και το Β ίσως να έχουν ένα είδος σχέσης. Αριθμώντας και αναλύοντας αυτές 
τις συνδέσεις μεταξύ των ιστοσελίδων, μπορεί να ανακαλύψουμε συσχετίσεις που 
διαφορετικά ποτέ δε θα αντιλαμβανόμασταν. Η σουίτα BiLE προχωράει ένα βήμα 
πιο πέρα για να μας δώσει λύσεις για πολλά προβλήματα που θα συναντήσουμε 
στη  φάση  Reconnaissance. Στην  παρακάτω  λίστα  φαίνονται  μερικά  από  τα 
εργαλεία που περιέχονται στη σουίτα:

• BiLE.pl
•  BiLE-weigh.pl
•  vet-IPrange.pl
•  vet-mx.pl
•  jarf-dnsbrute.pl
•  jarf-reverse.pl
•  exp-tld.pl

Για το στάδιο Intelligence gathering, θα επικεντρωθούμε μόνο στα BiLE και Bile-
weigh.

4.1.1.4.1. BiLE Suite BiLE.pl
Το BiLE στηρίζεται στη Google και στο HTTrack για να αυτοματοποιήσει τη 

συλλογή συνδέσεων που δείχνουν από και προς την ιστοσελίδα του στόχου μας. Στη 
συνέχεια  εφαρμόζει  ένα  απλό  στατιστικό  αλγόριθμο  για  να  συμπεράνει  ποιες 
ιστοσελίδες  έχουν  τις  ισχυρότερες  σχέσεις  με  την  ιστοσελίδα  του  στόχου  μας. 
Εκτελούμε  το  BiLE.pl  για  την  ιστοσελίδα  του  στόχου  μας  απλά  δηλώνοντας  τη 
διεύθυνση  της  ιστοσελίδας  και  ένα  αρχείο  εξόδου.  Δύο  αρχεία  εξόδου  θα 
δημιουργηθούν,  το *.mine και το *.walrus. Η εντολή συντάσσεται ως εξής:
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>perl BiLE.pl <website> <bile_output_file.txt>
Αυτή  η  εντολή  θα  πάρει  αρκετή  ώρα  για  να  ολοκληρωθεί.  Το  BiLE  θα 

εκτελέσει επίσης μια σειρά από Google αναζητήσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή 
“link:” για να βρει ποιες εξωτερικές ιστοσελίδες περιέχουν HTTP συνδέσεις που να 
δείχνουν προς την ιστοσελίδα του στόχου μας. Το αρχείο εξόδου θα περιέχει όλα τα 
ζευγάρια συνδέσμων της μορφής:

Source_site:Destination_site

Η BiLE παράγει ένα αρχείο εξόδου που περιέχει μόνο ζευγάρια με πηγαίες 
και  τελικές  ιστοσελίδες  για  κάθε  υπερ-σύνδεση.  Δε  μας  λέει  όμως τίποτα για  τη 
σχέση μεταξύ των δύο ιστοσελίδων. Από τη στιγμή που θα αποκτήσουμε μία λίστα με 
όλες τις συνδέσεις, μπορούμε να τις ταξινομήσουμε ανάλογα με το πόσο σημαντικές 
είναι.  Το  εργαλείο  που  χρησιμοποιούμε  για  να  το  επιτύχουμε  αυτό  λέγεται  bile-
weigh.pl.  Χρησιμοποιεί μία σύνθετη φόρμουλα για να ταξινομήσει τις σχέσεις έτσι 
ώστε να μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε ποιες είναι οι σημαντικές.

Για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε το BiLE.pl σωστά, θα πρέπει να έχουμε 
εγκατεστημένο το πρόγραμμα HTTrack.  Η γραμμή 67  του κώδικα του εργαλείου 
BiLE.pl μπορεί να μετατραπεί έτσι ώστε να δείχνει προς την τοποθεσία του δίσκου 
που βρίσκεται το httrack. Δηλαδή η εντολή: 
.
.
.
65 print "mirroring $tocheck\n";
66 $rc=system("rm -Rf work");
67 $mc="httrack $site......

να αλλαχθεί σε

67 $mc="/home/sensepost/tools/httrack $site......

4.1.1.4.2. BiLE Suite BiLE-weigh.pl
Το επόμενο εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι το BiLE-weigh. Αυτό δέχεται 

σαν είσοδο το αρχείο εξόδου της BiLE.pl και υπολογίζει την σημαντικότητα της κάθε 
ιστοσελίδας.  Ο  αλγόριθμος  του  BiLE-weigh  είναι  πολύ  περίπλοκος  για  να  τον 
αναλύσουμε αλλά αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι:

• Η ιστοσελίδα που χρησιμοποιήθηκε σαν είσοδος στην BiLE, δεν είναι ανάγκη 
να έρθει πρώτη σε σημαντικότητα.

• Μία  υπερ-σύνδεση  προς  μία  ιστοσελίδα  που  περιέχει  πολλαπλές  υπερ-
συνδέσεις  προς  την  αρχική  ιστοσελίδα  είναι  λιγότερο  σημαντική  από  μία 
υπερ-σύνδεση σε μία ιστοσελίδα που περιέχει λιγότερες υπερ-συνδέσεις προς 
την ιστοσελίδα. 

• Μία  υπερσύνδεση  από  μία  ιστοσελίδα  που  περιέχει  πολλαπλές  υπερ-
συνδέσεις  είναι  λιγότερο  σημαντική  από  την  υπερ-σύνδεση  από  μια 
ιστοσελίδας που περιέχει λιγότερες υπερ-συνδέσεις.
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• Η υπερσύνδεση από μία ιστοσελίδα είναι πιο σημαντική από μία υπερσύνδεση 
προς μία ιστοσελίδα.

Η εντολή συντάσσεται ως εξής:

>perl bile-weigh.pl <website> <bile_output_file.txt.mine> 
<bile-weigh_output_file.txt>

Το <website>  είναι το όνομα μιας ιστοσελίδας. Για παράδειγμα www.teithe.gr.
Σαν αρχείο εισόδου δηλώνουμε το αρχείο εξόδου της bile.pl 

Ως  έξοδο,  δημιουργεί  ένα  αρχείο  με  το  όνομα   <input file name>.sorted, 
ταξινομημένο ξεκινώντας με τη μικρότερη σημαντικότητα.

Η έξοδος είναι της μορφής:
Site name:weight

Για παράδειγμα, η λίστα που θα πάρουμε θα είναι της παρακάτω μορφής:

www.teithe.gr:94.5367965367965
www.teithe.gr/cgi-bin/services.cgi:75.3571428571429

Ο αριθμός που βλέπουμε δίπλα από κάθε ιστοσελίδα είναι η σημαντικότητα 
όπως το  BiLE την έχει υπολογίσει. Η σημαντικότητα όμως από μόνη της είναι μία 
αυθαίρετη τιμή και χωρίς καμία αξία για εμάς. Αυτό όμως που είναι ενδιαφέρον είναι 
η σχέση μεταξύ των τιμών των ιστοσελίδων. Ο ρυθμός με τον οποίο η σημαντικότητα 
των ιστοσελίδων που ανακαλύψαμε μικραίνει ονομάζεται ρυθμός εξασθένησης. Ένας 
αργός ρυθμός εξασθένησης υποδηλώνει πως υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες με υψηλή 
σχετικότητα  οπότε  έχουμε  και  μεγάλο  ποσοστό  δικατευθυντικών  υπερσυνδέσεων. 
Μία πιο απότομη εξασθένηση υποδηλώνει ότι η ιστοσελίδα δεν είναι πολύ γνωστή 
και δεν υπάρχουν πολλές δικατευθυντικές υπερσυνδέσεις. 

4.1.1.4.3. BiLE-Suite tld-expand.pl
Το tld-expand.pl script χρησιμοποιείται για την εύρεση domains σε κάθε TLDs. Η 
εντολή του είναι:

>perl tld-expand.pl [input file] [output file]

Τα πεδία εισόδου είναι:
Input file, είναι ένα αρχείο που περιέχει μία λίστα από domains.

Η έξοδος έχει τη μορφή:
Output file, είναι ένα αρχείο εξόδου που περιέχει όλα τα domains έχοντας την 
επέκταση του TLD.
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4.1.1.5. nslookup
Το Nslookup είναι μία εφαρμογή που υπάρχει ενσωματωμένο και στα δύο 

λειτουργικά συστήματα. Εκτελεί ερωτήματα σε name servers για IP διευθύνσεις ενός 
domain ή ενός συγκεκριμένου host εντός του domain και χρησιμοποιείται για να θέτει 
ερωτήματα σε name servers για το DNS hostname μιας δεδομένης IP διεύθυνσης. Το 
Nslookup.exe μπορεί να εκτελεστεί σε δύο λειτουργίες: την αλληλεπιδραστική και 
την μη αλληλεπιδραστική. Η μη αλληλεπιδραστική λειτουργία είναι χρήσιμη όταν 
χρειάζεται να γίνει επαναφορά μόνο ενός τμήματος δεδομένων. Η σύνταξη της μη 
αλληλεπιδραστικής λειτουργίας είναι: 

nslookup [-option] [hostname] [server]

Για  να  ξεκινήσουμε  το  Nslookup.exe  σε  αλληλεπιδραστική  λειτουργία, 
πληκτρολογούμε απλώς "nslookup" στη γραμμή εντολών: 

C:\> nslookup
Default Server:  nameserver1.domain.com
Address:  10.0.0.1
>

Πληκτρολογώντας  "help"  ή  "?"  στη γραμμή εντολών θα δημιουργηθεί  μια 
λίστα των διαθέσιμων εντολών. Οτιδήποτε πληκτρολογείται στη γραμμή εντολών και 
δεν  αναγνωρίζεται  ως  έγκυρη  εντολή  θεωρείται  ότι  είναι  όνομα  κεντρικού 
υπολογιστή  και  γίνεται  προσπάθεια  επίλυσής  του  χρησιμοποιώντας  τον 
προεπιλεγμένο  διακομιστή.  Για  να  διακόψουμε  τις  αλληλεπιδραστικές  εντολές, 
πιέζουμε  CTRL+C.  Για  να  τερματίσουμε  τη  λειτουργία  αλληλεπίδρασης  και  να 
επιστρέψουμε στη γραμμή εντολών, πληκτρολογούμε  exit στη γραμμή εντολών. Το 
Nslookup, ενώ συνήθως χρησιμοποιεί την UDP πόρτα με αριθμό 53, για κάνει Zone 
transfers μπορεί να χρησιμοποιήσει και την TCP πόρτα με τον αριθμό 53.

4.1.1.6. WHOIS and Win32Whois
Το εργαλείο WHOIS χρησιμοποιείται  για  να ερευνήσει  αρχεία ιδιοκτησίας 

από domains και IP διευθύνσεις σε Whois εξυπηρετητές, μέσω του command line του 
unix.  Τα αποτελέσματα που επιστρέφονται  στο χρήστη μπορεί  να περιλαμβάνουν 
πληροφορίες  για  τον  οργανισμό,  τη  διοίκηση  καθώς  και  τεχνικές  πληροφορίες. 
Μερικά από τα flags της WHOIS είναι τα:

-H Χρήση ενός συγκεκριμένου host για την 
επίλυση του ερωτήματος.

-A Χρήση της βάσης δεδομένων ARIN για την 
επίλυση του ερωτήματος.

-r Χρήση της βάσης δεδομένων RIPE για την 
επίλυση του ερωτήματος.

-p Χρήση της βάσης δεδομένων APNIC για την 
επίλυση του ερωτήματος.

-Q Πραγματοποιήσει ενός γρήγορου και απλού 
ελέγχου.
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Υπάρχει επίσης η έκδοση του WHOIS για windows με το όνομα Win32Whois 
που  μπορούμε  να  την  προμηθευτούμε  δωρεάν  από  τη  διεύθυνση 
www.gena01.com/win32whois.  Το  Win32Whois είναι  ένα  μικρό  και  επαρκές 
εργαλείο  που  μας  επιτρέπει  να  ανακτήσουμε  πληροφορίες  καταχώρησης  για  ένα 
συγκεκριμένο  domain ή μια ιστοσελίδα.  Δέχεται σαν είσοδο  URL,  hostname ή  IP 
διεύθυνση και  παράγει  μία λεπτομερή αναφορά που περιέχει  όλες  τις  διαθέσιμες, 
τεχνικού τύπου και άλλες, πληροφορίες που μπόρεσε να συλλέξει για το στόχο. Η 
αναφορά  αυτή  μπορεί  να  αποθηκευτεί  σε  αρχείο  ή  να  χρησιμοποιηθεί  για  να 
εντοπίσει τους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές και τους spammers  μιας ιστοσελίδας. 

4.1.1.7. HTTrack and WinHTTrack (www.httrack.com)
To HTTrack είναι ένα εύκολο στη χρήση command line εργαλείο, που μπορεί 

να  χρησιμοποιηθεί  για  αντιγραφή  ιστοσελίδων.  Επιτρέπει  στους  χρήστες  να 
αντιγράψουν  τα  περιεχόμενα  μίας  ολόκληρης  ιστοσελίδας  από το  διαδίκτυο στον 
τοπικό  τους  δίσκο  για  να  μπορούν  να  τα  μελετήσουν  όποτε  θέλουν  χωρίς  να 
απαιτείται σύνδεση με το διαδίκτυο. Όταν αντιγράφει μία ιστοσελίδα το HTTrack, 
ανακτά όλα τα HTML αρχεία και εικόνες και κατασκευάζει τη δομή των φακέλων 
όπως ακριβώς υπήρχε και  στον εξυπηρετητή. Το WinHTTrack είναι  η  αντίστοιχη 
Microsoft GUI έκδοση του εργαλείου HTTrack. Το WinHTTrack δουλεύει ακριβώς 
με τον ίδιο τρόπο όπως και το command line εργαλείο.

4.1.2. Εργαλεία για τη φάση Footprinting
Η φάση Footprinting στηρίζεται κυρίως στη χρήση του DNS. Καθώς το DNS 

υποστηρίζεται από ένα μεγάλο αριθμό εργαλείων και γλωσσών προγραμματισμού, 
υπάρχει μία πληθώρα από open source εργαλεία που είναι διαθέσιμα για χρήση σε 
αυτή τη φάση. Ο προγραμματισμός για το DNS είναι σχετικά εύκολος.

4.1.2.1. Web Resources
Τα Web services χρησιμοποιούνται λιγότερο στη φάση Footprinting από ότι 

χρησιμοποιούνται στις άλλες φάσεις της διαδικασίας  reconnaissance. Οι τεχνικές που 
υλοποιούνται σε αυτή τη φάση αν και δεν είναι απολύτως open source, παρέχονται 
στο διαδίκτυο δωρεάν σαν υπηρεσίες.  Μερικές από τις  ιστοσελίδες που παρέχουν 
υπηρεσίες σαν αυτές είναι οι:

• network-tools.com
• www.dnsstuff.com

Οι  ιστοσελίδες  αυτές  παρέχουν  on-line  εργαλεία  τα  οποία  μπορούν  να 
διεξάγουν  ελέγχους  για  domain  names,  IP  διευθύνσεις  και  hostnames.  Μερικά 
εργαλεία είναι τα:

• Ping
• Lookup
• Nslookup
• Traceroute
• Whois
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4.1.2.2. Unix Console Tools

4.1.2.2.1. Host
Το  εργαλείο  host  είναι  ένα  εργαλείο  που  βρίσκεται  ενσωματωμένο  στον 

πυρήνα του Unix και χρησιμοποιείται για την αναζήτηση hostname με τη χρήση name 
server.  Το  εργαλείο  μπορεί  επίσης  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  εμφάνιση 
συγκεκριμένων πληροφοριών αναφορικά με  ένα domain name όπως είναι  τα MX 
records και name server records. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτελέσει 
zone transfer ενός συγκεκριμένου domain name. Μερικά από τα flags της host είναι 
τα:

-v Θα επιστρέψει μία πλήρης αναφορά. 
-t (query type) Επιτρέπει στο χρήστη να διευκρινίσει ένα συγκεκριμένο 

τύπο από εγγραφές που θέλει να ανακτήσει. Για παράδειγμα A, NS, ή 
PTR.

-a Είναι το ίδιο με την εντολή  –t ANY. Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες 
θα επιστραφούν.

-l Αν επιτρέπεται, θα εμφανίσει ολόκληρη τη ζώνη του domain που 
καθορίστηκε (zone transfer).

-f Θα καταγράψει τα δεδομένα εξόδου σε ένα συγκεκριμένο αρχείο.

 
4.1.2.2.2. Dig

Το  εργαλείο  Dig  είναι  ένα  εργαλείο  που  βρίσκεται  ενσωματωμένο  στον 
πυρήνα του Unix και αποτελεί ένα DNS εργαλείο που χρησιμοποιείται για να θέτει 
ερωτήματα σε DNS name servers. Το Dig δουλεύει παραπλήσια με το nslookup αλλά 
είναι πιο ευέλικτο. Με το Dig, ο χρήστης μπορεί να θέσει ερωτήματα τύπου A, TXT, 
MX και NS. Για παράδειγμα, το “A” σημαίνει ότι θα θέσουμε μία ερώτηση στον 
DNS Server για  μία  διεύθυνση  Internet,  το  “ANY”  όταν  θέλουμε  να  θέσουμε 
ερώτημα για οποιονδήποτε τύπο και το “MX” ότι θέλουμε να μας επιστρέψει όλους 
τους γνωστούς Mail Exchange Servers.

Μία απλή υλοποίηση του εργαλείου Dig φαίνεται παρακάτω: 

 dig @server name type 

όπου: 
server

είναι  το όνομα ή η  IP διεύθυνση του  name server στον οποίο θα γίνει  το 
ερώτημα. Η IP μπορεί να δοθεί σε έκδοση IPv4 γραμμένη με δεκαδικά ψηφία 
χωρισμένα με τελείες ή  IPv6 χωρισμένη με άνω και κάτω τελείες.  Όταν η 
server παράμετρος  δίνεται  με  τη  μορφή  hostname,  το  εργαλείο  Dig, 
μεταφράζει πρώτα το όνομα σε  IP στη συνέχεια εκτελεί το ερώτημα. Αν δε 
δηλωθεί  κανένας  εξυπηρετητής,  τότε  το  Dig συμβουλεύεται  το  αρχείο 
/etc/resolve.conf για  τους  name server που  θα  χρησιμοποιηθούν.  Τέλος, 
εμφανίζεται η απάντηση του name server που ανταποκρίθηκε.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         32



Τοκαλίδης Χρήστος, «Δοκιμές Διείσδυσης στο Διαδίκτυο»

name
είναι το όνομα που θέλουμε να ερευνήσουμε. 

type
υποδηλώνει τον τύπο του ερωτήματος που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. 
ANY,  A,  MX,  NS και τα λοιπά. Το  type μπορεί να είναι ένας οποιοδήποτε 
έγκυρος τύπος ερωτήματος. Αν καμία παράμετρος  type δε δηλωθεί, τότε το 
εργαλείο Dig θα πραγματοποιήσει ερώτημα τύπου Α. 

Μερικά από τα flags του Dig είναι τα:

-b θέτει την source IP διεύθυνση του ερωτήματος ως address.
-f κάνει το Dig να λειτουργεί σε batch mode διαβάζοντας μία λίστα από 

αιτήσεις προς επεξεργασία από το αρχείο  filename.
-p Χρησιμοποιείται  σε  ερωτήματα  που  αναφέρονται  σε  μη 

τυποποιημένες πόρτες.  port# είναι ο αριθμός πόρτας που το  Dig θα 
στείλει  τα  ερωτήματα  του  αντί  του  συνηθισμένου  αριθμού  DNS 
πόρτας 53.

-t Θέτει  τον  τύπο  του  ερωτήματος  σε  type.  Μπορεί  να  είναι 
οποιοσδήποτε έγκυρος τύπος ερωτήματος που υποστηρίζεται από το 
BIND9. Ο εξ ορισμού τύπος ερωτήματος είναι ο “Α” εκτός και αν 
χρησιμοποιηθεί η παράμετρος –x που θα πραγματοποιήσει αντίστροφη 
αναζήτηση.  Μπορούμε να κάνουμε αίτηση για  zone transfer με  τη 
χρήση του τύπου  AXFR. Όταν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε μία 
incremental zone transfer (IXFR),  τότε  κάνουμε  χρήση  του  τύπου 
ixfr=N. Η incremental zone transfer θα περιλαμβάνει τις αλλαγές που 
έγιναν  στη  ζώνη  από τότε  που  ο  σειριακός  αριθμός  στο  SOA της 
ζώνης ήταν Ν.

-x Τα Reverse lookups, τα οποία αντιστοιχίζουν διευθύνσεις σε ονόματα 
δηλώνονται με τη συγκεκριμένη παράμετρο. Η  addr είναι μία  IPv4 
διεύθυνση γραμμένη με δεκαδικά ψηφία χωρισμένα με τελείες ή μία 
IPv6 διεύθυνση χωρισμένη με άνω και κάτω τελείες.

Το Dig παρέχει ένα αριθμό από επιλογές ερωτημάτων οι οποίες επηρεάζουν 
τον  τρόπο  με  τον  οποίο  πραγματοποιούνται  οι  αναζητήσεις  και  εμφανίζονται  τα 
αποτελέσματα. Μερικές από αυτές ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν σημαίες ελέγχου 
(flag bits)  στην  κεφαλίδα  του  ερωτήματος,  άλλες  καθορίζουν  ποια  μέρη  της 
απάντησης θα εμφανιστούν και  άλλα καθορίζουν τις  στρατηγικές λήξης  χρονικού 
περιθωρίου και επανάληψης δοκιμής.

Η κάθε επιλογή σηματοδοτείται με το σύμβολο συν (+) που το ακολουθεί μία 
λέξη κλειδί.  Μερικές  λέξεις  κλειδιά ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν μία επιλογή. 
Άλλες θέτουν τιμές σε παραμέτρους, όπως για παράδειγμα το χρονικού περιθωρίου 
στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εκτέλεση του εργαλείου. Στην περίπτωση που 
οι  λέξεις  κλειδιά  ακολουθούν  τη  λέξη  “no”,  τότε  το  νόημα  τους  αντιστρέφεται. 
Μερικές από αυτές φαίνονται παρακάτω:
[no]authority

Εμφανίζει [ή δεν εμφανίζει] το τμήμα authority μιας απάντησης. Η εξ ορισμού 
ρύθμιση λέει να το εμφανίζει. 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         33



Τοκαλίδης Χρήστος, «Δοκιμές Διείσδυσης στο Διαδίκτυο»

+[no]comments
Εμφανίζει [ή δεν εμφανίζει] τις γραμμές με τα σχόλια στο αρχείο εξόδου. Η εξ 
ορισμού ρύθμιση λέει τις εμφανίζει. 

4.1.2.2.3. BiLE Suite jarf-dnsbrute (www.sensepost.com)
Το script  jarf-dnsbrute,  που εμπεριέχεται  στη  λογισμική σουίτα του BiLE, 

αποτελεί ένα DNS brute forcer και χρησιμοποιείται όταν το DNS zone transfer δεν 
επιτρέπεται. Το jarf-dnsbrute πραγματοποιεί forward DNS ελέγχους χρησιμοποιώντας 
ένα συγκεκριμένο domain όνομα με μία λίστα από ονόματα για hosts. Το script αυτό 
είναι multithreaded και εκκινεί μέχρι και 10 threads ανά χρονική στιγμή. 

Η εντολή του script είναι:
perl jarf-dnsbrute [domain_name] [output_file]

• Domain_name είναι το domain name.
• Output_file είναι  η  ακριβής  τοποθεσία  του  αρχείου  που  περιέχει  ένα 

σύνολο με συχνά χρησιμοποιούμενα DNS ονόματα.
 
Η πιο συνηθισμένη σύνταξη της εντολής είναι:
perl jarf-dnsbrute teithe.gr names.txt

Η έξοδος θα έχει τη μορφή:
DNS name ; IP number

4.1.2.2.4. SpiderFoot (www.binarypool.com/spiderfoot/) 
Το SpiderFoot είναι μία δωρεάν, ανοιχτού κώδικα, γραφικού περιβάλλοντος 

εφαρμογή για domain footprinting. Εισάγοντάς του domain names, εικόνα 4.1.2.2.4.1, 
το SpiderFoot θα κάνει έρευνα σε ιστοσελίδες που σχετίζονται με τα domains που 
εισήχθησαν, θα διεξάγει διάφορους ελέγχους στη Google και στο Netcraft  και θα 
πραγματοποιήσει ελέγχους τύπου DNS και WHOIS. 
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Εικόνα 4.1.2.2.4.1. Εκτέλεση ελέγχου με το Spiderfoot.

Όλες τις πληροφορίες που συλλέγει το SpiderFoot, τις επεξεργάζεται και τις 
παρουσιάζει στον τελικό χρήστη χωρισμένες στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Subdomains
• Net blocks
• Affiliate Web sites
• Similar domains
• E-mail addresses
• Users
• Web site banners
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Εικόνα 4.1.2.2.4.2. Φόρμα εξόδου αποτελεσμάτων του Spiderfoot.

Όπως μπορούμε να δούμε στην εικόνα 4.1.2.2.4.2, το εργαλείο Spiderfoot έχει 
συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες για το στόχο μας. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο Sub-
domains/Hosts βλέπουμε  τα  ονόματα  από  όλους  τους  hosts που  ανακάλυψε  το 
εργαλείο. Επίσης, στο πλαίσιο Email Addresses, μπορούμε να δούμε  ένα σύνολο από 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ανήκουν στο mail server του στόχου μας. Στο πλαίσιο 
Users βλέπουμε τα ονόματα χρηστών που έχουν λογαριασμό σε εξυπηρετητές του 
στόχου μας. Στο πλαίσιο  Networks φαίνονται τα  C-class δίκτυα που το  Spiderfoot 
πιστεύει  ότι  ανήκουν  στο  στόχο  μας.  Τέλος  στο  πλαίσιο  Systems βλέπουμε  έναν 
αριθμό από υπηρεσίες που εκτελούνται σε διάφορους εξυπηρετητές του στόχου μας. 
Για να δούμε σε ποιους εξυπηρετητές τρέχει η κάθε υπηρεσία, απλά κάνουμε διπλό 
κλικ  πάνω  στο  όνομα  της.  Ένα  παράδειγμα  που  αναφέρεται  στην  υπηρεσία 
Microsoft-iis/6.0, φαίνεται στην εικόνα 4.1.2.2.4.3.
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Εικόνα 4.1.2.2.4.3. Εξυπηρετητές που εκτελούν την υπηρεσία Microsoft-iis/6.0.

4.1.3. Εργαλεία για τη φάση Verification

4.1.3.1. Regional Internet Registries
Υπάρχουν πέντε Regional Internet Registries (RIR) οι οποίες είναι υπεύθυνες 

για τον καταμερισμό και την καταχώρηση των Internet Numbers. Κάθε μία από τις 
πέντε RIR, επιτρέπουν την διεξαγωγή ερωτημάτων προς τις βάσεις δεδομένων τους, 
είτε μέσω της WHOIS είτε μέσω του διαδικτύου. Οι πέντε αυτές ιστοσελίδες είναι οι 
παρακάτω:

ARIN American Registry for Internet Numbers
http://ws.arin.net/whois

RIPE Reseaux IP Européens – Network Coordination Centre
http://www.ripe.net/fcgi-bin/whois

APNIC Asia Pacific Network Information Centre
http://www.apnic.net/apnic-bin/whois.pl

AFRINIC African Network Information 
Centrehttp://www.afrinic.net/cgibin/whois

LACNIC Latin America & Caribbean Network Information Centre 
http://lacnic.net/cgi-bin/lacnic/whois
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Η χρήση των συγκεκριμένων ιστοσελίδων για τους σκοπούς του Verification, 
είναι μια διαδικασία που στηρίζεται στη διορατικότητα του χρήστη. Εισάγουμε την IP 
διεύθυνση στο κουτί αναζήτησης και στη συνέχεια εξετάσουμε τις πληροφορίες που 
αναφέρονται  στον  ιδιοκτήτη  που  μας  ενδιαφέρει.  Μόλις  συλλέξουμε  τα  μετα-
δεδομένα  για  τον  ιδιοκτήτη,  μπορούμε  να  τα  χρησιμοποιήσουμε  για  να 
πραγματοποιήσουμε  έναν  “αναδρομικό”  (recursive)  έλεγχο.  Για  παράδειγμα,  αν 
πάρουμε τον ιδιοκτήτη ενός domain που εξετάζουμε και τον εισάγουμε στο κουτί 
αναζήτησης,  τότε  θα  μας  επιστραφεί  μία  λίστα  από  όλα  τα  υποδίκτυα  που  είναι 
καταχωρημένα σε αυτό το όνομα.

4.1.3.2. Unix Console Tools

4.1.3.2.1. BiLE Suite qtrace (www.sensepost.com)
Το qtrace  είναι  ένα  εργαλείο  που  ανήκει  στη  λογισμική σουίτα  BiLE και 

χρησιμοποιείται  για  τον  υπολογισμό  των  ορίων  ενός  δικτύου.  Χρησιμοποιεί  ένα 
βαρέως τροποποιημένο traceroute το οποίο με τη σειρά του κάνει χρήση ενός custom 
compiled hping με σκοπό την πραγματοποίηση πολλαπλών traceroutes στα όρια των 
τμημάτων C class δικτύων. Το qtrace για να μπορέσει να υπολογίσει το μέγεθος του 
κάθε δικτύου χρησιμοποιεί μία λίστα από μοναδικές IP διευθύνσεις. Η έξοδος του 
εργαλείου καταγράφεται σε ένα αρχείο.

Η εντολή του script είναι:
perl qtrace.pl [ip_address_file] [output_file]

Τα πεδία εισόδου είναι:
• ip_address_file περιέχει όλες τις IP διευθύνσεις, ένα ανά γραμμή.
• output_file το αρχείο όπου αποθηκεύονται τα αποτελέσματα.
 

Ένας συνηθισμένος τρόπος χρήσης είναι:
perl qtrace.pl ip_list.txt outputfile.txt

Η διαμόρφωση του αρχείου εξόδου έχει τη μορφή:
Network range 10.10.1.1-10.10.28

4.1.3.2.2. BiLE Suite jarf-rev (www.sensepost.com)
Το εργαλείο jarf-rev χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή reverse DNS ελέγχων 

για εύροι  IP διευθύνσεων. Όλες οι reverse εγγραφές που ταιριάζουν με το φίλτρο, 
εμφανίζονται στην οθόνη. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με τη μορφή ενός DNS 
name που ακολουθείται από μία IP διεύθυνση.

Η εντολή του script είναι:
perl jarf-rev [subnetblock] [nameserver]

Τα πεδία εισόδου είναι:
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• Subnetblock καθορίζεται  από  τις  τρεις  πρώτες  οκτάδες  μιας  διεύθυνσης 
δικτύου.

• Nameserver είναι ο nameserver που θα χρησιμοποιηθεί.

Ένας συνηθισμένος τρόπος χρήσης είναι:
perl jarf-rev 192.168.37.1-192.168.37.118 10.10.15.60

Η διαμόρφωση  του αρχείου εξόδου είναι:
DNS name ; IP number
Το DNS name παραμένει κενό όταν καμιά reverse εγγραφή δε μπορέσει να βρεθεί.
 
Για να λειτουργήσει θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο το πακέτο libparallel-
forkmanager-perl.

4.1.3.3. GTWhois (http://www.geektools.com/tools.php)
Το εργαλείο  GTWhois των  GeekTools, είναι ένας  WHOIS client γραφικού 

περιβάλλοντος,  ο  οποίος  τοποθετείται  στη  μπάρα  των  windows και  βοηθά  στην 
εύρεση  του  σωστού  εξυπηρετητή  για  τον  έλεγχο  domain διαφόρων  χωρών.  Το 
GTWhois μπορεί και θέτει ερωτήματα στις  ARIN,  APNIC,  RIPE και  LACNIC για 
την εύρεση netblocks. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εισάγουμε μία  IP διεύθυνση 
στο  κουτί  αναζήτησης και  το πρόγραμμα θα μας  επιστρέψει  τον  οργανισμό στον 
οποίο ανήκει το netblock, καθώς και το μέγεθος του.

Εικόνα 4.1.3.2.3.1. Παράθυρο του Whois.

4.2. Εργαλεία για το στάδιο Scanning και Enumeration 

4.2.1 Εργαλεία για τη φάση Scanning

4.2.1.1. Nmap (http://nmap.org)
Τα Port scanners δέχονται ως είσοδο ένα συγκεκριμένο στόχο ή ένα εύρος 

στόχων.  Συνήθως στέλνουν ένα ερώτημα σε καθορισμένα ports  και  στη συνέχεια 
κατασκευάζουν μία λίστα με τις απαντήσεις που έλαβαν από το κάθε port ξεχωριστά. 
Το πιο γνωστό Port scanner είναι το nmap και ο δημιουργός του είναι ο Fyodor. Το 
πολλαπλών χρήσεων εργαλείο του Fyodor έχει γίνει απαραίτητο εργαλείο για κάθε 
penetration tester και network Auditor. Ο σκοπός μας δεν είναι να μάθουμε όλες τις 
χρήσεις του εργαλείου, αλλά να εστιάσουμε σε  συγκεκριμένους τύπους και επιλογές 
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σάρωσης που θα μας βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά 
γίνεται το χρόνο που έχουμε παίρνοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

4.2.1.1.1. nmap: Ping Sweep
Πριν  ξεκινήσουμε  να  σαρώνουμε  ενεργούς  στόχους,  θα  πρέπει  να 

χρησιμοποιήσουμε τον ping sweep τύπο ελέγχου του nmap, με την επιλογή –sP. Αυτή 
η επιλογή δε θα εκτελέσει port scan σε ένα στόχο αλλά θα μας ειδοποιήσει απλά για 
το ποιοι στόχοι είναι ενεργοί. Όταν γίνει χρήση της εντολής  nmap –sP ip_address 
σαν root, τότε το nmap θα στείλει και ICMP echo πακέτα και TCP SYN πακέτα για 
την εξακρίβωση της κατάστασης του στόχου. Παρόλα αυτά, αν γνωρίζουμε ότι τα 
ICMP  πακέτα  είναι  μπλοκαρισμένα  και  δε  θέλουμε  κάνουμε  περιττή  κίνηση, 
μπορούμε απλά να αλλάξουμε τον τύπο του ping με την επιλογή –P. Για παράδειγμα, 
η -PO –PS  ξεκινά ένα TCP ping sweep με την επιλογή –PO να υποδηλώνει πως δε 
θα  χρησιμοποιηθεί  ICMP  ping  και  την  επιλογή  –PS  να  υποδηλώνει  ότι  θα 
χρησιμοποιηθεί  η  μέθοδος  TCP  SYN.  Ξεχωρίζοντας  τις  μεθόδους  σάρωσης 
χρησιμοποιώντας  μία  μεταβλητή  κάθε  φορά,  αυξάνουμε  την  ταχύτητα  της 
διαδικασίας. Η αύξηση αυτή μπορεί να μη φαίνεται τόσο σημαντική όταν κάνουμε 
σάρωση σε λιγοστά συστήματα, αλλά όταν ελέγχουμε πολλαπλά /24 ή /16 δίκτυα, 
τότε αυτός ο έξτρα χρόνος θα μας φανεί χρήσιμος για άλλους ελέγχους.

4.2.1.1.2. nmap: ICMP επιλογές
Αν το nmap δε μπορεί να δει ένα στόχο, δε θα του κάνει έλεγχο. Για να το 

αποφύγουμε αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή –PO που ακυρώνει 
την  εκτέλεση  ping  στο  στόχο.  Όμως,  η  χρήση  της  επιλογής  –PO,  μπορεί  να 
δημιουργήσει  προβλήματα γιατί  το nmap θα κάνει  έλεγχο στα ports  κάθε στόχου 
ανεξαρτήτως αν αυτός είναι ενεργός ή όχι, σπαταλώντας έτσι πολύτιμο χρόνο. Για να 
μια ενδιάμεση κατάσταση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή –P με την 
οποία  μπορούμε  να  επιλέξουμε  ένα  άλλο  τύπο  συμπεριφοράς  του  ping.  Για 
παράδειγμα, η  επιλογή -PP θα κάνει  χρήση των ICMP timestamp requests  ενώ η 
επιλογή -PM θα κάνει  χρήση των ICMP netmask requests.  Το  ICMP Timestamp 
requests  είναι  ένα  ICMP πακέτο  που  χρησιμοποιείται  για  συγχρονισμό  (time 
synchronization)  και  μπορεί  να  το  εκμεταλλευτεί  ένας  εισβολέας  για  να  κάνει 
υπερχείλιση του δικτύου με ανεπιθύμητα πακέτα. Το  ICMP netmask requests είναι 
ένα  πακέτο  που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  εύρεση  της  μάσκας  δικτύου 
διαφόρων μηχανημάτων του δικτύου μας. Πριν να εκτελέσουμε μία πλήρη σάρωση 
σε ολόκληρο το εύρος ενός δικτύου, θα ήταν ωφέλιμο να κάνουμε μερικά μικρότερα 
και  πιο  απλά  τεστ  σε  γνωστές  IP  διευθύνσεις  όπως  είναι  οι  Web  και  οι  DNS 
εξυπηρετητές.  Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τα ping 
sweep και να μειώσουμε τον αριθμό των συνολικών πακέτων που θα στείλουμε και 
τον χρόνο που θα αφιερώσουμε για τον έλεγχο.

4.2.1.1.3. nmap: Επιλογές εξόδου
Η συλλογή των αποτελεσμάτων του ελέγχου είναι πολύ σημαντική γιατί στη 

συνέχεια θα τα χρησιμοποιήσουμε είτε για να τα επανατροφοδοτήσουμε σε κάποιον 
έλεγχο είτε για να συντάξουμε μία αναφορά προς τους πελάτες μας. Ο πιο εύκολος 
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τρόπος να συλλέξουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες είναι να χρησιμοποιήσουμε 
την επιλογή -oA η οποία αποθηκεύει τα αποτελέσματα σε τρία αρχεία. Ένα απλό 
αρχείο κειμένου (.nmap), ένα αρχείο στο οποίο μπορούμε εύκολα να εκτελέσουμε την 
εντολή  grep,  greppable,  (.gnmap) και  ένα αρχείο XML (.xml).  Το .gnmap αρχείο 
είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν χρειαστεί να σταματήσουμε τον έλεγχο για κάποιο 
λόγο και στη συνέχεια θέλουμε να τον συνεχίσουμε με τη χρήση της παραμέτρου –
resume, το nmap θα χρειαστεί αυτό το αρχείο.

4.2.1.1.4. nmap: Stealth Scanning
Δεν είναι καλή πρακτική για κάθε έλεγχο που εκτελούμε, να χρησιμοποιούμε 

μία connect τύπου σάρωση (-sT), η οποία πραγματοποιεί μία ολοκληρωμένη σύνδεση 
σε  ένα  port.  Ένας  υπερβολικά  μεγάλος  αριθμός  συνδέσεων  σε  ports  μπορεί  να 
προκαλέσει DoS σε παλιά μηχανήματα και σίγουρα θα ενεργοποιήσει συναγερμούς 
σε  IDS.  Έτσι,  είναι  καλύτερο  να  πραγματοποιήσουμε  μία  stealthy  μεθοδολογία 
ελέγχου, όπως είναι ο έλεγχος SYN. Για να εκτελέσουμε ένα SYN έλεγχο από το 
nmap, θα πρέπει να κάνουμε χρήση της επιλογής -sS η οποία παράγει μία λίστα με τα 
ανοιχτά  ports του  στόχου  ή  τα  ανοιχτά/φιλτραρισμένα  ports  αν  το  μηχάνημα 
βρίσκεται  πίσω  από  τοίχος  προστασίας.  Τα  ports  τα  οποία  παρουσιάζονται  ως 
ανοιχτά,  εμφανίζονται  σε  μία λίστα  μαζί  με  την υπηρεσία  που πιθανώς εκτελούν 
σύμφωνα  με  τα  καταχωρημένα  ports  της  Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA) και τα κοινώς χρησιμοποιούμενα ports  όπως είναι το 31337 για το Back 
Orifice.

Επίσης  για  να  δουλεύουμε  με  ακόμη  πιο  χαμηλό  προφίλ,  μπορούμε  να 
εκτελέσουμε ftp και “bounce” ελέγχους ή να κάνουμε χρήση idle επιλογών ελέγχου 
που μπορούν να κρύψουν την IP μας από το στόχο. Ο ftp έλεγχος εκμεταλλεύεται μία 
δυνατότητα που έχουν οι FTP εξυπηρετητές να επιτρέπουν ανώνυμους χρήστες να 
κάνουν  proxy  συνδέσεις  σε  άλλα  συστήματα.  Αν  σε  ένα  FTP  εξυπηρετητή, 
εντοπίσουμε  κατά  το  στάδιο  enumeration  ότι  υπάρχει  η  δυνατότητα  ανώνυμης 
σύνδεσης  ή  ότι  έχουμε  κάποια  δικαιώματα  σύνδεσης,  τότε  μπορούμε  να 
χρησιμοποιήσουμε  την  επιλογή  -b  με  το  user:pass@server:ftpport.  Αν  ο 
εξυπηρετητής  δεν  απαιτεί  αυθεντικοποίηση,  τότε  δε  χρειάζεται  να  βάλουμε  το 
κομμάτι  user:pass.  Αν  πάλι  ο  εξυπηρετητής  τρέχει  στην  καταχωρημένη port  που 
ορίζει  η  IANA,  δε  χρειάζεται  να  βάλουμε  ούτε  το  ftpport.  Ο  idle  έλεγχος  που 
χρησιμοποιεί  την  επιλογή  -sI  zombiehost:port,  έχει  παρόμοια  αποτελέσματα αλλά 
χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία ελέγχου. Η μεθοδολογία αυτή στηρίζεται στη 
δυνατότητα να βρούμε και να εκμεταλλευτούμε ένα ανενεργό σύστημα που κάνει 
λιγοστή κίνηση στο δίκτυο και έχει ένα IPID το οποίο μπορούμε να προβλέψουμε. 
Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να στείλουμε spoofed πακέτα στο στόχο μας έχοντας 
σαν source IP διεύθυνση αυτή του ανενεργού συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι ότι 
το IDS θα βλέπει το ανενεργό σύστημα σαν αυτό που πραγματοποιεί τον έλεγχο, 
κρύβοντας  έτσι  το  δικό  μας  σύστημα.  Αν  είμαστε  τυχεροί,  μπορεί  το  ανενεργό 
σύστημα να έχει μία έμπιστη IP διεύθυνση και να μπορεί να προσπεράσει τις ACL 
(Access Control List). Θα πρέπει πάντα να δοκιμάζουμε να πραγματοποιήσουμε ένα 
bounce ή idle έλεγχο, παρόλο που μπορεί να μη πετύχει σε κάθε Penetration test. Τα 
παλιά μηχανήματα που δε προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες, μπορούν να αποτελέσουν 
τους καλύτερους στόχους για τέτοιες δυνατότητες ελέγχου.
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4.2.1.1.5. nmap: OS Fingerprinting
Βλέποντας τα ports που είναι ανοιχτά και τις υπηρεσίες που εκτελούνται σε 

ένα σύστημα, μπορούμε να αποκτήσουμε μια γενική ιδέα για το λειτουργικό σύστημα 
που  χρησιμοποιεί.  Για  παράδειγμα,  τα  ports  135,  137,  139  και  445  συχνά 
καταδεικνύουν ένα σύστημα Windows. Αν θέλουμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, θα 
πρέπει  να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή  –O του nmap,  η οποία ενεργοποιεί  την 
fingerprinting λειτουργία του nmap. Θα πρέπει να προσέξουμε όμως, γιατί μερικά 
παλιότερα συστήματα, όπως το AIX μέχρι την έκδοση 4.1 και παλιές εκδόσεις του 
SunOS,  έχουν την τάση να “κολλάνε” όταν λάβουν ένα παραμορφωμένο πακέτο. 
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση της fingerprinting επιλογής, χωρίς την 
επισήμανση κάποιου τύπου ελέγχου, θα έχει ως αποτέλεσμα την εκτέλεση ενός SYN 
ελέγχου.

4.2.1.1.6. nmap: Scripting
Για  τον  καθορισμό  του  στόχου  προς  έλεγχο,  το  nmap  μπορεί  να  δεχτεί 

μεμονωμένες  IP  διευθύνσεις  και  εύροι  διευθύνσεων  σε  μορφή  CIDR ή  του  στυλ 
192.168.1.100-200. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αρχείο με hosts, το οποίο 
μπορεί  να  δημιουργήθηκε  κατά  το  ping  sweep  του  προηγούμενου  βήματος,  τότε 
μπορούμε να το  δηλώσουμε με  την  επιλογή  –iL.  Υπάρχουν πολλά προγράμματα, 
όπως είναι το awk, που μπορούν να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε ένα αρχείο 
με hosts χρησιμοποιώντας το αρχείο εξόδου της ping sweep. Το scripting μπορεί να 
αποτελέσει ένα μεγάλο συμπλήρωμα για οποιοδήποτε εργαλείο. Καλό θα είναι, πριν 
στραφούμε στον προγραμματισμό, να ελέγξουμε τις δυνατότητες εξόδου του κάθε 
εργαλείου γιατί μπορεί να υπάρχουν έτοιμα αυτά που χρειαζόμαστε.

4.2.1.1.7. nmap: Επιλογές ταχύτητας
Το nmap μας επιτρέπει να καθορίσουμε την ταχύτητα του ελέγχου ή το χρόνο 

ανάμεσα στην αποστολή και  λήψη των πακέτων ελέγχου.  Σε  ένα  γρήγορο LAN, 
μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τον χρόνο του ελέγχου θέτοντας τη τιμή –Τ σε 4 ή 
Aggressive,  χωρίς  να χάσουμε πακέτα κατά την αποστολή.  Όταν ο συνηθισμένος 
έλεγχος αργεί πολύ, λόγω φιλτραρίσματος ή κάποιας συσκευής firewall, τότε θα ήταν 
καλή πρακτική να ενεργοποιήσουμε την λειτουργία Aggressive ελέγχου. Αν ξέρουμε 
ότι ανάμεσα σε εμάς και στον στόχο υπάρχει ένα IDS και θέλουμε να περάσουμε όσο 
το δυνατόν πιο απαρατήρητοι γίνεται, τότε μπορούμε να κάνουμε χρήση της επιλογής 
–T0  ή  Paranoid.  Ωστόσο,  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  ένας  τέτοιος  έλεγχος  θα 
διαρκέσει  αρκετές  ώρες,  ανάλογα  και  με  τις  παραμέτρους  που  έχουμε 
χρησιμοποιήσει. 

Εξ  ορισμού,  το  nmap  3.75  ελέγχει  1663  ports  για  την  εύρεση  γνωστών 
υπηρεσιών και μπορεί να αναγνωρίσει τις περισσότερες ανοιχτές TCP πόρτες που 
υπάρχουν. Ωστόσο, μερικοί “ύπουλοι” διαχειριστές μπορεί να εκτελούν υπηρεσίες σε 
διαφορετικά ports, ασκώντας με αυτό τον τρόπο ασφάλεια δια μέσου της αφάνειας. 
Στη περίπτωση που δεν ελέγξουμε αυτές τις πόρτες, οι αντίστοιχες υπηρεσίες μπορεί 
να μας διαφύγουν. Αν έχουμε χρόνο ή αν υποψιαζόμαστε ότι το σύστημα μπορεί να 
τρέχει υπηρεσίες σε διαφορετικές πόρτες, μπορούμε να εκτελέσουμε την nmap με την 
παράμετρο  –pl-65535 η οποία θα ελέγξει  και τα 65535 πιθανά TCP ports.  Όμως, 
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ακόμη και  σε “συνεργάσιμα” δίκτυα LAN, αυτός ο έλεγχος θα διαρκέσει από 30 
λεπτά μέχρι λίγες ώρες. Εκτελώντας ένα τέτοιο έλεγχο μέσω του Internet, η χρονική 
διάρκεια του ελέγχου θα αυξηθεί ακόμη πιο πολύ, δίνοντας έτσι περισσότερο χρόνο 
στους  ιδιοκτήτες  του  συστήματος  να  παρατηρήσουν  την  υπερβολική  κίνηση  στο 
δίκτυο και να μας σταματήσουν.

4.2.1.2. Unicornscan: Port Scan (http://www.unicornscan.org)
Το  unicornscan  είναι  ένα  εργαλείο  διαφορετικό  από  τα  συνηθισμένα  port 

scanning προγράμματα γιατί μας επιτρέπει να ορίσουμε περισσότερες παραμέτρους. 
Μερικές  από  αυτές  είναι  ο  ορισμός  του  source  port  και  του  αριθμού  πακέτων 
αποστολής ανά δευτερόλεπτο και η χρήση τυχαίας source IP όπου χρειάζεται. Για το 
λόγο αυτό ίσως να μην αποτελεί την καλύτερη λύση για τα αρχικά port scans αλλά να 
ταιριάζει  περισσότερο  με  την  μετέπειτα  “fuzzing”  ή  πειραματική  παραγωγή  και 
ανίχνευση πακέτων. Το unicornscan θα μπορούσε καλύτερα να χρησιμοποιηθεί κατά 
τη διάρκεια ενός IDS ελέγχου, όπου οι δυνατότητες του στη διαμόρφωση πακέτων θα 
μπορούσαν να φανούν πολύ χρήσιμες. 

4.2.1.3. Scanrand: Port Scan (http://www.darknet.org.uk/?s=scanrand)
Παρομοίως με το unicornscan, το scanrand προσφέρει διαφορετικές επιλογές 

από τα συνηθισμένα port scanners. Υλοποιεί δύο διαφορετικές διαδικασίες σάρωσης, 
μία για την αποστολή αιτήσεων και μία για τη λήψη αυτών των αιτήσεων. Λόγω 
αυτού του διαχωρισμού, η διαδικασία μπορεί να τρέξει ασύγχρονα, εξυψώνοντας έτσι 
την  ταχύτητα  της.  Τα  πακέτα  κρυπτογραφούνται  με  ψηφιακές  υπογραφές, 
επιτρέποντας  στη  διαδικασία  να  κρατάει  τον  έλεγχο  των  αιτήσεων  και  να 
αποφεύγεται  η  παραποίηση των  απαντήσεων  από  λάθος  παροχή  δεδομένων.  Ένα 
ακόμα  καλό  χαρακτηριστικό  του  scanrand  είναι  η  δυνατότητα  καθορισμού  του 
bandwidth που θα χρησιμοποιήσει για τον έλεγχο. Όταν εκτελούμε ένα τεστ πάνω 
από  μία  σύνδεση  περιορισμένης  ταχύτητας,  η  δυνατότητα  να  καθορίσουμε  την 
ταχύτητα μεταφοράς πακέτων,  είναι  πολύ σημαντική.  To source port  του ελέγχου 
μπορεί να οριστεί ως TCP 22 με την επιλογή –p 22, ενώ τα ανοιχτά και κλειστά ports 
μπορούν να εμφανίζονται στα αποτελέσματα με τις επιλογές –e και –v αντίστοιχα. 

4.2.2. Εργαλεία για τη φάση Enumeration
Σε αυτό το κεφάλαιο θα συζητήσουμε για εργαλεία που θα μας βοηθήσουν 

στη  φάση  enumeration.  Τα  εργαλεία  αυτά  ελέγχουν  τα  ports  των  στόχων  που 
περιέχονται  στη  λίστα  εισόδου  τους,  με  σκοπό  τη  συλλογή  επιπρόσθετων 
πληροφοριών για κάθε ένα από αυτούς τους στόχους. Η φάση enumeration συχνά 
ανακαλύπτει  ονόματα  προγραμμάτων,  εκδόσεις  και  άλλες  λεπτομέρειες  που  στη 
συνέχεια  θα  χρησιμοποιηθούν  για  τον  καθορισμό  των  ευπαθειών  αυτών  των 
συστημάτων.
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4.2.2.1. nmap: Banner Grabbing
Το Banner Grabbing είναι μία τεχνική η οποία χρησιμοποιείται για να  κάνει 

έλεγχο  έκδοσης  ενός  λειτουργικού  συστήματος  ή  μιας  εφαρμογής.  Η δυνατότητα 
αυτή του nmap, ενεργοποιείται με την επιλογή –sV. Με τη βοήθεια του banner που 
θα επιστρέψει ο έλεγχος ή μιας συγκεκριμένης απάντησης που θα λάβει ένα όργανο 
ελέγχου του nmap, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε την υπηρεσία που απάντησε στις 
αιτήσεις  μας  με  μία  από  τις  υπηρεσίες  που  γνωρίζει  το  nmap.  Επειδή  αυτή  η 
δυνατότητα  του  nmap  “ανακρίνει”  τις  υπηρεσίες  που  βρέθηκαν,  θα  πρέπει  να 
χρησιμοποιείται με προσοχή γιατί τέτοια είδη συμπεριφοράς μπορούν να εντοπιστούν 
εύκολα από τα σύγχρονα IDS. Το παράδειγμα της εικόνας 4.2.2.1.1. παρουσιάζει ένα 
επιτυχημένο έλεγχο που έγινε με χρήση της εντολής nmap –sS –sV –O –v έναντι ενός 
Linux εξυπηρετητή. Η εντολή αυτή εκτελεί ένα SYN-based port  scan,  ένα έλεγχο 
έκδοσης  και  μία  συνάρτηση  καθορισμού  του  λειτουργικού  συστήματος  και  στη 
συνέχεια μας προσφέρει μια αναλυτική παρουσίαση όλων αυτών.

Εικόνα 4.2.2.1.1. Παράδειγμα χρήσης της Nmap.

Ο έλεγχος έκδοσης μπόρεσε να αναγνωρίσει την έκδοση και το πρωτόκολλο 
του OpenSSH που χρησιμοποιείται,  καθώς και το όνομα και την έκδοση (Apache 
2.2.9)  του  Web  Server.  Πληροφορίες  σαν  αυτές  θα  φανούν  χρήσιμες  κατά  τον 
καθορισμό του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο εξυπηρετητής.
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4.2.2.2. p0f: Passive OS Fingerprinting 
(www.darknet.org.uk/2008/10/p0f-advanced-passive-os-fingerprinting-tool)

Το  p0f είναι  ένα  παθητικό  εργαλείο  για  fingerprinting.  Όταν  θέλουμε  να 
είμαστε τελείως αφανείς κατά τη διεξαγωγή του αρχικού ελέγχου και τη διαδικασία 
enumeration  και  δε  μας  ενδιαφέρει  να  πάρουμε  υψηλής  ποιότητας  αποτελέσματα 
καθορισμού του λειτουργικού συστήματος, τότε το p0f είναι το κατάλληλο εργαλείο 
για τη δουλειά. Λειτουργεί αναλύοντας τις απαντήσεις που δεχόμαστε από το στόχο 
όταν του θέτουμε αβλαβή ερωτήματα όπως είναι το Web traffic, οι απαντήσεις του 
ping και διάφορες άλλες συνηθισμένες διαδικασίες. Το p0f μας παρέχει την καλύτερη 
δυνατή εκτίμηση του λειτουργικού συστήματος βασιζόμενο στις  πληροφορίες που 
σύλλεξε. Παρόλο που δεν είναι τόσο ακριβές όσο άλλα ενεργητικά εργαλεία, μπορεί 
να μας δώσει ένα καλό σημείο εκκίνησης. Εικόνα 4.2.2.2.1.

Εικόνα 4.2.2.2.1. Παράδειγμα εκτέλεσης της p0f.

4.2.2.3. Xprobe2: OS Fingerprinting (http://xprobe.sourceforge.net)
Το Xprobe2,  αν  και  είναι  βασικά ένα εργαλείο  για  τον προσδιορισμό του 

λειτουργικού  συστήματος  ενός  στόχου,  έχει  ενσωματωμένες  και  μερικές  βασικές 
λειτουργίες  port-scanning  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  αναγνώρηση 
ανοιχτών και κλειστών  ports. Μπορούμε επίσης να προμηθεύσουμε το Xprobe2 με 
γνωστά ανοιχτά ή κλειστά ports του στόχου, από τα οποία αφού διεξάγει TCP, UDP 
και ICMP ελέγχους, θα μπορέσει να καθορίσει το λειτουργικό σύστημα του στόχου 
μας.  Ένα  παράδειγμα  υλοποίησης  του  εργαλείου  Xprobe2  φαίνεται  στην  εικόνα 
4.2.2.3.1.
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Εικόνα 4.2.2.3.1. Παράδειγμα εκτέλεσης του Xprobe2.

4.2.2.4. httprint (www.net-square.com/httprint)
Το εργαλείο httprint είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει 

ένα  HTTP  δαίμονα  χωρίς  να  το  ανιχνεύσουν  τα  IDS.  Αναγνωρίζει  μόνο  HTTP 
εξυπηρετητές και μπορεί να εκτελέσει banner grabbing και να συγκρίνει τις ψηφιακές 
υπογραφές των υπηρεσιών με το δικό του αρχείο υπογραφών. Στο παράδειγμα της 
εικόνας 4.2.2.4.1, εκτελέσαμε έναν έλεγχο με χρήση του httprint, με στόχο ένα Web 
server. Κάναμε χρήση της επιλογής –h και καθορίσαμε το αρχείο υπογραφών με την 
επιλογή –s signatures.txt. Από τα αποτελέσματα που πήραμε μπορούμε να δούμε ότι 
ο στόχος μας χρησιμοποιεί Apache 2.0.x. Επίσης στα αποτελέσματα φαίνονται όλες 
οι  υπογραφές  που  βρέθηκαν  κατά  τον  έλεγχο,  καθώς  και  τα  σκορ  και  ποσοστά 
εγκυρότητας για κάθε μία από αυτές. 
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Εικόνα 4.2.2.4.1. Παράδειγμα εκτέλεσης της httprint.

4.2.2.5. IKE-scan: VPN Assessment (www.nta-monitor.com/tools/ike-scan)
Ο  πιο  συχνός  τρόπος  χρήσης  VPN,  περιλαμβάνει  τη  χρήση  IPsec  tunnel. 

Διαφορετικοί  κατασκευαστές  έχουν  και  ελαφρώς  διαφορετικές  χρήσης  του  IPsec, 
πράγμα που μπορεί να αναλυθεί και να καθοριστεί με τη βοήθεια του IKE-scan. Το 
IKE σημαίνει Internet Key Exchange και χρησιμοποιείται για τη διεκπεραίωση IPsec 
secured tunnels. Το IKE-scan μπορεί να εκτελεστεί με δύο διαφορετικές λειτουργίες, , 
κάθε μία από τις οποίες μπορεί να αναγνωρίσει και μία διαφορετική υλοποίηση VPN. 
Τη Main με την επιλογή –M και  την Aggressive με την επιλογή –Α. Και  οι  δύο 
λειτουργίες χρησιμοποιούν την αρχή που λέει ότι οι VPN εξυπηρετητές επικοινωνούν 
μόνο  με  αυτούς  που  έστειλαν  το  αρχικό  κομμάτι  ενός  IPsec  handshake.  Στην 
περίπτωση της Main λειτουργίας, στέλνεται αρχικά μόνο ένα IKE πακέτο, ενώ στην 
περίπτωση  της  Aggressive  λειτουργίας  καθορίζεται  ταυτόχρονα  και  ένα  UserID. 
Ανάλογα με το χρόνο που πέρασε μέχρι να λάβουμε την απάντηση καθώς και από τον 
τύπο  της  απάντησης,  ο  VPN  εξυπηρετητής  μπορεί  να  αναγνωριστεί  με  βάση  τα 
fingerprint της υπηρεσίας. Επίσης, το IKE-scan περιλαμβάνει και psk-crack, το οποίο 
είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για να “σπάει” προκαθορισμένα κλειδιά 
(pre-shared  keys)  για  VPN logins,  με  τη  βοήθεια  λεξικού.  Το  IKE-scan  δεν  έχει 
fingerprints για όλους τους κατασκευαστές VPN και καθώς τα fingerprints αλλάζουν 
με βάση την αύξηση της έκδοσης, ίσως να μη μπορέσουμε να βρούμε ένα fingerprint 
που να ταιριάζει στην περίπτωση μας. Παρόλα αυτά, με τη χρήση του IKE-scan, θα 
συλλέξουμε  χρήσιμες  πληροφορίες  όπως  είναι  ο  τύπος  αυθεντικοποίησης  και  ο 
αλγόριθμος κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί ο στόχος μας.
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Εικόνα 4.2.2.5.1. Παράδειγμα εκτέλεσης της ike-scan.

4.2.2.6. amap: Application Version Detection (http://freeworld.thc.org/thc-amap)
Μερικές  φορές,  μπορεί  να  συναντήσουμε  μία  υπηρεσία  (service)  που  δεν 

αναγνωρίζεται εύκολα από τον αριθμό του port ή από τον τρόπο απόκρισης του. Το 
amap στέλνει πολλαπλά ερωτήματα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία και στη συνέχεια 
αναλύσει τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των banners που επιστράφηκαν 
με σκοπό να καθορίσει ποια εφαρμογή ή υπηρεσία εκτελείται στο συγκεκριμένο port. 
Υπάρχουν  επιλογές  που  μας  επιτρέπουν  να  ελαχιστοποιήσουμε  τις  παράλληλες 
δοκιμές  ή  να  πιέσουμε  το  σύστημα  διεξάγοντας  ένα  μεγάλο  αριθμό  δοκιμών. 
Μπορούμε  αν  θέλουμε,  χρησιμοποιώντας  την  επιλογή  –1,  να  θέσουμε  μόνο  ένα 
ερώτημα στην υπηρεσία και να εμφανίσουμε το πρώτο banner που θα βρεθεί. Στο 
παρακάτω παράδειγμα, το amap ανακάλυψε ένα OpenSSH εξυπηρετητή. Οι επιλογές 
που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό  το παράδειγμα είναι  οι  –Α (invoke mapping),  –b 
(λήψη  οποιουδήποτε  ASCII  banner),  –q (να  μη  σημειωθούν  τα  ports που  δεν 
απάντησαν και τα κλειστά ports ως αναγνωρισμένα) και η –u (χρήση UDP ports).

Εικόνα 4.2.2.6.1. Παράδειγμα εκτέλεσης της amap.

4.2.2.7. Nessus (www.nessus.org/nessus)
Το Nessus  δεν  είναι  το  πρώτο  ανοιχτού  κώδικα  vulnerability scanner του 

κόσμου,  αλλά εδώ και  αρκετά  χρόνια  είναι  το  πιο  διαδεδομένο.  Το έργο  Nessus 
ξεκίνησε στις αρχές του 1998. Εκείνη την περίοδο, η ανάπτυξη των ανοιχτού κώδικα 
vulnerability scanner, είχε μείνει πίσω σε σχέση με την αντίστοιχη των εμπορικών 
προϊόντων. Ο Renaud Deraison ήταν αυτός ο οποίος αποφάσισε να ξεκινήσει το έργο 
που  αργότερα  θα  γινόταν  γνωστό  ως  Nessus.  Το  Nessus είναι  ένα  ακμάζον 
vulnerability scanner που ταιριάζει σε μεγάλα εταιρικά δίκτυα. Επίσης, το γεγονός ότι 
είναι  δωρεάν,  το  κάνει  ακόμη  πιο  προσιτό.  Η  επεκτασιμότητα  που  υποστηρίζει, 
επιτρέπει ακόμη και σε χρήστες που δεν ανήκουν στην ομάδα ανάπτυξης του έργου, 
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να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για να αναπτύξουν τους δικούς τους ελέγχους 
ευπαθειών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται πιο γρήγορα οι αναβαθμίσεις του 
εργαλείου  σύμφωνα  με  τις  καινούργιες  ευπάθειες,  από  μία  μεγάλη  κοινότητα 
χρηστών που κρατούν το έργο Nessus ζωντανό και ενημερωμένο.

Αυτό  που  κάνει  το  Nessus  ένα  αξιόλογο  εργαλείο,  είναι  η  μοναδική 
αρχιτεκτονική με την οποία είναι κατασκευασμένο. Η ευελιξία και η ευρηματικότητα 
του  Nessus  υποστηρίζει  κάθε  κομμάτι  του  κύκλου  ζωής  της  ασφάλειας 
πληροφοριακών  συστημάτων.  Παρέχει  batch  εκτέλεση  ελέγχων  ευπαθειών  που 
συλλέγουν  δεδομένα,  αναφορές  γραφικού  περιβάλλοντος  που  τα  παρουσιάζουν 
καθώς και τρόπους για την αποκατάσταση και θεραπεία του συστήματος. Μερικά από 
τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής του είναι τα:

• Ο Nessus Client και Server
• Τα Nessus Plugins
• Η Nessus Knowledge Base

4.2.2.7.1. Client και Server
Αρχικά, όλα τα vulnerability scanners ήταν client-based. Ένας σύμβουλος, θα 

έφερνε το φορητό του στην τοποθεσία που βρίσκεται ο πελάτης και θα συνδεόταν στο 
πιο βολικό σημείο του δικτύου έτσι ώστε να εκτελέσει τον έλεγχο. Ο έλεγχος ενός 
δικτύου θα μπορούσε να διαρκέσει από ένα απόγευμα μέχρι μερικές μέρες αναλόγως 
με  το  μέγεθος  του  δικτύου  και  το  βάθος  του ελέγχου.  Αυτό δέσμευε  το  φορητό 
υπολογιστή το για όλη τη διάρκεια που θα χρειαζόταν για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Το  έργο  Nessus  έλαβε  εξ  αρχής  υπ’  όψιν  του  το  πρόβλημα  αυτό  των 
vulnerability scanners. Για να διορθώσει τέτοιου είδους προβλήματα, το έργο Nessus 
υιοθέτησε ένα  client/server μοντέλο.  Αυτό  επιτρέπει  στον  αναλυτή  ασφαλείας  να 
αποκολληθεί από τον έλεγχο ευπαθειών και να μπορέσει, όσο το Nessus συνεχίζει να 
κάνει τη δουλειά του, να χρησιμοποιήσει τους πόρους του αλλού. Αυτό είναι απλά 
ένα από τα προτερήματα της χρήσης ενός  client/server μοντέλου. Υπάρχουν πολλοί 
καινοτόμοι τρόποι να κατασκευάσουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο γύρω από αυτή 
την  αρχιτεκτονική  ή  να  εκσυγχρονίσουμε  την  on-site διαδικασία  εκτίμησης 
ευπαθειών.

Για παράδειγμα, ας πούμε ότι μία συμβουλευτική εταιρία που ασχολείται με 
την  ασφάλεια,  λαμβάνει  ένα  συμβόλαιο  για  τη διεξαγωγή μίας  on-site  εκτίμησης 
ευπαθειών. Από τη στιγμή που ο σύμβουλος θα αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο του 
πελάτη, μπορεί αμέσως να εκτελέσει το Nessus client και να συνδεθεί στο nessusd 
server της εταιρίας του. Από τη στιγμή που ο σύμβουλος θα ξεκινήσει την εξωτερική 
εκτίμηση,  μπορεί  να  αποσυνδέσει  τον  client  του  από  το  server,  γνωρίζοντας  ότι 
αργότερα τα δεδομένα του θα είναι έτοιμα. Μέχρι να τελειώσει ο εξωτερικός έλεγχος, 
μπορεί να ξεκινήσει και τον εσωτερικό έλεγχο του δικτύου, εκμεταλλεύοντας τον ίδιο 
εξοπλισμό που χρησιμοποίησε για την εκκίνηση του εξωτερικού ελέγχου.

Ένα μηχάνημα με περισσότερη μνήμη και επεξεργαστική δύναμη, μπορεί να 
εκτελέσει  περισσότερα  τεστ  ταυτοχρόνως,  ελαττώνοντας  έτσι  το  χρόνο  ελέγχου. 
Αυτό έχει  ως αποτέλεσμα ο έλεγχος να τελειώσει γρηγορότερα και  να αφήσει το 
φορητό υπολογιστή του συμβούλου ελεύθερο, επιτρέποντας του έτσι να εκτελέσει 
κάποια άλλη εργασία. Ο σύμβουλος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία για 
να  προσδιορίσει  τους  ρόλους  των  μηχανημάτων  που  βρέθηκαν  κατά  τον  έλεγχο, 
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παίρνοντας  συνέντευξη  από  τους  υπάλληλους  του  οργανισμού  όταν  αυτό  είναι 
απαραίτητο.  Επίσης  μπορεί  να  διεξάγει  χειρωνακτική  επαλήθευση  των 
αποτελεσμάτων, η οποία είναι πολύ σημαντική για την υψηλής ποιότητας εκτίμηση 
ευπαθειών.  Όλα  τα   vulnerability scanners παράγουν  και  μερικά  λανθασμένα 
αποτελέσματα ή ανακριβείς δηλώσεις ευπαθειών. Είναι δουλειά του μηχανικού να 
επιβεβαιώσει  κάθε  μία  από  τις  ευπάθειες  χειρωνακτικά,  έτσι  ώστε  τα  επί  τόπου 
αποτελέσματα των ελέγχων να μη περιέχουν ανακρίβειες. 

Από  την  οπτική  των  in-house  ομάδων  ασφαλείας,  αυτή  η  αρχιτεκτονική 
μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  με  ένα  αρκετά  διαφορετικό  τρόπο.  Ένα  από  τα 
προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  αυτές  οι  ομάδες,  είναι  τα  firewall.  Τα  firewall 
συχνά  έχουν  πίνακες  μετάφρασης  διευθύνσεων,  με  αποτέλεσμα  οι  πολλαπλές 
συνδέσεις  που  προκαλούν  οι  vulnerability  scanners  να  τους  γεμίζουν  και  να 
αναγκάζουν  τα  firewall  να  κλείνουν  τις  παλιές  συνδέσεις.  Αυτό  το  δυσμενές 
φαινόμενο, επηρεάζει και τους ελέγχους που πραγματοποιεί η ομάδα ασφαλείας αλλά 
και τους ίδιους τους χρήστες του δικτύου. Επίσης το φαινόμενο αυτό σε συνδυασμό 
με το γεγονός της μεγάλης χρήσης bandwidth από τους vulnerability scanners, έχει ως 
αποτέλεσμα  να  αποθαρρύνεται  η  συχνή  διεξαγωγή  ελέγχων  σε  ένα  οργανισμό. 
Διανέμοντας  nessusd  εξυπηρετητές  σε  όλο  το  εταιρικό  δίκτυο,  η  in-house  ομάδα 
ασφαλείας μπορεί να προσπεράσει τα παραδοσιακά προβλήματα που προκαλούνται 
από  τους  vulnerability  scanners  και  να  αυτοματοποιήσει  εύκολα  τη  διεξαγωγή 
περιοδικών ελέγχων εξασφαλίζοντας έτσι ένα ασφαλέστερο δίκτυο.

Εικόνα 4.2.2.7.1.1. In-house δίκτυο με Nessus servers.

Ο  Nessus  client  μπορεί  να  συνδεθεί  με  το  nessusd  server  με  διάφορους 
τρόπους  που  να  χρησιμοποιούν  κρυπτογράφηση  και  αυθεντικοποίηση.  Το  πρώτο 
πράγμα που θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας, είναι το αν ο nessusd server θα 
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λειτουργεί  μόνο  τοπικά  με  loopback.  Αν  ο  nessusd  server  που  θέλουμε  να 
συνδεθούμε,  ακούει  μόνο στο 127.0.0.1,  τότε δε χρειάζεται  να χρησιμοποιήσουμε 
κρυπτογράφηση.  Αυτή  είναι  η  μόνη  περίπτωση  που  επιτρέπεται  να 
χρησιμοποιήσουμε  τη  μη  κρυπτογραφημένη  μέθοδο.  Παρόλο  που  μπορεί  να 
υπάρχουν ασφαλείς  ρυθμίσεις  που να μας  επιτρέπουν να μεταφέρουμε με αρκετά 
μεγάλη σιγουριά μη κρυπτογραφημένα δεδομένα, ο μοναδικός τρόπος για να είμαστε 
απόλυτα ασφαλείς, είναι να μην ακουμπήσουν ποτέ μη κρυπτογραφημένα δεδομένα 
το  φυσικό  επίπεδο  του  δικτύου.  Αυτή  η  προειδοποίηση  γίνεται  κρίσιμη  στην 
περίπτωση που  ο  Nessus server αυθεντικοποιεί  πολλαπλούς  χρήστες  γιατί  με  τον 
τρόπο αυτό ο  client θα πρέπει να μεταφέρει το σχετικό κωδικό στον εξυπηρετητή 
διαμέσου  του  δικτύου.  Η  χρήση  της  κρυπτογράφησης  μας  γλιτώνει  από  το  να 
ντροπιαστούμε μπροστά στο διαχειριστή του δικτύου ή από έναν εισβολέα που θα 
μπορέσει να ανακατευθύνει και να κάνει sniff την κίνηση του δικτύου.

Όταν  χρησιμοποιούμε  κρυπτογράφηση,  μπορούμε  να  διαλέξουμε  ανάμεσα 
στο Transmission Layer Security(TLS) ή σε μία από τις τρεις εκδόσεις του Secure 
Sockets Layer (SSL). Το SSL κατασκευάστηκε από την Netscape όταν δημιούργησε 
τον πρώτο της εμπορικό browser ενώ το TLS είναι ένα IETF standard βασισμένο στο 
SSL.

Το επόμενο πράγμα που θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας όταν διαλέγουμε 
τον  τρόπο  σύνδεσης  που  ταιριάζει  καλύτερα  στο  δίκτυο  μας,  είναι  η  μέθοδος 
αυθεντικοποίησης.  Αυτή  τη  στιγμή  το  Nessus  υποστηρίζει  αυθεντικοποίηση 
βασισμένη σε κωδικούς και σε πιστοποιητικά. Αυτό επιτρέπει στην ομάδα ασφαλείας 
να ενσωματώσει στο Nessus τη σύγχρονη υποδομή δημοσίου κλειδιού (PKI). Επίσης, 
η  μέθοδος  αυτή,  προσθέτει  ένα  ακόμα  επίπεδο  ασφαλείας  στην  διαφύλαξη  του 
συνόλου των δεδομένων που θα μπορούσαν να δώσουν σε ένα παράνομο “θεατή” 
δικαιώματα  διαχειριστή  πάνω  σε  πόρους  του  δικτύου.  Με  αυτό  τον  τρόπο 
ακολουθούμε την αρχή “Defence in Depth”, που υποστηρίζει ότι πολλαπλά στρώματα 
ασφαλείας  επιτρέπουν  στην  άμυνα  να  κρατήσει,  ακόμη  και  όταν  ένας  εισβολέας 
καταφέρει να διεισδύσει σε ένα ή περισσότερα από αυτά. 

4.2.2.7.2. Plugins
Ένας  ακόμη  λόγος  που  κάνει  το  Nessus  να  ξεχωρίσει  από  τα  άλλα 

vulnerability scanners, είναι η δύναμη της Nessus Attack Scripting Language(NASL). 
Η NASL επιτρέπει σε αναλυτές ασφαλείας να δημιουργήσουν γρήγορα τα δικά τους 
plugins  για  ελέγχους  ευπαθειών.  Το  αποτέλεσμα  είναι  πως  οι  ομάδες  ασφάλειας 
μπορούν  εύκολα  να  προσθέσουν  τις  δικές  τους  γνώσεις  στους  ελέγχους  τους, 
δημιουργώντας χειροποίητα τεστ ευπαθειών. Επίσης, επιτρέπει σε in-house ομάδες 
ασφαλείας  να  κατασκευάσουν  ελέγχους  ευπαθειών  για  τα  πρωτόκολλα  και  τις 
υπηρεσίες που είναι μοναδικά στο κάποιο δίκτυο. 

Η NASL μοιάζει αρκετά με τη γλώσσα C. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για τον 
τομέα της ασφάλειας καθώς επικοινωνεί μόνο με τον χρήστη που της δόθηκε ως 
παράμετρος  και  δεν  εκτελεί  καμία  εντολή  τοπικά.  Έχοντας  αυτό  υπ’  όψιν,  είναι 
σχεδόν απίθανο ένα plugin να εκτελέσει ανεπιθύμητες διαδικασίες. Επίσης, η NASL 
είναι  σχεδιασμένη  έτσι  ώστε  να  μοιράζει  πληροφορίες  μεταξύ  των  ελέγχων 
ασφαλείας με την χρήση των knowledge bases.
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4.2.2.7.3. Knowledge Base
H  knowledge  base  επιτρέπει  στα  καινούργια  plugins  να  διαχειριστούν  τα 

δεδομένα  που  συλλέχθηκαν  από  παλιότερα  plugins.  Ας  θεωρήσουμε  πως  ένας 
έλεγχος ασφαλείας θα προσπαθήσει να ανακαλύψει ένα Web server και στη συνέχεια, 
αν βρει, θα επιχειρήσει να καθορίσει ποια έκδοση υλοποίηση του HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol) χρησιμοποιεί. Κάθε plugin έχει τη δυνατότητα να ορίσει την τιμή 
μιας μεταβλητής στη knowledge base του Nessus για το συγκεκριμένο χρήστη. Ας 
υποθέσουμε  ότι  σε  μία  χρονική  στιγμή,  το  NASL  script  ανακαλύπτει  τη  χρήση 
Apache από ένα host. Το plugin θα τοποθετήσει στη μεταβλητή  www/banner/80της 
knowledge  base  του  χρήστη,  την  τιμή  “Apache/1.3.29  (Unix)  PHP/4.3.4 
mod_ssl/2.8.16 OpenSSL/0.9.7a”. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα plugins που θα 
ακολουθήσουν,  να  μπορούν  να  διαβάσουν  την  τιμή  της  www/banner/80. Ας 
υποθέσουμε τώρα πως το επόμενο plugin διαβάζει αυτή την τιμή. Μόλις διαβάσει ότι 
στη μεταβλητή περιέχεται το OpenSSL/0.9.7a, θα αναφέρει πως ο host είναι τρωτός 
γιατί  τρέχει  μία ξεπερασμένη έκδοση  OpenSSL.  Με αυτό  τον τρόπο κάθε  plugin 
μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  πληροφορίες  που  συλλέχθηκαν  από  τα  προηγούμενα 
plugin. Ο Renaud προτείνει πως οι δημιουργοί plugin θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη 
knowledge base όσο το δυνατό περισσότερο γίνεται. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να 
επεκταθούν  οι  δυνατότητες  του  Nessus και  τα  μελλοντικά  plugin να  γίνουν 
γρηγορότερα  καθώς  θα  ψάχνουν  τη  knowledge base για  πληροφορίες  χωρίς  να 
χρειάζεται να διασχίζουν το δίκτυο για αυτές.

4.2.2.7.4. Πλατφόρμες
Unix

• Εγκατάσταση του Nessus σε linux
Το nessus μπορούμε είτε να το κατεβάσουμε από την ιστοσελίδα του nessus 
που είναι  η  www.nessus.org,  είτε  να  το  εγκαταστήσουμε απευθείας  με  τη 
βοήθεια κάποιου Linux Packaging Tool.

• Χρήση του Auditor Live CD
Το  Auditor αποτελεί μια αξιόλογη  Live-CD πλατφόρμα για τους σοβαρούς 
penetration testers.  Υπάρχουν  όμως  και  μερικά  ελαττώματα  κατά  την 
εκτέλεση του εργαλείου σε ένα τέτοιου είδους περιβάλλον. Το Live-CD είναι 
ένα περιβάλλον στο οποίο έχουμε δικαίωμα ανάγνωσης αλλά όχι εγγραφής. 
Αυτό  κάνει  ορισμένες  τροποποιήσεις  και  αναβαθμίσεις,  και  ειδικά  την 
αναγκαία  διαδικασία  αναβάθμισης  των  plugin του  Nessus,  να  γίνονται  με 
μεγάλη δυσκολία.

Windows
Ο Nessus  server  μπορεί  να  εκτελεστεί  στα  Windows  χάρη  στο  Tenable’s 

NeWT,  την  εμπορική  έκδοση  του  Nessus  που  είναι  διαθέσιμη  στην  ιστοσελίδα 
www.nessus.org.  Η  NeWT έχει  ένα  πιο  κομψό  περιβάλλον  εργασίας  από  ότι  το 
Nessus, το οποίο όμως ίσως φανεί περίεργο στου παλαίμαχους του Unix. Η Tenable 
παρέχει  επίσης  και  ένα  Window-based client στην ιστοσελίδα  www.nessus.org.  Ο 
client αυτός, έχει ένα μεγάλο μέρος της λειτουργικότητας που έχουν και οι  UNIX-
based εκδόσεις  του  Nessus και παράλληλα έχει  και  μερικά έξτρα χαρακτηριστικά 
όπως είναι η παραγωγή αρχείων αναφοράς Microsoft word.
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4.2.2.7.5. Συντήρηση του Nessus
Παρόλο που το Nessus είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο, είναι μόνο όσο καλό 

είναι και τα plugins που έχει. Όπως ένα antivirus είναι άχρηστο όταν δε γνωρίζει τους 
καινούργιους ιούς, έτσι και ο έλεγχος του Nessus θεωρείται ατελής όταν δεν ψάχνει 
για τις πιο πρόσφατες ευπάθειες. Η αναβάθμιση των Nessus plugins (ή NASL scripts) 
είναι πολύ εύκολη και διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα.

4.2.2.7.6. Συχνές αναβαθμίσεις των Plug-Ins
Η δήλωση του Nessus είναι  γρήγορη,  εύκολη,  δωρεάν και  στις  τελευταίες 

εκδόσεις  του  Nessus,  απαραίτητη.  Για  να  μπορέσουμε  να  κατεβάσουμε  τα  πιο 
καινούργια plugin,  θα πρέπει το Nessus να είναι δηλωμένο. Μόλις δηλώσουμε το 
προϊόν  μας,  μπορούμε  να  κατεβάσουμε  τα  καινούργια  plugin με  το  πρόγραμμα 
nessus-update-plugins. Το πρόγραμμα αυτομάτως θα συνδεθεί στην ιστοσελίδα του 
Nessus,  θα κατεβάσει το αρχείο με τα τελευταία  plugins και θα πιστοποιήσει την 
αυθεντικότητα  τους.  Αυτό  το  τελευταίο  κομμάτι  είναι  πολύ  σημαντικό  γιατί  μας 
εξασφαλίζει  πως  τα  plugin δεν  έχουν  παραποιηθεί.  Ένα  κακόβουλο  plugin θα 
μπορούσε  να  προκαλέσει  τη  δυσλειτουργία  του  Nessus ή  ακόμα  χειρότερα,  θα 
μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο δίκτυο στο οποίο διεξάγεται ο έλεγχος. Μόλις 
τελειώσει  το  πρόγραμμα  αναβάθμισης,  τα  plugins αυτομάτως  αντιγράφονται  στο 
σύστημα μας  και  αναγνωρίζονται  από το  Nessus.  Αυτή είναι  μία σχετικά εύκολη 
διαδικασία  αλλά  λόγω  του  τρόπου  με  τον  οποίο  γίνεται  η  αναβάθμιση  του 
συστήματος μας, η διαδικασία αυτή είναι ακατάλληλη για portable εκδόσεις.

4.2.2.7.7. Χρήση του Nessus σε λειτουργικό UNIX

Ρύθμιση του Nessus Server

Αναβάθμιση των Plugins
Πριν την αναβάθμιση των plugins,  θα πρέπει να δηλώσουμε το  Nessus.  Η 

δήλωση μπορεί  να ολοκληρωθεί  με την αποδοχή της φόρμας που βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα  www  .  nessus  .  org  /  register   και  την  εισαγωγή  μιας  έγκυρης  διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτομάτως θα μας σταλεί ένας κωδικός ενεργοποίησης 
στη  διεύθυνση  που  δηλώσαμε,  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  για  την 
εκτέλεση της εντολής  nessus-fetch --register activation_code.  Με την ολοκλήρωση 
της δήλωσης του προϊόντος, τα  plugin μπορούν να αναβαθμιστούν κάνοντας χρήση 
της εντολής nessus-update-plugins.

Η εντολή Nessus-adduser
Το επόμενο βήμα θα είναι να δημιουργήσουμε ένα χρήστη για το Nessus. 

Αυτό  επιτυγχάνεται  με  το  nessus-adduser script.  Όπως  και  με  τις  περισσότερες 
διαδικασίες ρύθμισης συστήματος, είναι καλύτερα να εκτελεστεί το script κάνοντας 
χρήση της sudo, δηλαδή sudo nessus-adduser. Εισάγουμε το επιθυμητό όνομα χρήστη 
και  επιλέγουμε  μία  μέθοδο  αυθεντικοποίησης.  Η  επιλογή  του  pass ως  μέθοδος 
αυθεντικοποίησης είναι η πιο εύκολη και ξεκάθαρη λύση. Εισάγουμε ένα κωδικό και 
στη  συνέχεια  πατάμε  Ctrl+D για  να  παρακάμψουμε  την  αίτηση  για  εισαγωγή 
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κανόνων. Τέλος, πατάμε  Enter για να ολοκληρωθεί η δημιουργία του χρήστη. Ένα 
παράδειγμα φαίνεται στην εικόνα 4.2.2.7.7.1.

Εικόνα 4.2.2.7.7.1. Εκτέλεση της nessus-adduser.

Η εντολή Nessus-mkcert
Στη  συνέχεια,  θα  χρειαστεί  να  παράγουμε  ένα  πιστοποιητικό  SSL για  το 

Nessus server. Αυτό επιτυγχάνεται με το  nessus-mkcert script. Αφού δεχτούμε όλες 
τις  εξ  ορισμού  επιλογές,  η  εντολή  sudo nessus-mkcert θα  κατασκευάσει  όλα  τα 
αναγκαία πιστοποιητικά. Ένα παράδειγμα φαίνεται στην εικόνα 4.2.2.7.7.2.

Εικόνα 4.2.2.7.7.2.  Εκτέλεση της nessus-mkcert.

Nessusd, ο Nessus Server Daemon
Τώρα που υπάρχει ένας χρήστης με κωδικό και ένα πιστοποιητικό για τον 

εξυπηρετητή, μπορούμε να εκκινήσουμε το Nessus server. Ο Nessus server είναι ένα 
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πρόγραμμα που ονομάζεται nessusd. Παρόλο που θα αναφέρουμε μόνο την εκτέλεση 
του  Nessus  με  χρήση  του  loopback  interface,  το  Nessus  μπορεί  να  “ακούει”  σε 
οποιοδήποτε  interface  δικτύου  επιθυμούμε,  επιτρέποντας  έτσι  τη  σύνδεση 
απομακρυσμένων χρηστών. Επίσης ο Nessus server έχει τη δυνατότητα να διαβάσει 
ένα αρχείο ρυθμίσεων από μία διαφορετική τοποθεσία. Οι πιο συνηθισμένες επιλογές 
για τον Nessus server φαίνονται παρακάτω:

Επιλογή Περιγραφή
-h Εμφάνιση βοήθειας
-c configfile Τοποθεσία του αρχείου ρυθμίσεων
-a address Η διεύθυνση που θα ακούει ο 

εξυπηρετητής 
-p port Το port στο οποίο θα τρέχει η υπηρεσία

Nessus: Ο Nessus Client
Ο Nessus client εξυπηρετεί ως το πρωταρχικό μέσω σύνδεσης με τον Nessus 

server.  Ενώ συνήθως ο client  εκτελείται στο ίδιο μηχάνημα που εκτελείται  και  ο 
Nessus server,  ο  client  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  για  σύνδεση  με  ένα 
απομακρυσμένο εξυπηρετητή. Ο Nessus client μπορεί, εκτός από την εκτέλεση σε 
γραφικό περιβάλλον, να εκτελεστεί και σε batch μορφή για χρήση από τη γραμμή 
εντολών. Οι πιο συνηθισμένες επιλογές για το Nessus client φαίνονται παρακάτω.

Επιλογή Περιγραφή
-h Εμφάνιση βοήθειας
-q Ενεργοποίηση λειτουργίας batch. Για την εκτέλεση απαιτείται host, 

port, όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, αρχείο στόχων και αρχείο 
εξόδου (γραμμένα με αυτή τη σειρά).

-s Εμφανίζει τη λίστα με τις αποθηκευμένες συνεδρίες του 
εξυπηρετητή. Για την εκτέλεση απαιτείται host, port, όνομα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης (γραμμένα με αυτή τη σειρά).

-T Φόρμα εξόδου. Για την εκτέλεση απαιτείται ένα από τα nbe, html, 
html_graph, text, xml, old-xml, tex ή nsr.

-V Επιβολή της εμφάνισης μηνυμάτων κατάστασης κατά την εκτέλεση 
σε batch λειτουργία (Verbose).

-x Επιβολή της αποδοχής του πιστοποιητικού SSL.

Οι επιλογές που υποστηρίζονται κατά την batch λειτουργία, μπορεί να φανούν 
πολύ  χρήσιμες  για  την  εκτέλεση συχνών  προγραμματισμένων  ελέγχων,  ειδικά  σε 
συνδυασμό  με  προγράμματα  όπως  το  cron.  Ένα  παράδειγμα  ελέγχου  σε  batch 
λειτουργία, φαίνεται παρακάτω. Ο έλεγχος εκτελείται τοπικά στο Nessus server που 
ακούει στο port 1241. To username είναι το  xxx και ο κωδικός πρόσβασης είναι ο 
qazwsx.. Οι hosts που πρόκειται να ελεγχθούν, υπάρχουν στο αρχείο scan_hosts και 
για  το  παράδειγμα  μας  αποτελούνται  από  ένα  μόνο  host.  Τα  αποτελέσματα 
αποθηκεύονται στο αρχείο scan.html σε html διαμόρφωση.
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Εικόνα 4.2.2.7.7.3. Εκτέλεση της nessus σε batch mode.

4.2.2.7.8. Χρήση του Nessus σε λειτουργικό Microsoft Windows

Ο Nessus Server
Από τη στιγμή που θα εγκαταστήσουμε το Nessus3 σε έναν υπολογιστή, ο 

server του Nessus θα εκτελείται αυτόματα κατά την εκκίνηση των Windows. Από το 
μενού  του  taskbar  μπορούμε  να  βρούμε  το  φάκελο  με  όνομα  “Tenable  Network 
Security”,  ο  οποίος  περιέχει  τα  προγράμματα  του  Nessus.  Από  το  φάκελο  αυτό 
μπορούμε να εκτελέσουμε τα  Nessus Client,  Nessus Server Configuration,  Plugin 
Update,  Product Registration και  User Management.  Η  επιλογή  Nessus  Server 
Configuration μας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τον εξυπηρετητή μας. Όπως 
βλέπουμε και στην εικόνα 4.2.2.7.8.1, η αρχικές ρυθμίσεις του Nessus ορίζουν ότι ο 
server θα “ακούει” στην IP 127.0.0.1 από το  port 1241. Επίσης από το κουμπί που 
υπάρχει  στο  επάνω  μέρος  του  παραθύρου  μπορούμε  να  ξεκινήσουμε  ή  να 
σταματήσουμε την λειτουργία του server. 

Εικόνα 4.2.2.7.8.1. Παράθυρο Nessus Server Configuration.

Το πιο σημαντικό κομμάτι του Nessus είναι τα plugins του. Αν τα plugins του 
δεν  είναι  ενημερωμένα τότε  το εργαλείο δε  θα έχει  τη  μέγιστη ισχύ του.  Για να 
μπορέσουνε να κάνουμε την αναβάθμιση των plugins, θα πρέπει πρώτα να κάνουμε 
registration. Εκτελώντας λοιπόν το πρόγραμμα  Product Registration, θα εμφανιστεί 
το παράθυρο που φαίνεται στην εικόνα 4.2.2.7.8.2.  Ανοίγοντας το link που υπάρχει 
στο  πάνω μέρος  του  παραθύρου,  μπορούμε,  απλά δηλώνοντας  το  e-mail μας,  να 
αποκτήσουμε το activation code. 
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Εικόνα 4.2.2.7.8.2. Παράθυρο Product Registration.

Από τη στιγμή που θα τελειώσουμε το registration του Nessus, μπορούμε να 
εκτελέσουμε το πρόγραμμα Nessus Plugin Update Wizard, το οποίο θα μας εμφανίσει 
το παράθυρο που φαίνεται στην εικόνα  4.2.2.7.8.3. Πατώντας το κουμπί update θα 
ξεκινήσει η διαδικασία αναβάθμισης.

Εικόνα 4.2.2.7.8.3. Παράθυρο Nessus Plugin Update Wizard.

Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη χρήση του Nessus. Εκτελώντας το 
πρόγραμμα Nessus  Client,  θα  εμφανιστεί  το  παράθυρο που φαίνεται  στην εικόνα 
4.2.2.7.8.4. Όπως  βλέπουμε  σε  αυτό  το  παράθυρο,  έχουμε  τη  δυνατότητα  να 
επιλέξουμε το server στον οποίο θα συνδεθεί ο client, τις συσκευές στις οποίες θα 
πραγματοποιήσει τον έλεγχο καθώς και τις πολιτικές ελέγχου.
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Εικόνα 4.2.2.7.8.4. Κεντρικό παράθυρο του Nessus Client.

Αν  πατήσουμε  το  κουμπί  Connect,  τότε  θα  εμφανιστεί  το  παράθυρο  της 
εικόνας  4.2.2.7.8.5. Από  αυτό,  μπορούμε  να  επιλέξουμε  έναν  από  τους  ήδη 
υπάρχοντες εξυπηρετητές ή μπορούμε να δηλώσουμε ένα καινούργιο.

Εικόνα 4.2.2.7.8.5. Παράθυρο επιλογής του Nessus server.

Στη  συνέχεια,  αν  στο  κεντρικό  παράθυρο  του  Nessus  client,  εικόνα 
4.2.2.7.8.4,  πατήσουμε το κουμπί  «+» που βρίσκεται  κάτω από την  καρτέλα που 
γράφει  Network(s)  to  scan,  θα  εμφανιστεί  το  παράθυρο  επιλογής  στόχου.  Όπως 
φαίνεται  στην  Εικόνα  4.2.2.7.8.6,  ο  στόχος  μας  μπορεί  να  αποτελείται  από  ένα 
μεμονωμένο χρήστη, από ένα σύνολο IP, από ένα subnet ή από ένα αρχείο με hosts.
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Εικόνα 4.2.2.7.8.6. Παράθυρο επιλογής στόχου.

Για το επόμενο βήμα θα πρέπει,  στο κεντρικό παράθυρο του Nessus client 
εικόνα  4.2.2.7.8.4,  να  πατήσουμε  το  κουμπί  «+»  που  βρίσκεται  κάτω  από  την 
καρτέλα  που  γράφει  Select  a  scan  policy.  Στο  παράθυρο  που  θα  εμφανιστεί, 
μπορούμε να καθορίσουμε την πολιτική του ελέγχου που θα πραγματοποιήσουμε. Για 
παράδειγμα στην καρτέλα  Options, εικόνα 4.2.2.7.8.7, μπορούμε να επιλέξουμε τα 
Port Scanners τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε.

Εικόνα 4.2.2.7.8.7. Καρτέλα Options.
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Επίσης  στην  καρτέλα  με  το  όνομα  Plugin  selection,  Εικόνα  4.2.2.7.8.8, 
μπορούμε να επιλέξουμε τα Plugins τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο που 
θα πραγματοποιήσουμε.

Εικόνα 4.2.2.7.8.8. Καρτέλα Plugin Selection.

Όταν  τελειώσουμε  με  την  παραμετροποίηση  της  πολιτικής  που  θα 
χρησιμοποιήσουμε, επιστρέφουμε στο κεντρικό παράθυρο του Nessus client, Εικόνα 
4.2.2.7.8.4 και πατάμε το κουμπί Scan now για να ξεκινήσει ο έλεγχος.

4.3. Πολυεργαλεία (Ολοκληρωμένα Πακέτα για Δοκιμές Διείσδυσης)

4.3.1.Τι είναι το Linux Live CD?

Τα Linux live CDs είναι συστήματα Linux που λειτουργούν από το CD-ROM 
διανομής χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης του λειτουργικού και χωρίς την ανάγκη 
σκληρού δίσκου. Αυτές οι διανομές μπορούν να κάνουν αυτομάτως και με μεγάλη 
ευκολία  τη  ρύθμιση  του  hardware.  Έτσι,  λίγα  λεπτά  μετά  την  εκκίνηση  του 
υπολογιστή,  έχουμε  μπροστά  μας  έτοιμο  ένα  ολοκληρωμένο  γραφικό  περιβάλλον 
Linux. Το σύστημα θα έχει ήδη αναγνωρίσει όλες τις περιφερειακές συσκευές και θα 
περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων έτοιμων για χρήση. Μια κατηγορία 
Linux live CDs στοχεύει στον τομέα της ασφάλειας. Τα περισσότερα από αυτά τα 
CDs έχουν  ως  βάση  τους  τις  εκδόσεις  Knoppix ή  Slax.  Το  Knoppix είναι  ένα 
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σύστημα που στηρίζεται στο Debian ενώ το Slax είναι ένα σύστημα που στηρίζεται 
στο Slackware. Τον τελευταίο καιρό εμφανίστηκε και το σύστημα nUbuntu, το οποίο 
όπως φαίνεται και από το όνομα του, στηρίζεται στο Ubuntu.

4.3.2. Alternatives
Οι  διανομές  Live CD που  ασχολούνται  με  την  ασφάλεια  μπορούν  να 

χωριστούν στις κατηγορίες  PENTEST,  Forensics και  Secure Desktop. Η κατηγορία 
Forensics επικεντρώνεται σε εργαλεία για τη μελέτη και την ανάκτηση δεδομένων 
από διάφορα file system, χωρίς τη ανάγκη εισβολής στο πληροφοριακό σύστημα. Η 
κατηγορία Secure Desktop επικεντρώνεται σε προγράμματα και σε εξυπηρετητές που 
παρέχουν εφαρμογές που στηρίζονται σε ασφαλή πρωτόκολλα. Τέλος, η κατηγορία 
PENTEST περιλαμβάνει  προγράμματα  για  enumeration,  network scanning και 
analysis, vulnerability assessment και εκμετάλλευση ευπαθειών ασφάλειας.

Ένα  σύστημα  φτιαγμένο  για  PENTEST απαιτεί  πολύ  δουλειά  γιατί 
προϋποθέτει  τη  συλλογή,  την  εγκατάσταση  και  την  συνεχή  αναβάθμιση  των 
κατάλληλων προγραμμάτων. Συνήθως, ένα  Live CD για  PENTEST θα περιέχει τα 
εξής:

• εργαλεία για PENTEST
• εργαλεία για enumeration
• εργαλεία για scanning και network port analysis
• vulnerability scanners που στοχεύουν σε γνωστά προβλήματα
• CIFS/SMB (Common Internet File System / Server Message Block) scanners. 

Το  CIFS/SMB είναι  ένα  πρωτόκολλο  που  χρησιμοποιείται  για  μοίρασμα 
αρχείων, εκτυπωτών, σειριακών θυρών και άλλα.

• sniffers και αναλυτές δικτύων
• εργαλεία για την εκμετάλλευση συνηθισμένων ευπαθειών.
• HTTP proxy εργαλεία
• εργαλεία  fuzzer.  Χρησιμοποιούν  τεχνικές  που  εισάγουν  τυχαία  δεδομένα 

(fuzz) στην είσοδο ενός προγράμματος ή υπηρεσίας. Ο σκοπός των εργαλείων 
αυτών είναι να δοκιμάσουν την αντοχή των προγραμμάτων και υπηρεσιών σε 
πολλαπλές εισαγωγές τυχαίων δεδομένων.

•  εργαλεία για router scanning και exploitation
• εργαλεία για spoofing και session hijacking
• εργαλεία για password cracking και brute-force επιθέσεις

Όλες οι διανομές περιέχουν ένα βασικό σετ από  PENTEST εργαλεία όπως 
είναι το nmap,  Metasploit και  Framework καθώς και μερικά επιπλέον εργαλεία που 
κάνουν το σύστημα πιο λειτουργικό όπως Editors, Web browsers και Image viewers. 
Μερικά από τα καλύτερα διαθέσιμα Live CDs για PENTEST είναι τα εξής:

4.3.2.1. BackTrack

Το  BackTrack είναι  το αποτέλεσμα της ένωσης δύο καινοτόμων διανομών 
Live Linux για  PENTEST,  των  Whax και  Auditor.  Συνδυάζοντας  τα  καλύτερα 
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στοιχεία και από τις δύο διανομές και δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη λεπτομέρεια, 
το BackTrack έχει ξεπεράσει σε ποιότητα και τις δύο αυτές διανομές. Βασισμένο στο 
SLAX, το BackTrack μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί από το χρήστη έτσι ώστε να 
περιλαμβάνει προσωπικά scripts, επιπλέον εργαλεία, προσαρμοσμένους kernels κτλ.

Ιστοσελίδα: http  ://  remote  -  exploit  .  org  /  index  .  php  /  BackTrack  
 

4.3.2.2. Operator

Το  Operator είναι  ένα πλήρες  Live CD προσανατολισμένο στην ασφάλεια 
δικτύων. Το Operator αποτελείται από ένα bootable CD που εκτελείται εξ ολοκλήρου 
στη μνήμη RAM. Περιλαμβάνει έναν εκτεταμένο αριθμό εργαλείων ανοιχτού κώδικα 
για ασφάλεια δικτύων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την  παρακολούθηση 
δικτύων. Με αυτόν τον τρόπο το Operator μπορεί να μετατρέψει οποιοδήποτε PC σε 
μία  PENTEST συσκευή  χωρίς  να  χρειάζεται  η  εγκατάσταση  του  παραμικρού 
λογισμικού. Επίσης το Operator περιέχει ένα σύνολο από computer forensic εργαλεία, 
καθώς και εργαλεία ανάκτησης δεδομένων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την ανάκτηση δεδομένων στο τοπικό σύστημα.

Ιστοσελίδα: http  ://  ussysadmin  .  com  /  operator  /  

4.3.2.3. Auditor

Το Auditor security collection είναι ένα Live-System βασισμένο στο Knoppix. 
Χωρίς την παραμικρή ανάγκη για εγκατάσταση η πλατφόρμα ξεκινάει κατευθείαν 
από το  CD-ROM και είναι άμεσα προσβάσιμη μέσα σε μερικά λεπτά. Το  Auditor 
προσφέρει ένα μορφοποιημένο περιβάλλον εργασίας έτσι ώστε η συγκέντρωση της 
τεχνογνωσίας και η εξ αποστάσεως υποστήριξη να γίνεται ευκολότερα.

Ιστοσελίδα: http  ://  linux  .  softpedia  .  com  /  get  /  System  /  Operating  -  Systems  /  Linux  -  
Distributions  /  Auditor  -  Security  -  Linux  -2616.  shtml   

4.3.2.4. Helix

Το  Helix είναι  ένα  εργαλείο  προσανατολισμένο  περισσότερο  σε  θέματα 
Forensics και  Incident response παρά σε  θέματα  PENTEST αλλά παρ’  όλα αυτά 
παραμένει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Το Helix είναι μία προσαρμοσμένη διανομή 
του  Knoppix Live Linux CD και  είναι  κάτι  παραπάνω  από  ένα  απλό  Live CD. 
Περιέχει ένα προσαρμοσμένο Linux πυρήνα, εύκολη αναγνώριση υλικού και πολλές 
εφαρμογές ειδικευμένες στα Incident Response και Forensics.

Ιστοσελίδα: http  ://  e  -  fense  .  com  /  helix  /  
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4.3.2.5. nUbuntu

Το nUbuntu ή  Network Ubuntu είναι ένα καινούργιο  Live CD σύστημα που 
στηρίζεται στο σχετικά πρόσφατο λειτουργικό Ubuntu. Ο κύριος στόχος του nUbuntu 
είναι δημιουργήσει μία διανομή η οποία να μην έχει τα περιττά πακέτα του Ubuntu, 
όπως  το  Openoffice.org και  το  Evolution,  αλλά  να  περιέχει  όλα  τα  απαραίτητα 
πακέτα για τη διεξαγωγή PENTEST.

Ιστοσελίδα: http://nubuntu.org/downloads.php

4.3.3. Παράδειγμα εργαλείου BackTrack.

Από το site http  ://  remote  -  exploit  .  org  /  backtrack  _  download  .  html   μπορούμε να 
κατεβάσουμε το BackTrack σε τρεις διαφορετικούς τύπους:

1. CD Image
2. USB Version (Extended)
3. VMware Image

Κατεβάζουμε το λογισμικό και το εγκαθιστούμε ανάλογα με τον τύπο που 
επιλέξαμε.  Στην  περίπτωση  που  θα  χρησιμοποιήσουμε  το  CD Image ή  την  USB 
έκδοση, εισάγουμε στον υπολογιστή το  CD ή το  USB αντίστοιχα και στη συνέχεια 
επανεκκινούμε  το  μηχάνημα.  Στη  περίπτωση  του  VMware απλά  φορτώνουμε  το 
Image στον VMware Server. Αν όλα πάνε καλά, θα εμφανιστεί στην οθόνη το Boot 
Menu με τις έντεκα επιλογές που φαίνονται στην εικόνα 4.3.3.1. 

Εικόνα 4.3.3.1. Boot Menu.

Στη συνέχεια θα δούμε στην οθόνη μας να γίνεται η φόρτωση του πυρήνα του 
Linux, εικόνα 4.3.3.2.
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Εικόνα 4.3.3.2. Εκκίνηση του BackTrack.

Μόλις τελειώσει η φόρτωση του πυρήνα, θα ξεκινήσει το γραφικό περιβάλλον 
που λέγεται X-Windows, εικόνα 4.3.3.3. 

Εικόνα 4.3.3.3. X-Windows.

Το  filesystem του  BackTrack είναι  ίδιο  με  αυτό  μιας  κανονικής  έκδοσης 
Linux και περιέχει όλες τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της, εικόνα 4.3.3.4.
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Εικόνα 4.3.3.4. BackTrack’s filesystem.

Στο περιβάλλον X-windows, περιλαμβάνονται πολλές από τις εφαρμογές και 
τα εργαλεία που υπάρχουν και στις κανονικές εκδόσεις Linux όπως είναι η Debian 
και η Slackware καθώς επίσης και πολλά security tools. Όπως βλέπουμε και στην 
εικόνα  4.3.3.5,  μπορούμε  να  κάνουμε  χρήση  κάποιου  web-browser για  να 
συλλέξουμε χρήσιμες πληροφορίες για το στόχο μας και να αναζητήσουμε λύσεις σε 
προβλήματα  που  τυχόν  θα  συναντήσουμε.  Επίσης  υπάρχουν  εργαλεία  όπως  το 
Ksnapshot, πρόγραμμα για capture της οθόνης και το Κ3Β, αντιγραφικό πρόγραμμα 
για CD και DVD. Αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να συλλέξουμε δεδομένα και να 
συντάξουμε μία καλύτερη αναφορά για τον πελάτη μας.
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Εικόνα 4.3.3.5. X-Windows.

Επίσης  μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  μερικούς  από  τους  δαίμονες  που 
προσφέρει το  BackTrack, εικόνα 4.3.3.6, όπως είναι ο  TFTPD, ο  HTTPD, ο  SSHD 
και ο VNC Server. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον TFTP για να 
αντιγράψουμε το configuration file ενός Cisco switch στον τοπικό μας δίσκο. Ακόμη 
μπορούμε  να  φορτώσουμε  το  BackTrack σε  ένα  οποιοδήποτε  μηχάνημα  που  να 
ανήκει στο δίκτυο του στόχου μας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε μία SSH 
σύνδεση για να συνδεθούμε εξ αποστάσεως σε αυτό το μηχάνημα και να εκτελέσουμε 
τους ελέγχους μας με ασφάλεια.

Εικόνα 4.3.3.6. Δαίμονες του BackTrack.
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Τα security tools βρίσκονται στο κεντρικό μενού κάτω από τον υποφάκελο 
BackTrack, εικόνα 4.3.3.7. Όπως μπορούμε να δούμε, τα εργαλεία είναι χωρισμένα 
σε έντεκα κατηγορίες:

1. Information Gathering
2. Network Mapping
3. Vulnerability Identification
4. Penetration
5. Privilege Escalation
6. Maintaining Access
7. Radio Network Analysis
8. VOIP & Telephony Analysis
9. Digital Forensics
10. Reverse Engineering
11. Miscellaneous

 

Εικόνα 4.3.3.7. Security Tools Menu.

Ανάλογα με τον τύπο του εργαλείου που θα επιλέξουμε, θα μας ανοίξει και το 
αντίστοιχο παράθυρο. Στην περίπτωση που το εργαλείο είναι φτιαγμένο και για  X-
Windows, θα μας ανοίξει το γραφικό παράθυρο του εργαλείου, εικόνα 4.3.3.8, από 
όπου μπορούνε να τρέξουμε το εργαλείο με τη χρήση του ποντικιού.
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Εικόνα 4.3.3.8. X-Windows Tool Maltego.

Στην περίπτωση που το εργαλείο δεν είναι φτιαγμένο για X-Windows, θα μας 
ανοίξει ένα terminal εμφανίζοντας αυτομάτως τον τρόπο σύνταξης μιας εντολής για 
τη χρήση του εργαλείου,  καθώς  και  τις  διάφορες  παραμέτρους  που μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε, εικόνα 4.3.3.9.

Εικόνα 4.3.3.9. Terminal.
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5. Παραδείγματα

5.1. Παραδείγματα για το στάδιο Reconnaissance 

5.1.1. Παραδείγματα Intelligence Gathering

Για το παράδειγμα μας θα χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο και τα μηχανήματα 
του  ΑΤΕΙ  Θεσσαλονίκης.  Θα  προσπαθήσουμε  να  συλλέξουμε  όσες  περισσότερες 
πληροφορίες μπορούμε για το ίδρυμα έτσι ώστε στη συνέχεια να εκμεταλλευτούμε 
τις γνώσεις αυτές για να ανακαλύψουμε ευπάθειες και τρωτά σημεία στην υποδομή 
του.  Θα  χρησιμοποιήσουμε  εργαλεία  που  στηρίζονται  και  στα  δύο  λειτουργικά 
συστήματα. Το UNIX σύστημα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το BackTrack3, ενώ 
το Windows σύστημα είναι η έκδοση Windows XP Professional. Το πρώτο βήμα θα 
είναι να ανοίξουμε την κεντρική ιστοσελίδα του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης όπου μπορούμε 
να  μάθουμε  πολλά  χρήσιμα  πράγματα  για  το  ίδρυμα.  Μερικά  από  αυτά  είναι  η 
ιστορία,  η  τοποθεσία,  η  έκταση  και  κάποια  οικονομικά  στοιχεία  του.  Επίσης 
μπορούμε  να  μάθουμε  για  το  οργανόγραμμα  του  ΑΤΕΙ,  τις  διάφορες  σχολές  και 
τμήματα που περιλαμβάνει και να βρούμε μία λίστα με τις υπηρεσίες και τα γραφεία 
του.  Επίσης  στην  κεντρική  ιστοσελίδα  του  ιδρύματος,  μπορούμε  να  βρούμε 
συνδέσμους προς όλες τις άλλες ιστοσελίδες του ΑΤΕΙ. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει 
να συλλέξουμε όσες περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν, γιατί ποτέ δε ξέρουμε 
πότε μία τέτοια πληροφορία θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμη.

Εικόνα 5.1.1.1. Κεντρική ιστοσελίδα του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Στη  συνέχεια  θα  κάνουμε  χρήση  της  σουίτας  BiLE.  Θα  ξεκινήσουμε  σε 
command-line του Unix με εκτέλεση του BiLE.pl με την ακόλουθη σύνταξη:

perl BiLE.pl www.teithe.gr/cgi-bin/services.cgi services_out.txt
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Η  ιστοσελίδα  που  θέσαμε  ως  παράμετρο  για  τον  έλεγχο  είναι  η 
www.teithe.gr/cgi-bin/services.cgi και  επιλέχθηκε  γιατί  περιέχει  περισσότερα  links 
από ότι η κεντρική ιστοσελίδα του στόχου μας και συνεπώς θα κάνει τη χρήση της 
BiLE πιο αποδοτική. Το αρχείο services_out.txt είναι το αρχείο εξόδου στο οποίο η 
BiLE αποθηκεύει τα URL των ιστοσελίδων που σχετίζονται άμεσα με την ιστοσελίδα 
που δηλώσαμε κατά τη σύνταξη της BiLE.pl. Το περιεχόμενο του αρχείου εξόδου θα 
είναι της μορφής:

epix.teithe.gr:acc.teithe.gr
epix.teithe.gr:babel.noc.teithe.gr
epix.teithe.gr:download.macromedia.com
epix.teithe.gr:ergani.gr
epix.teithe.gr:europa.eu.int
epix.teithe.gr:users.otenet.gr
epix.teithe.gr:www.antagonistikotita.gr
epix.teithe.gr:www.career.teithe.gr
epix.teithe.gr:www.eommex.gr
epix.teithe.gr:www.gsis.gr
epix.teithe.gr:www.ideopolis2005.gr
epix.teithe.gr:www.info3kps.gr
epix.teithe.gr:www.macromedia.com
epix.teithe.gr:www.serresbiz.com
epix.teithe.gr:www.teikav.edu.gr
epix.teithe.gr:www.teithe.gr

Το αρχείο εξόδου της BiLE περιέχει τις source και destination ιστοσελίδες για 
κάθε  link,  αλλά  δε  μας  δίνει  κανένα  στοιχείο  για  την  σημαντικότητα  της  κάθε 
ιστοσελίδας. Το επόμενο βήμα θα είναι να χρησιμοποιούμε αυτό το αρχείο εξόδου ως 
είσοδο  για  την  εκτέλεση  της  BiLE-weigh.pl.  Η  εντολή  θα  έχει  την  παρακάτω 
σύνταξη:

perl  BiLE-weigh.pl  www.teithe.gr/cgi-bin/services.cgi  services_out.txt.mine 
out.txt

Το περιεχόμενο του αρχείου εξόδου θα έχει τη μορφή:

www.teithe.gr:94.5367965367965
www.teithe.gr/cgi-bin/services.cgi:75.3571428571429
www.ee.teithe.gr:19.8333333333333
epix.teithe.gr:17.1904761904762
www.noc.teithe.gr:16.1904761904762
teithe.gr:16.1558441558442
www.career.teithe.gr:13.4047619047619
hellonet.teithe.gr:12.9047619047619
www.teledu.teithe.gr:12.1904761904762
www.socrates.teithe.gr:12.047619047619
admin.teithe.gr:12.047619047619
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www.edunet.teithe.gr:11.9047619047619
www.leonardo.teithe.gr:11.047619047619
babel.noc.teithe.gr:11.047619047619
acc.teithe.gr:11.047619047619
noc.teithe.gr:10.5606060606061
it.teithe.gr:10.5606060606061
www.press.teithe.gr:10.3333333333333
www.placements.teithe.gr:10.3333333333333
www.lullabies-of-europe.org:10.3333333333333
www.lib.teithe.gr:10.3333333333333
webmail.teithe.gr:10.3333333333333
old.teithe.gr:10.3333333333333
lib.teithe.gr:10.3333333333333
libd.teithe.gr:10.3333333333333
glosmath.teithe.gr:10.3333333333333
gen.teithe.gr:10.3333333333333
eureka.lib.teithe.gr:10.3333333333333
epsilon.it.teithe.gr:10.3333333333333
ecclesia.teithe.gr:10.3333333333333
ds.teithe.gr:10.3333333333333
www.edunet.gr:5
gmail.com:3.92857142857143
lullabies.projectpath.com:3.33333333333333
lullabiesofeurope.wetpaint.com:3.33333333333333
lullabies-of-europe.org:3.33333333333333

Ο  αριθμός  που  βλέπουμε  δίπλα  σε  κάθε  ιστοσελίδα  είναι  το  βάρος  που 
ανατέθηκε στην κάθε ιστοσελίδα από την BiLE. Η σειρά με την οποία εμφανίζονται 
οι ιστοσελίδες σε αυτό το αρχείο εξόδου, σηματοδοτούν και την σημαντικότητά τους 
ως προς την ιστοσελίδα για την οποία είχαμε εκτελέσει τη BiLE. Όλες οι παραπάνω 
ιστοσελίδες,  μετά  από  κατάλληλη  επεξεργασία,  θα  μπορούσαν  να  μας  δώσουν 
χρήσιμες πληροφορίες για το στόχο μας. Επίσης, ανάμεσα σε αυτές τις ιστοσελίδες, 
θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε την ιστοσελίδα μίας εταιρία με χαμηλή ασφάλεια 
η  οποία  έχει  πρόσβαση  στο  δίκτυο του  στόχου  μας.  Η εταιρία  αυτή  μπορεί,  για 
παράδειγμα, να έχει κωδικούς για κάποιο εξυπηρετητή του στόχου μας ή μπορεί να 
συνδέεται στο ιδιωτικό δίκτυο του στόχου με χρήση VPN.

Σε αυτό το σημείο τα domains που ανακαλύφθηκαν θα τα επεξεργαστούμε με 
το εργαλείο tld-expand.pl. To tld-expand.pl θα κατασκευάσει ένα αρχείο με domains, 
διασταυρώνοντας το domain που δηλώσαμε κατά την εκτέλεση του με μία λίστα από 
τα πιο συνηθισμένα TLDs, όπως για παράδειγμα τα com, gov, gr, edu και org. Όλα τα 
domain,  που βρίσκονται  στο αρχείο εξόδου του tld-expand.pl,  θα εξεταστούν στη 
συνέχεια μέσω της WHOIS για να επιβεβαιώσουμε την σχέση τους με το δικό μας 
domain. Εκτελούμε το tld-expand.pl με την εξής σύνταξη:

perl tld-expand.pl services_out.txt.mine out.txt tld-out.txt

Το περιεχόμενο του αρχείου εξόδου θα είναι της μορφής:
teithe.ac
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teithe.ac
teithe.aero
teithe.aero
teithe.com.ag
teithe.com.ag
teithe.org.ag
teithe.org.ag
teithe.net.ag
teithe.net.ag
teithe.cn
teithe.cn
teithe.com.cn
teithe.com.cn
teithe.com
teithe.com
teithe.fm
teithe.fm
teithe.gi
teithe.gi
teithe.com.gi
teithe.com.gi
teithe.gr
teithe.gr
teithe.hk
teithe.hk

Από το παραπάνω αρχείο εξόδου, μπορούμε να δούμε ότι η tld-expand έχει 
επιστρέψει μία πληθώρα δεδομένων. Είναι προφανές ότι ο στόχος μας δεν έχει τόσα 
πολλά καταχωρημένα domains.  Αυτό είναι  ένα  καλό παράδειγμα TLD scattering. 
Αυτή η μέθοδος που καλείται και “sucking” ή “wildcarding”, χρησιμοποιείται από 
άτομα που θέλουν να βγάλουν κέρδος αγοράζοντας TLDs που πιστεύουν ότι σύντομα 
κάποιος  θα  θελήσει  να  αγοράσει.  Στη  συνέχεια  θα  πρέπει  να  διαγράψουμε  τα 
λανθασμένα αποτελέσματα, προσέχοντας πάντα να μην αποκλείσουμε κάποιο domain 
που να σχετίζεται με το στόχο μας.

Σε αυτό το σημείο έχουμε κατασκευάσει μία λίστα με DNS domain names τα 
οποία θεωρούμε ότι σχετίζονται με το στόχο μας. Ακολουθήσαμε κάποια βήματα για 
να επεκτείνουμε ένα μοναδικό domain σε μία λίστα με πολλαπλά domains και μετά 
ξεκαθαρίσαμε  τη  λίστα  αυτή  χρησιμοποιώντας  την  WHOIS,  Google και  άλλα 
εργαλεία.

Μια ακόμη καλή μέθοδος για να ανακαλύψουμε μερικά από τα σημαντικά 
μηχανήματα του στόχου μας,  είναι  να  κάνουμε χρήση της  εντολής  host σε  Unix 
command line. Χρησιμοποιώντας την επιλογή “-t ns” η εντολή host θα μας εμφανίσει 
όλους τους name server που σχετίζονται με το στόχο μας.

host -t ns teithe.gr
teithe.gr name server aetos.it.teithe.gr.
teithe.gr name server alpha.it.teithe.gr.
teithe.gr name server foo.grnet.gr.
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teithe.gr name server nic.grnet.gr.
 Όπως φαίνεται και στο παράδειγμα παραπάνω,  ο στόχος μας χρησιμοποιεί 

τους τέσσερις name server aetos.it.teithe.gr,  alpha.it.teithe.gr,  foo.grnet.gr  και 
nic.grnet.gr.

 
Στη συνέχεια  αν κάνουμε χρήση της host με την επιλογή “–t mx”, η host θα 

μας  εμφανίσει  τους  mail server του στόχου μας που στο παράδειγμα μας είναι  ο 
babel.noc.teithe.gr:

Host –t mx teithe.gr

teithe.gr mail is handled by 50 babel.noc.teithe.gr.

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε έρευνα μέσω κάποιων ιστοσελίδων 
όπως  είναι  το  netcraft.  Στην  αρχική  σελίδα  του  Netcraft επιλέγουμε  το  link 
SearchDNS και στη συνέχεια θέτουμε ένα ερώτημα με την λέξη “teithe”. 

Εικόνα 5.1.1.2. Αρχική ιστοσελίδα του Netcraft.

Τα αποτέλεσμα που θα μας δώσει αυτό το ερώτημα είναι τα εξής:
α/α Site Netblock IP
1 www.autom.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.122.10
2 aetos.it.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.123.232
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3 www.teithes.com DataHost 62.1.217.100
4 www.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.240.232
5 web.el.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.241.50
6 hellonet.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.240.254
7 www.el.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.241.50
8 www.it.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.123.232
9 steki.it.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.123.246
10 www.ee.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.240.254
11 icta05.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.240.254
12 babel.noc.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.240.240
13 mycad.c5lab.el.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.241.13
14 ds.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.240.231
15 blackboard.it.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.123.239
16 www.lib.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.243.17
17 www.career.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.239.189
18 epsilon.it.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.240.226
19 www.socrates.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.240.254
20 www.vt.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.240.240
21 www.placements.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.240.240
22 www.cosm.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.240.240
23 www.nutr.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.240.240
24 nike.locateithere.com 15801 NE 24th Street 8.15.231.109
25 chihuahuas.locateithere.com 15801 NE 24th Street 8.15.231.109
26 www.logistics.teithe.gr OTEnet S.A. 62.103.48.254
27 www.edunet.teithe.gr unknown 195.251.240.240
28 www.ap.teithe.gr unknown 195.251.240.254
29 www.steg.teithe.gr unknown 195.251.240.240
30 www.farm.teithe.gr unknown 195.251.240.240
31 www.mkt.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.240.240
32 vod.it.teithe.gr unknown 195.251.123.230
33 hydra.it.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.123.236
34 eclass.cie.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.121.253

 
Αν κάνουμε μία εκτεταμένη σάρωση του ιστοχώρου του στόχου μας με ένα 

web browser,  μπορούμε  πολύ  εύκολα  να  ανακαλύψουμε  και  τις  παρακάτω 
ιστοσελίδες  που  δε  συμπεριλαμβάνονται  στα  αποτελέσματα  του  παραπάνω 
SearchDNS:

α/α Site Netblock IP
1 p  ithia.teithe.gr  Technological Educational Institute 195.251.242.97
2 www.ee.teithe.gr/index.php Technological Educational Institute 195.251.123.132
3 www  .  teledu  .  teithe  .  gr  Technological Educational Institute 195.251.123.132
4 www  .  socrates  .  teithe  .  gr  Technological Educational Institute 195.251.123.132
5 www.hellonet.teithe.gr Technological Educational Institute 195.251.123.132
6 epix  .  teithe  .  gr  Technological Educational Institute 195.251.240.240
7 glosmath  .  teithe  .  gr  Technological Educational Institute 195.251.240.240
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http://www.glosmath.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://epix.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.hellonet.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.socrates.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.teledu.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.ee.teithe.gr/index.php
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://pithia.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.eclass.cie.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://hydra.it.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=unknown
http://vod.it.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.mkt.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=unknown
http://www.farm.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=unknown
http://www.steg.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=unknown
http://www.ap.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=unknown
http://www.edunet.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=GR-OTENET-20001109,62.103.0.0,62.103.255.255
http://www.logistics.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=ENOM,8.15.231.0,8.15.231.255
http://chihuahuas.locateithere.com/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=ENOM,8.15.231.0,8.15.231.255
http://nike.locateithere.com/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.nutr.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.cosm.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.placements.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.vt.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.socrates.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://epsilon.it.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.career.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.lib.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://blackboard.it.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://ds.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://mycad.c5lab.el.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://babel.noc.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://icta05.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.ee.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://steki.it.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.it.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.el.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://hellonet.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://web.el.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=TEI-THES,195.251.120.0,195.251.123.255
http://www.teithe.gr/
http://toolbar.netcraft.com/netblock?q=GR-DATAHOST,62.1.217.0,62.1.217.255
http://www.teithes.com/
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Παρατηρώντας τις παραπάνω λίστες μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε ότι 
κάποιες  IP διευθύνσεις  επαναλαμβάνονται  περισσότερο  από  μία  φορά  και  ότι  οι 
περισσότερες  IP  είναι  γειτονικές.  Για  παράδειγμα  η  IP 195.251.240.240 
επαναλαμβάνεται 11 φορές, πράγμα που σημαίνει ότι πολλές από τις ιστοσελίδες του 
στόχου  μας  φιλοξενούνται  στον  ίδιο  server.  Για  να  μάθουμε  το  hostname του 
συγκεκριμένου μηχανήματος, μπορούμε να εκτελέσουμε την εντολή nslookup σε ένα 
windows command line. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα 5.1.1.3, το  hostname του 
μηχανήματος είναι babel.noc.teithe.gr. 

Εικόνα 5.1.1.3. Εντολή nslookup.

Για τις ιστοσελίδες που παρουσιάζονται στην παραπάνω λίστα και έχουν για 
netblock το “Technological Educational Institute”, είμαστε σίγουροι ότι ανήκουν στο 
στόχο μας. Για τα υπόλοιπα θα πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνα χρησιμοποιώντας 
μεθόδους όπως η  whois και η  traceroute ή απλά κάνοντας μια επίσκεψη στην κάθε 
ιστοσελίδα για να δούμε το περιεχόμενο της. Για παράδειγμα αν εκτελέσουμε την 
εντολή whois για την IP 62.103.48.254, η οποία δε φαίνεται να ανήκει στο δίκτυο του 
στόχου μας, θα πάρουμε ως απάντηση την παρακάτω οθόνη:

inetnum:        62.103.48.240 - 62.103.48.255
netname:        LOGISTICS
descr:          THESSALONIKI
country:        GR
admin-c:        AT3510-RIPE
tech-c:         IT454-RIPE
status:         assigned PA
mnt-by:         OTENET-GR-MNT
source:         RIPE # Filtered

person:         ATEI THESSALONIKIS
address:        THESSALONIKI
address:        GR
phone:          +30-2310791101
mnt-by:         otenet-gr-mnt
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nic-hdl:        AT3510-RIPE
source:         RIPE # Filtered

person:         Ioanna Tsagka
address:        Network Operation and Management Center - NOMC
address:        OTEnet S.A.
address:        109 Kifissias Ave & Sina Str.  Marousi
address:        GR-15124 Athens
address:        Greece
phone:          +30 210 6151600
fax-no:         +30 210 6151900
e-mail:         tsagka@otenet.gr
nic-hdl:        IT454-RIPE
source:         RIPE # Filtered

% Information related to '62.103.0.0/16AS6799'

route:        62.103.0.0/16
descr:        OTEnet
origin:       AS6799
remarks:      OTEnet S.A. Multiprotocol Backbone & ISP
mnt-by:       OTENET-GR-MNT
source:       RIPE # Filtered

Από τα παραπάνω μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι η IP αυτή ανήκει 
στο στόχο μας. Αν συνδεθούμε στην ιστοσελίδα αυτή, θα παρατηρήσουμε ότι αυτή 
ανήκει σε ένα παράρτημα του στόχου μας που βρίσκεται στην Κατερίνη.  Από τα 
αποτελέσματα της whois  μπορούμε να επίσης να καταλάβουμε ότι  το παράρτημα 
χρησιμοποιεί  ως  Internet Service Provider (ISP) τον OTE ενώ το υπόλοιπο ΑΤΕΙ 
συνδέεται  απ'  ευθείας  με  το δίκτυο του GRNET.  Αν ελέγξουμε μία προς  μία τις 
διευθύνσεις IP θα καταλήξουμε στην παρακάτω λίστα:

195.251.121.253 195.251.240.226
195.251.123.132 195.251.240.232
195.251.123.230 195.251.240.240
195.251.123.232 195.251.240.254
195.251.123.236 195.251.241.13
195.251.123.239 195.251.241.50
195.251.123.246 195.251.242.97
195.251.239.189 195.251.243.17

Σε αυτό το σημείο έχουμε δημιουργήσει μία λίστα με IP διευθύνσεις οι οποίες 
πιστεύουμε  ότι  σχετίζονται  με  τον  στόχο  μας.  Τώρα  είμαστε  έτοιμοι  να 
προχωρήσουμε  στην  επόμενη  φάση  του  σταδίου  Reconnaissance,  που  λέγεται 
Footprinting. 
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5.1.2. Παραδείγματα Footprinting

Η φάση Footprinting έχει ως σκοπό να συλλέξει όσες περισσότερες IP και 
hostname είναι δυνατόν, που σχετίζονται με τα domains που συγκεντρώσαμε κατά 
την προηγούμενη φάση. Σε αυτή τη φάση θα πραγματοποιήσουμε διάφορους DNS 
forward lookup και DNS brute force ελέγχους και θα επιχειρήσουμε την εκτέλεση 
zone transfers. 

Ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσουμε είναι να κάνουμε χρήση της εντολής 
host σε  unix command line για να μάθουμε όλους τους  hosts που βρίσκονται στο 
domain μας. Η σύνταξη της εντολής είναι η εξής:

host -l teithe.gr 
και θα μας δώσει την παρακάτω έξοδο:

Host teithe.gr not found: 9(NOTAUTH)
; Transfer failed.

Αυτό σημαίνει ότι o DNS εξυπηρετητής που έχουνε δηλωμένο στο μηχάνημα 
μας, δεν είναι ο αρμόδιος να μας απαντήσει σε ένα τέτοιο ερώτημα. Για αυτό θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το DNS εξυπηρετητή του στόχου μας. Με μία γρήγορη 
αναζήτηση στη σελίδα του ΑΤΕΙ βρίσκουμε ότι οι επίσημοι DNS εξυπηρετητές του 
ιδρύματος είναι οι:

 alpha.it.teithe.gr και 
 aetos.it.teithe.gr

Αναδιατυπώνοντάς την εντολή host:
host -l teithe.gr alpha.it.teithe.gr

παίρνουμε την παρακάτω έξοδο: 

Host teithe.gr not found: 5(REFUSED)
; Transfer failed.

Το  “Refused” που  πήραμε  σαν  αποτέλεσμα,  σημαίνει  ότι  ο  server  δεν 
επιτρέπει τη διεξαγωγή DNS zone transfer. Το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα θα πάρουμε 
χρησιμοποιώντας και τον άλλο DNS εξυπηρετητή του ιδρύματος. Από τα παραπάνω 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μέθοδος DNS zone transfer δε θα μας βοηθήσει σε 
αυτό το  PENTEST.  Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να  εκτελέσουμε ένα  forward 
DNS brute force με τη χρήση του εργαλείου  jarf-dnsbrute. Η σύνταξη της εντολής 
έχει ως εξής:

perl jarf-dnsbrute.pl teithe.gr  common 

όπου το αρχείο “common” περιέχει μία λίστα με  domain names για  hosts. Μερικά 
από τα περιεχόμενα της λίστας είναι τα:
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www back cisco dominoserver 
ftp bastion content download 
ns bind corporate e-bus 
mail border cvp e-business 
3com bsd debian e-mail 
aix business dns e-safe 
apache chains domino email 

η έξοδος που θα πάρουμε από την εκτέλεση της εντολής είναι η παρακάτω:
www.teithe.gr;195.251.240.232;FL 
mail.teithe.gr;192.168.193.4;FL 
mail.teithe.gr;192.168.193.4;FL 
pop.teithe.gr;195.251.240.240;FL 
proxy.teithe.gr;192.168.192.21;FL 
smtp.teithe.gr;195.251.240.232;FL 
webmail.teithe.gr;195.251.240.240;FL 

Ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο είναι  το Dig.  Το Dig,  θα διεξάγει  ένα DNS 
lookup και στη συνέχεια θα μας επιστρέψει τις απαντήσεις που έλαβε από τους name 
server στους οποίους έθεσε το ερώτημα. Δίνοντας την παρακάτω εντολή:

dig teithe.gr ANY +noauthority +nocomments
θα πάρουμε τη εξής έξοδο:

; <<>> DiG 9.3.4 <<>> teithe.gr ANY +noauthority +nocomments
;; global options:  printcmd
;teithe.gr.                     IN      ANY
teithe.gr.              86400   IN      SOA alpha.it.teithe.gr. vaf.it.teithe.gr. 

2007010571 28800 7200 604800 
86400

teithe.gr.              86400   IN      MX      50 babel.noc.teithe.gr.
teithe.gr.              86400  IN      NS      alpha.it.teithe.gr.
teithe.gr.              86400   IN      NS      foo.grnet.gr.
teithe.gr.              86400   IN      NS      nic.grnet.gr.
teithe.gr.              86400   IN      NS      aetos.it.teithe.gr.
babel.noc.teithe.gr.    43200 IN      A       195.251.240.240
foo.grnet.gr.           1601 IN      A       194.177.210.211
nic.grnet.gr.           1601    IN      A       194.177.210.210
aetos.it.teithe.gr.     43200 IN      A       195.251.123.232
alpha.it.teithe.gr.     3200   IN      A       195.251.240.232
;; Query time: 56 msec
;; SERVER: 195.251.123.232#53(195.251.123.232)
;; WHEN: Wed Jun 18 20:58:29 2008
;; MSG SIZE  rcvd: 258
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Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να κάνουμε χρήση της μεθόδου SMTP mail 
bounce. Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να συντάξουμε ένα απλό e-mail με τη 
διεύθυνση ενός ανύπαρκτου παραλήπτη, που να ανήκει όμως στο domain του στόχου 
μας. Στην περίπτωση μας το domain του στόχου είναι το “teithe.gr“. Αν κάνουμε μια 
γρήγορη έρευνα στο αρχικό site του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, θα ανακαλύψουμε ότι στη 
σελίδα “Υπηρεσία καταλόγου”  περιέχονται όλα τα  e-mail του ιδρύματος. Από εκεί 
μπορούμε να δούμε τη σύνταξη του domain και να αναζητήσουμε αν το ψεύτικο e-
mail που επιλέξαμε είναι καταχωρημένο. Έτσι καταλήγουμε στη διεύθυνση  e-mail: 
imaginary@admin.teithe.gr. Συντάσσουμε το μήνυμα έτσι ώστε να αποφευχθούν οι 
υποψίες:

Εικόνα 5.1.2.1. Περιεχόμενο του E-mail.

Μετά από λίγα λεπτά θα μας έρθει η αυτοματοποιημένη απάντηση από το 
Mail delivery subsystem, η οποία όμως, εικόνα 5.1.2.2, δε περιέχει τις πληροφορίες 
που θα θέλαμε. Η απάντηση που λάβαμε ήταν της μορφής: 
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Εικόνα 5.1.2.2. Απάντηση από το Mail Delivery Subsystem.

Αν η δοκιμή αυτής της μεθόδου ήταν επιτυχής, θα μπορούσαμε να δούμε στην 
κεφαλίδα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβαμε, τη σειρά των εξυπηρετητών 
που ακολούθησε η απάντηση μέχρι να φτάσει στο δικό μας mail server.

Ένα ακόμη windows εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι το 
Spiderfoot. Για την εκτέλεση του εργαλείου θα πρέπει να δηλώσουμε σαν domain το 
teithe.gr όπως φαίνεται στην εικόνα 5.1.2.3.
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Εικόνα 5.1.2.3. Εργαλείο SpiderFoot.

Η χρήση του εργαλείου θα μας δώσει τα αποτελέσματα που φαίνονται στην 
εικόνα 5.1.2.4.

Εικόνα 5.1.2.4. Αποτελέσματα του SpiderFoot.
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5.1.3. Παραδείγματα Verification

Ξεκινάμε την φάση  Verification με μία λίστα από  IP ranges που συλλέξαμε 
κατά τη  φάση  Footprinting.  Αυτά τα  εύροι  διευθύνσεων θεωρούνται  στόχοι  γιατί 
περιέχουν  hosts με  ονόματα  που  ανήκουν  στο  domain του  στόχου  μας.  Για 
παράδειγμα  το  μηχάνημα  που  φιλοξενεί  τη  σελίδα  www.it.teithe.gr, περιέχει  το 
domain teithe.gr και  επομένως  ανήκει  στο  στόχο  μας.  Μέχρι  αυτό  το  σημείο, 
ολόκληρη  η  προσέγγιση  μας  στηριζόταν  στο  DNS και  στο  DNS ως  σύνδεσμο 
ανάμεσα στον πραγματικό κόσμο και στον κόσμο των υπολογιστών. Από εδώ και 
πέρα, θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα  IP που περιέχονται στα address ranges 
που ανακαλύψαμε, ασχέτως με τα DNS ονόματα που έχουν αυτά.

Αρχικά  θα  εκτελέσουμε  IP WHOIS ελέγχους  σε  τουλάχιστον  μία  IP 
διεύθυνση για κάθε  netblock που έχουμε. Ο στόχος μας είναι να αποκτήσουμε μία 
ακριβή περιγραφή του netblock στο οποίο ανήκει η IP. Για να το πετύχουμε αυτό, θα 
κάνουμε  χρήση  του  εργαλείου  win32whois.  Σαν  domain,  στο  επάνω  μέρος  του 
παραθύρου,  δηλώνουμε  την  αρχική  ιστοσελίδα  του  στόχου  μας,  που  είναι  η 
www.teithe.gr.  Το  πρόγραμμα  θα  μας  επιστρέψει  αρκετές  πληροφορίες,  από  τις 
οποίες  οι  περισσότερες  είναι  πολύ  γενικές  και  δε  καλύπτουν  τις  ανάγκες  μας. 
Ανάμεσα σε αυτές τις πληροφορίες όμως, υπάρχει και η απάντηση που πήραμε από 
τον οργανισμό  RIPE, εικόνα 5.1.3.1 και αναφέρει ότι τα δίκτυα που ανήκουν στο 
στόχο μας είναι τα 195.251.238.0 - 195.251.243.255. Αν συγκρίνουμε αυτά τα δίκτυα 
με  τις  IP που  είχαμε  συλλέξει  κατά  τη  φάση  Intelligence Gathering,  θα 
παρατηρήσουμε  ότι  μερικές  IP δεν  ανήκουν  σε  κανένα  από  τα  δίκτυα  που  μας 
ανέφερε το εργαλείο win32whois.
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Εικόνα 5.1.3.1. Αποτελέσματα του εργαλείου win32whois.

Κάνουμε λοιπόν ξανά χρήση του εργαλείου win32whois δηλώνοντας αυτή τη 
φορά σαν domain την IP διεύθυνση 195.251.123.253 που ανήκει στο στόχο μας άλλα 
δε συμπεριλαμβάνεται  στα αποτελέσματα του παραπάνω ελέγχου. Το αποτέλεσμα 
που  θα  πάρουμε,  εικόνα  5.1.3.2,  περιλαμβάνει  τα  δίκτυα  195.251.120.0  -  
195.251.123.255. 
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Εικόνα 5.1.3.2. Αποτελέσματα του εργαλείου win32whois.

Αν συγκρίνουμε και  πάλι  τις  IP διευθύνσεις  που είχαμε συλλέξει  κατά τη 
φάση  Intelligence Gathering με τα αποτελέσματα που πήραμε,  θα δούμε πως τώρα 
όλες  οι  IP συμπεριλαμβάνονται  στα  δίκτυα  που  μας  επέδειξε  το  εργαλείο 
win32whois. Έτσι καταλήγουμε στα παρακάτω C-class δίκτυα:

1) 195.251.121.0
2) 195.251.122.0
3) 195.251.123.0
4) 195.251.239.0
5) 195.251.240.0
6) 195.251.241.0
7) 195.251.243.0

Εφοδιασμένοι  με  μία  λίστα  από  C-class δίκτυα,  θα  προχωρήσουμε  στο 
επόμενο λογικό βήμα που είναι η εκτέλεση ενός reverse DNS walk, κάνοντας χρήση 
του  εργαλείου  jarf-rev.pl,  για  τα  καθορισμένα  δίκτυα.  Το  jarf-rev.pl θα 
πραγματοποιήσει έναν ανάστροφο έλεγχο για κάθε μία από τις IP διεύθυνση του 
συγκεκριμένου δικτύου. Η unix εντολή θα έχει την παρακάτω σύνταξη:

perl jarf-rev 195.251.238.0-195.251.243.255
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Τα αποτελέσματα που θα πάρουμε  φαίνονται  στην εικόνα 5.1.3.3.Από ότι 
φαίνεται ο DNS του στόχου μας, δε δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και 
αυτό το εργαλείο.

Εικόνα 5.1.3.3. Αποτελέσματα του εργαλείου jarf-rev.pl.

5.2. Παραδείγματα για το στάδιο Scanning και Enumeration

Φτάσαμε στο σημείο όπου η διασταύρωση εργαλείων και μεθοδολογίας θα 
πάρει μορφή. Θα εκτελέσουμε μία σειρά από σενάρια βασισμένα σε εξωτερικά και 
εσωτερικά penetration test,  συμπεριλαμβανομένων μιας πολύ  stealthy προσέγγισης 
και  ενός  πολύ  noisy IDS ελέγχου.  Θα αντιμετωπίσουμε αυτά  τα  σενάρια  σαν  τα 
αρχικά στάδια ενός  penetration test και θα δώσουμε ένα όριο για κάθε εμπλοκή. Ο 
στόχος για κάθε μία από αυτές τις μελέτες περιπτώσεων είναι να συλλέξουμε αρκετές 
πληροφορίες για τους στόχους μας, έτσι ώστε να μεταβούμε έξυπνα στη φάση της 
εκμετάλλευσης.

5.2.1. External
Αρχικά θα χρησιμοποιήσουμε το unix εργαλείο whois. Η εντολή θα είναι της 

μορφής:

whois www.it.teithe.gr
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Το αποτέλεσμα που θα πάρουμε είναι το εξής:

This TLD has no whois server, but you can access the whois database at
https://grweb.ics.forth.gr/Whois?lang=en

Επειδή αυτό το εργαλείο δε μας βοήθησε, στη συνέχεια θα εκτελέσουμε το 
εργαλείο Dig με την εξής μορφή:

 dig www.it.teithe.gr

Όπως  μπορούμε  να  παρατηρήσουμε  από  τα  αποτελέσματα  που  πήραμε, 
εικόνα  5.2.1.1,  το  hostname www.it.teithe.gr είναι  δείκτης  προς  το  hostname 
aetos.it.teithe.gr ενώ  το  hostname aetos.it.teithe.gr είναι  δείκτης  προς  την  IP 
διεύθυνση  195.251.123.232.  Επίσης,  οι  δύο  name server στους  οποίους  είναι 
δηλωμένο το it.teithe.gr, είναι οι aetos.it.teithe.gr και alpha.it.teithe.gr. 

Εικόνα 5.2.1.1. Εργαλείο dig

Στη  συνέχεια  θα  εκτελέσουμε  το  εργαλείο  host  χρησιμοποιώντας  την  IP 
διεύθυνση που μάθαμε από τη χρήση του Dig:

 host 195.251.123.232

Η έξοδος της εντολής αυτής είναι:
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232.123.251.195.in-addr.arpa domain name pointer aetos.it.teithe.gr.

Αυτή  η  πληροφορία  δε  θα  μας  φανεί  χρήσιμη  αυτή  τη  στιγμή  αλλά 
οποιαδήποτε πληροφορία για το στόχο μας, μπορεί να φανεί πολύτιμη αργότερα. Ως 
αυτό το σημείο δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένα ping προς το στόχο πράγμα που 
σημαίνει ότι το Εnumeration ήταν εντελώς έμμεσο. Το επόμενο βήμα θα είναι να 
χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο nmap από το command line του unix:

nmap -sS -v -oA external-nmap www.it.teithe.gr

Η  εντολή  αυτή  πραγματοποιεί  ένα  SYN  scan,  ένα  version  scan  και  στη 
συνέχεια αποθηκεύει το αποτέλεσμα στο αρχείο external-map. Όπως βλέπουμε και 
στην εικόνα 5.2.1.2, το εργαλείο βρήκε 19 TCP  port ενεργά στο μηχάνημα. Τα 12 
από αυτά είναι ανοιχτά ενώ τα υπόλοιπα 7 φιλτράρονται.

Εικόνα 5.2.1.2. Αποτελέσματα εργαλείου nmap.

Για να δούμε τι υπηρεσίες τρέχουν στα  ports που μας επέδειξε το nmap, θα 
χρησιμοποιήσουμε το unix εργαλείο amap για κάθε ένα από αυτά. Η εντολή έχει την 
παρακάτω μορφή με μόνη αλλαγή τον τελευταίο αριθμό που πάντα θα αντιστοιχεί 
στον αριθμό του συγκεκριμένου port:

amap -Abq 195.251.123.232 22
Πόρτα Αποτέλεσμα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         87



Τοκαλίδης Χρήστος, «Δοκιμές Διείσδυσης στο Διαδίκτυο»

22 Protocol on 195.251.123.232:22/tcp matches ssh - banner: SSH-2.0-OpenSSH_4.3p2 
Debian-9etch3\n

Protocol on 195.251.123.232:22/tcp matches ssh-openssh - banner: SSH-2.0-
OpenSSH_4.3p2 Debian-9etch3\n

53 Protocol on 195.251.123.232:53/tcp matches dns - banner: \f
80 Protocol on 195.251.123.232:80/tcp matches http - banner: HTTP/1.1 200 OK\r\nDate Sun, 

09 Nov 2008 213618 GMT\r\nServer Apache/2.2.3 (Debian) mod_ssl/2.2.3 
OpenSSL/0.9.8c\r\nLast-Modified Thu, 24 Jan 2008 103132 GMT\r\nETag "c000f95-134-
4447558694900"\r\nAccept-Ranges bytes\r\nContent-Length 308\r\nVary Accept-

Protocol on 195.251.123.232:80/tcp matches http-apache-2 - banner: HTTP/1.1 200 
OK\r\nDate Sun, 09 Nov 2008 213618 GMT\r\nServer Apache/2.2.3 (Debian) mod_ssl/2.2.3 
OpenSSL/0.9.8c\r\nLast-Modified Thu, 24 Jan 2008 103132 GMT\r\nETag "c000f95-134-
4447558694900"\r\nAccept-Ranges bytes\r\nContent-Length 308\r\nVary Accept-

Protocol on 195.251.123.232:80/tcp matches webmin - banner: HTTP/1.1 200 OK\r\nDate 
Sun, 09 Nov 2008 213618 GMT\r\nServer Apache/2.2.3 (Debian) mod_ssl/2.2.3 
OpenSSL/0.9.8c\r\nLast-Modified Thu, 24 Jan 2008 103132 GMT\r\nETag "c000f95-134-
4447558694900"\r\nAccept-Ranges bytes\r\nContent-Length 308\r\nVary Accept-

110 Protocol on 195.251.123.232:110/tcp matches pop3 - banner: +OK Dovecot ready.\r\n
135 -
137 -
138 -
139 -
143 Protocol on 195.251.123.232:143/tcp matches imap - banner: * OK [CAPABILITY 

IMAP4rev1 SASL-IR SORT THREAD=REFERENCES MULTIAPPEND UNSELECT 
LITERAL+ IDLE CHILDREN NAMESPACE LOGIN-REFERRALS QUOTA STARTTLS 
LOGINDISABLED] Dovecot ready.\r\n

443 Protocol on 195.251.123.232:443/tcp matches http - banner: <!DOCTYPE HTML PUBLIC 
"-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">\n<html><head>\n<title>400 Bad 
Request</title>\n</head><body>\n<h1>Bad Request</h1>\n<p>Your browser sent a request 
that this server could not understand.<br />\nReason You're speaking plain HTTP to an SS

Protocol on 195.251.123.232:443/tcp matches http-apache-2 - banner: <!DOCTYPE HTML 
PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">\n<html><head>\n<title>400 Bad 
Request</title>\n</head><body>\n<h1>Bad Request</h1>\n<p>Your browser sent a request 
that this server could not understand.<br />\nReason You're speaking plain HTTP to an SS

Protocol on 195.251.123.232:443/tcp matches ssl - banner: JFI^q_kk1db(m{@|I,$ 
q3I\v)"tz?\v;85010\t0\r\t*H\r01\v0\tUGR10U\tMacedonia10U\fThessaloniki10U\nTEI of 
Thessaloniki1"0 U\vDepartment of Informatics1!0UIT Certificate Authority1 
0\t*H\r\troot@it.teithe.gr0\r051201155924Z\r110524155924Z01\v0\tUGR10U\tMacedo

445 -
993 Protocol on 195.251.123.232:993/tcp matches ssl - banner: JFI^Na4<WlQ.>b@XS4 

X99q_!Vs(SXD$?\v;85010\t0\r\t*H\r01\v0\tUGR10U\tMacedonia10U\fThessaloniki10U\nT
EI of Thessaloniki1"0 U\vDepartment of Informatics1!0UIT Certificate Authority1 
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0\t*H\r\troot@it.teithe.gr0\r051201155924Z\r110524155924Z01\v0\tUGR10U\tMac
995 Protocol on 195.251.123.232:995/tcp matches ssl - banner: JFI^q!(U8NT4 

MRggyB$do{nVZc?\v;85010\t0\r\t*H\r01\v0\tUGR10U\tMacedonia10U\fThessaloniki10U\
nTEI of Thessaloniki1"0 U\vDepartment of Informatics1!0UIT Certificate Authority1 
0\t*H\r\troot@it.teithe.gr0\r051201155924Z\r110524155924Z01\v0\tUGR10U\tMacedoni

1720 -
4444 -
5190 -
5432 Protocol on 195.251.123.232:5432/tcp matches mysql - banner: 

ESFATALC0A000Munsupported frontend protocol 65363.19778 server supports 1.0 to 
3.0Fpostmaster.cL1454RProcessStartupPacket

6667 Protocol on 195.251.123.232:6667/tcp matches ircd - banner: aetos.irc.gr NOTICE AUTH 
*** Looking up your hostname...\n

6969 -

Όπως  βλέπουμε  στον  πίνακα  παραπάνω,  σε  οχτώ  ports δε  μπορέσαμε  να 
προσδιορίσουμε την υπηρεσία που εκτελείται. Για τις υπόλοιπες όμως, μπορέσαμε να 
συλλέξουμε τις εξής πληροφορίες:

Πόρτα Υπηρεσία Υπηρεσία και έκδοση
22 Open-ssh OpenSSH_4.3p2 Debian-9etch3
53 DNS
80 www Apache 2.2.3 on Debian Linux
110 POP3 Πρωτόκολλο POP3
135 DCE -
137 NetBIOS -
138 NetBIOS -
139 NetBIOS -
143 IMAP IMAP version 4 revision 1
443 www/ssl Το ίδιο με την πόρτα 80
445 Microsoft-DS -
993 imap4 IMAP over SSL
995 sPOP3 Secured POP3 (TLS/SSL)
1720 - -
4444 NV Video -
5190 aol -
5432 PostgreSQL Postgres service
6667 IRC Ircd – aetos.irc.gr
6969 acmsoda -

Για να εκτέλεση πιο λεπτομερών ελέγχων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 
εργαλείο  Nessus.  Για  καλύτερη  παρουσίαση  των  δυνατοτήτων  του  εργαλείου  θα 
προτιμήσουμε τη windows έκδοση του Nessus. Το πρώτο βήμα πριν ξεκινήσουμε τον 
έλεγχο είναι να αναβαθμίσουμε τα plugins του Nessus. Αυτό είναι πολύ σημαντικό 
γιατί οι αναβαθμίσεις που γίνονται από την εταιρία, καλύπτουν πάντα τα τελευταία 
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προβλήματα ασφάλειας. Από το κεντρικό menu των Windows ανοίγουμε το Nessus 
Plugin Update Wizard, εικόνα 5.2.1.3.

Εικόνα 5.2.1.3. Nessus Plugin Update Wizard.

Όταν τελειώσει η αναβάθμιση, ξεκινάμε τον Nessus client ,εικόνα 5.2.1.4.

Εικόνα 5.2.1.4. Κεντρικό παράθυρο του Nessus client.

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουμε το Server στον οποίο θα συνδεθούμε. 
Πατάμε το κουμπί Connect για να ανοίξει το παράθυρο Connection Manager, εικόνα 
5.2.1.5.
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Εικόνα 5.2.1.5. Κεντρικό παράθυρο του Nessus client.

Αφού επιλέξουμε τον εξυπηρετητή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες μας, 
πατάμε το κουμπί «+» που βρίσκεται στο αριστερό μέρος του κεντρικού παραθύρου 
του  Nessus Client,  εικόνα 5.2.1.6,  για  να προσθέτουμε το στόχο που θέλουμε να 
ελέγξουμε. Στην περίπτωση μας δηλώνουμε Single host και σαν Host name βάζουμε 
την IP διεύθυνση 195.251.123.232 η οποία, όπως ανακαλύψαμε στα προηγούμενα 
βήματα, ανήκει στο www.it.teithe.gr.

Εικόνα 5.2.1.6. Ορισμός του στόχου.
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Το επόμενο  βήμα  είναι  να  δημιουργήσουμε  μία  πολιτική  ελέγχου  που  να 
αρμόζει καλύτερα στον έλεγχο που θα πραγματοποιήσουμε. Στο κεντρικό παράθυρο 
του  Nessus Client,  πατάμε  το  κουμπί  «+»  που  βρίσκεται  στο  δεξί  μέρος  του 
παραθύρου για να ανοίξουμε το παράθυρο Edit Policy. Στην καρτέλα Policy, εικόνα 
5.2.1.7, ορίζουμε ένα όνομα για την πολιτική ελέγχου που θα δημιουργήσουμε.

Εικόνα 5.2.1.7. Καρτέλα Policy.

Στην καρτέλα Options, εικόνα 5.2.1.8, ενεργοποιούμε όλα τα  Port  Scanners  
που υπάρχουν στο κάτω μέρος του παραθύρου για να επιτύχουμε ένα εντατικό και 
ολοκληρωμένο έλεγχο. 
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Εικόνα 5.2.1.8. Καρτέλα Options.

Στην καρτέλα Plugin Selection, εικόνα 5.2.1.9, επιλέγουμε τα plugins που θα 
χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή του ελέγχου. Αν δε θέλουμε να δημιουργήσουμε 
πολύ κίνηση στο δίκτυο του στόχου μας,  μπορούμε να κάνουμε χρήση μόνο των 
σημαντικών plugins. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που να μας 
αποτρέπει  να  χρησιμοποιήσουμε  κάποια  plugins,  τότε  μπορούμε  να  τα 
ενεργοποιήσουμε όλα για τη μέγιστη απόδοση του εργαλείου.
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Εικόνα 5.2.1.9. Καρτέλα Plugin Selection.

Στην  καρτέλα Advanced,  εικόνα 5.2.1.10,  αν  από  το  menu  επιλέξουμε  το 
Global  variable  settings,  μπορούμε  να  ορίσουμε  τον  τύπο  του  ελέγχου  που  θα 
πραγματοποιήσουμε σε normal, quit ή verbose. Επίσης μπορούμε να ορίσουμε αν το 
Nessus θα εκτελέσει τα Thorough tests, τα οποία είναι χρονοβόρα, καθώς και αν θα 
κάνει χρήση των plugins τα οποία βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         94



Τοκαλίδης Χρήστος, «Δοκιμές Διείσδυσης στο Διαδίκτυο»

Εικόνα 5.2.1.10. Καρτέλα Plugin Selection.

Τώρα είμαστε  έτοιμοι  να  ξεκινήσουμε  τον  έλεγχο  μας.  Επιστρέφουμε  στο 
κεντρικό παράθυρο του Nessus Client,  εικόνα 5.2.1.4 και πατάμε το κουμπί  Scan 
Now. Μόλις τελειώσει ο έλεγχος, θα εμφανιστεί η καρτέλα Report, εικόνα 5.2.1.11. 
Στο  αριστερό κομμάτι  της  καρτέλας  υπάρχει  μία  λίστα με  τα  Vulnerabilities που 
ανακάλυψε το Nessus κατά τον έλεγχο που διεξήγαμε. Επιλέγοντας κάθε ένα από τα 
περιεχόμενα  της  λίστας  μπορούμε  να  δούμε  αναλυτικές  πληροφορίες  για  αυτό. 
Ανάλογα  με  το  χρώμα  που  έχει  το  κάθε  στοιχείο  της  λίστας,  μπορούμε  να 
καταλάβουμε και το επίπεδο επικινδυνότητας του. Για παράδειγμα το γκρι σημαίνει 
μικρό  επίπεδο  επικινδυνότητας,  ενώ  το  κόκκινο  σημαίνει  ότι  το  επίπεδο  είναι 
κρίσιμο.
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Εικόνα 5.2.1.11. Καρτέλα Report.

Στο παράδειγμα μας μπορούμε να δούμε ότι βρέθηκε ένα τρωτό σημείο με 
υψηλό δείκτη επικινδυνότητας. Αυτό είναι το Z39.50(210/tcp) το οποίο αναφέρεται 
σε έναν Wu-FTPd server, εικόνα 5.2.1.12. Διαβάζοντας την περιγραφή που εμφανίζει 
το  Nessus για το Z39.50(210/tcp),  μπορούμε να δούμε ότι  έξι διαφορετικά  plugin 
ανέφεραν και μία άλλη ευπάθεια η οποία οφείλεται σε αυτό το τρωτό σημείο.
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Εικόνα 5.2.1.12. Παράδειγμα υψηλής επικινδυνότητας.

Τα  έξι  plugin και  η  περιγραφή  της  ευπάθειας  που  ανίχνευσε  το  καθένα 
φαίνονται παρακάτω:

Port z39.50 (210/tcp)
FTP Server type and version
This detects the FTP Server type and version by connecting to the server and
processing the buffer received.
The login banner gives potential attackers additional information about the
system they are attacking. Versions and Types should be omitted
where possible.

Solution: Change the login banner to something generic.

Risk factor : Low

Nessus ID : 10092

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         97



Τοκαλίδης Χρήστος, «Δοκιμές Διείσδυσης στο Διαδίκτυο»

wu-ftpd MAIL_ADMIN overflow

The remote Wu-FTPd server seems to be vulnerable to a remote flaw.

This version fails to properly check bounds on a pathname when Wu-Ftpd is 
compiled with MAIL_ADMIN enabled resulting in a buffer overflow. With a 
specially crafted request, an attacker can possibly execute arbitrary code 
as the user Wu-Ftpd runs as (usually root) resulting in a loss of integrity, 
and/or availability.

It should be noted that this vulnerability is not present within the default 
installation of Wu-Ftpd. 

The server must be configured using the 'MAIL_ADMIN' option to notify an 
administrator when a file has been uploaded.

*** Nessus solely relied on the banner of the remote server
*** to issue this warning, so it may be a false positive.

Solution : Upgrade to Wu-FTPd 2.6.3 when available
Risk factor : High
BID : 8668
Other references : OSVDB:2594

Nessus ID : 14371 
wu-ftpd restricted-gid unauthorized access

The remote host is running wu-ftpd 2.6.2 or older.

There is a bug in this version which may allow an attacker to bypass the
'restricted-gid' feature and gain unauthorized access to otherwise restricted
directories.

*** Nessus solely relied on the banner of the remote FTP server, so this might
*** be a false positive.

Solution : There is no official fix at this time. See the RedHat advisories
for more information.

Risk factor : High
CVE : CVE-2004-0148
BID : 9832
Other references : RHSA:RHSA-2003:307-01, OSVDB:4160

Nessus ID : 12098 
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wu-ftpd S/KEY authentication overflow 

The remote Wu-FTPd server seems to be vulnerable to a remote overflow.

This version contains a remote overflow if s/key support is enabled. 
The skey_challenge function fails to perform bounds checking on the 
name variable resulting in a buffer overflow. 
With a specially crafted request, an attacker can execute arbitrary 
code resulting in a loss of integrity and/or availability.

It appears that this vulnerability may be exploited prior to authentication.
It is reported that S/Key support is not enabled by default, 
though some operating system distributions which ship Wu-Ftpd may have it 
enabled.

*** Nessus solely relied on the banner of the remote server
*** to issue this warning, so it may be a false positive.

Solution : Upgrade to Wu-FTPd 2.6.3 when available or disable SKEY or apply the
patches available at http://www.wu-ftpd.org

Risk factor : High
CVE : CVE-2004-0185
BID : 8893
Other references : OSVDB:2715, RHSA:RHSA-2004:096-09, DSA:DSA-457-1

Nessus ID : 14372 
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FTP Clear Text Authentication

Synopsis :

The remote FTP server allows credentials to be transmitted in clear
text. 

Description :

The remote FTP does not encrypt its data and control connections. The
user name and password are transmitted in clear text and may be
intercepted by a network sniffer, or a man-in-the-middle attack. 

Solution :

Switch to FTPS (FTP over SSL/TLS) or SFTP (part of the SSH suite). 

Risk factor :

Low / CVSS Base Score : 2.6
(CVSS2#AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Nessus ID : 34324 
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wu-ftpd fb_realpath() off-by-one overflow

Synopsis :

The remote FTP server is affected by a buffer overflow vulnerability. 

Description :

The remote Wu-FTPd server seems to be vulnerable to an off-by-one
overflow when dealing with huge directory structures. 

An attacker may exploit this flaw to obtain a shell on this host. 

*** Nessus solely relied on the banner of the remote server
*** to issue this warning, so it may be a false positive.
*** Since Wu-FTPd 2.6.3 has not been released yet and only
*** patches are available to fix this issue, this might be 
*** a false positive.

See also :

http://www.securiteam.com/unixfocus/5ZP010AAUI.html
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2003-08/0042.html

Solution : 

Upgrade to Wu-FTPd 2.6.3 or later or apply the patches available at
http://www.wu-ftpd.org.

Risk factor : 

Critical / CVSS Base Score : 10.0
(CVSS2#AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)
CVE : CVE-2003-0466
BID : 8315
Other references : OSVDB:2133, RHSA:RHSA-2003:245-01, SuSE:SUSE-
SA:2003:032

Nessus ID : 11811

Χρησιμοποιώντας όλα τα plugin που διαθέτει το  Nessus και εκτελώντας και 
Thorough  test,  δημιουργήσαμε  ένα  πολύ  noisy έλεγχο.  O στόχος,  κατάφερε  να 
ανιχνεύσει  την  παρουσία  μας  και  μία  αναφορά  στάλθηκε  στον  διαχειριστή  του 
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συστήματος. Ένα μέρος του log file του στόχου μας στο οποίο φαίνονται μερικοί από 
τους ελέγχους που διεξάγαμε στο στόχο, ακολουθεί παρακάτω:

 Nov 13 20:41:19 aetos dovecot: managesieve-login: Disconnected: 
rip=195.251.240.237, lip=195.251.123.232

 Nov 13 20:41:25 aetos tac_plus[1202]: Error 195.251.240.237: 
Illegal major version specified: found 71 wanted 192

 Nov 13 20:41:35 aetos dovecot: managesieve-login: Disconnected: 
rip=195.251.240.237, lip=195.251.123.232

 Nov 13 20:41:37 aetos dovecot: managesieve-login: Disconnected: 
rip=195.251.240.237, lip=195.251.123.232

 Nov 13 20:41:43 aetos wu-ftpd[1298]: REFUSED "NULL" from 
apollon.noc.teithe.gr [195.251.240.237], NULL

 Nov 13 20:41:46 aetos dovecot: managesieve-login: Disconnected: 
rip=195.251.240.237, lip=195.251.123.232

 Nov 13 20:41:53 aetos dovecot: managesieve-login: Disconnected: 
rip=195.251.240.237, lip=195.251.123.232

 Nov 13 20:41:55 aetos dovecot: managesieve-login: Disconnected: 
rip=195.251.240.237, lip=195.251.123.232

 Nov 13 20:41:56 aetos wu-ftpd[1958]: (pam_unix) bad username [ ]
 Nov 13 20:41:56 aetos sshd[1961]: Protocol major versions differ 

for UNKNOWN: SSH-2.0-OpenSSH_4.3p2 Debian-9etch3 vs. SSH-9.9-
NessusSSH_1.0

 Nov 13 20:41:56 aetos sshd[1962]: Protocol major versions differ 
for UNKNOWN: SSH-2.0-OpenSSH_4.3p2 Debian-9etch3 vs. SSH-1.33-
NessusSSH_1.0

 Nov 13 20:41:56 aetos sshd[1963]: Protocol major versions differ 
for UNKNOWN: SSH-2.0-OpenSSH_4.3p2 Debian-9etch3 vs. SSH-1.5-
NessusSSH_1.0

 Nov 13 20:42:00 aetos sshd[1976]: Protocol major versions differ 
for UNKNOWN: SSH-2.0-OpenSSH_4.3p2 Debian-9etch3 vs. SSH-9.9-
NessusSSH_1.0

 Nov 13 20:42:00 aetos sshd[1977]: Protocol major versions differ 
for UNKNOWN: SSH-2.0-OpenSSH_4.3p2 Debian-9etch3 vs. SSH-1.33-
NessusSSH_1.0

 Nov 13 20:42:00 aetos sshd[1978]: Protocol major versions differ 
for UNKNOWN: SSH-2.0-OpenSSH_4.3p2 Debian-9etch3 vs. SSH-1.5-
NessusSSH_1.0

 Nov 13 20:42:01 aetos wu-ftpd[1984]: FTP LOGIN REFUSED (username 
in denied-uid) FROM apollon.noc.teithe.gr [195.251.240.237], 
nobody

 Nov 13 20:42:01 aetos wu-ftpd[1985]: FTP LOGIN REFUSED (username 
in denied-uid) FROM apollon.noc.teithe.gr [195.251.240.237], 
nobody

 Nov 13 20:42:10 aetos dovecot: managesieve-login: Disconnected: 
rip=195.251.240.237, lip=195.251.123.232

 Nov 13 20:42:13 aetos dovecot: managesieve-login: Disconnected: 
rip=195.251.240.237, lip=195.251.123.232

 Nov 13 20:42:42 aetos wu-ftpd[2085]: lost connection to 
apollon.noc.teithe.gr [195.251.240.237]

 Nov 13 20:43:53 aetos dovecot: managesieve-login: Disconnected: 
rip=195.251.240.237, lip=195.251.123.232
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5.2.2. Internal

Για  την  περίπτωση  της  internal  μελέτης,  θα  κάνουμε  scanning  και 
enumeration του δικτύου 195.251.123.0/24. Δεν υπάρχουν internal network firewalls 
αλλά υπάρχουν host firewalls. Η εκτέλεση ενός ping sweep με τη χρήση της εντολής 
nmap -sP -PS -oA internal-ping-sweep 195.251.123.0/24 αποκαλύπτει 49 στόχους. 
Όπως φαίνεται και στο αρχείο εξόδου, βρέθηκαν και  DNS ονόματα όπως  loudias, 
aetos,  hydra και  πολλά άλλα.  Ένα μέρος  της  εξόδου  που  πήραμε  εκτελώντας  το 
nmap, φαίνεται παρακάτω:

Starting Nmap 4.62 ( http://nmap.org ) at 2008-11-16 12:41 EET
Host 195.251.123.0 appears to be up.
Host sw-it.it.teithe.gr (195.251.123.1) appears to be up.
Host 195.251.123.31 appears to be up.
Host 195.251.123.106 appears to be up.
Host 195.251.123.108 appears to be up.
Host 195.251.123.113 appears to be up.
Host printer-301.it.teithe.gr (195.251.123.121) appears to be up.
Host services.it.teithe.gr (195.251.123.131) appears to be up.

Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο  dig σε κάθε ένα από τους 
στόχους που βρέθηκαν εκτελώντας την εντολή dig –t ANY σε συνδυασμό με το κάθε 
hostname. Για να κάνουμε ένα πιο εντατικό έλεγχο θα εκτελέσουμε την εντολή nmap 
–sS –sV –O –iL valid-hosts –oA full-internal-sweep. To αρχείο με το όνομα valid-
hosts περιέχει τις IP διευθύνσεις του αρχείου internal-ping-sweep που δημιουργήθηκε 
από  την  προηγούμενη  εκτέλεση του  nmap.  Η  εντολή  για  να  δημιουργήσουμε  το 
αρχείο valid-hosts είναι η εξής: 

grep "appears to be up" internal-ping-sweep.nmap | awk -F\( '{print $2}' |  
awk -F\) '{print $1}' > valid-hosts

Ένα παράδειγμα της εξόδου που θα πάρουμε μετά την εκτέλεση του nmap με 
τη σύνταξη που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο, φαίνεται παρακάτω:

 Nmap 4.62 scan initiated Sun Nov 16 13:37:47 2008 as: nmap -sS -sV -O -iL valid-hosts -oA 
full-internal-sweep

 Interesting ports on sw-it.it.teithe.gr (195.251.123.1):

 Not shown: 1714 closed ports

 PORT   STATE SERVICE VERSION

 80/tcp open  http    Cisco IOS administrative webserver

 Device type: switch|specialized|WAP|router|broadband router

 Running (JUST GUESSING) : Cisco IOS 12.X (94%), Cisco CatOS (89%)
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 Aggressive OS guesses: Cisco 2950, 3560, or 3750 switch (IOS 12.1 - 12.2) (94%), Cisco 
DOCSIS cable modem termination server (IOS 12.1) (94%), Cisco Aironet

 350 or 1200 WAP (93%), Cisco 2960G switch (IOS 12.2) (93%), Cisco 806, 1712, 1721, or 
2600 router (IOS 12.2 - 12.3) (92%), Cisco Catalyst C2900-series or C37

 50 switch, or 4500 router (IOS 12.1 - 12.2) (92%), Cisco uBR 925 cable modem (runs IOS 
12.2) (91%), Cisco Catalyst 3750 switch (IOS 12.2) (91%), Cisco 1131AG

 WAP (IOS 12.3) (91%), Cisco Aironet 1230 or 1240-series WAP (IOS 12.3) (91%)

 No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

 Service Info: OS: IOS; Device: switch

 Interesting ports on kourou.it.teithe.gr (195.251.123.112):

 Not shown: 1708 closed ports

 PORT     STATE    SERVICE     VERSION

 389/tcp  filtered ldap

 522/tcp  filtered ulp

 1503/tcp filtered imtc-mcs

 1720/tcp filtered H.323/Q.931

 1755/tcp filtered wms

 4662/tcp filtered edonkey

 6969/tcp filtered acmsoda

 Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 
closed port

 Device type: general purpose|router|WAP

 Running (JUST GUESSING) : Microsoft Windows 2000|Vista|2003|XP (95%), Linux 2.6.X 
(94%), MikroTik RouterOS 2.X (94%), 3Com embedded (92%), Philips embedded (92%), 
Sinus embedded (92%), SMC embedded (92%)

 Aggressive OS guesses: Microsoft Windows 2000 SP4 (95%), Linux 2.6.18 (Debian, x86) 
(94%),  Linux 2.6.23 (94%),  MicroTik RouterOS 2.9.46 (94%),  Microsoft  Windows Vista 
(93%), Linux 2.6.9-022stab078.19-enterprise (CentOS 4.2 x86) (92%), Wireless broadband 
router (3Com OfficeConnect,  Philips SNB6500, Sinus 154, SMC SMCWEBT-G, or SMC 
SMCWBR14-G2) (92%), Microsoft Windows 2000 Pro SP4 (92%), Microsoft Windows 2000 
Server SP4 (92%), Microsoft Windows Server 2003 (92%)

 No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

 Interesting ports on mge-1.it.teithe.gr (195.251.123.220):

 Not shown: 1713 closed ports

 PORT    STATE SERVICE VERSION

 80/tcp  open  http    MGE UPS httpd 1.0

 443/tcp open  https?

 Device type: specialized

 Running (JUST GUESSING) : Priva embedded (85%)
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 Aggressive OS guesses: Priva building management system (85%)

 No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

 Network Distance: 3 hops

 Service Info: Device: power-device

 Interesting ports on services.it.teithe.gr (195.251.123.131):

 Not shown: 1713 closed ports

 PORT   STATE SERVICE VERSION

 25/tcp open  smtp    Sendmail 8.13.8/8.13.8/Debian-3

 80/tcp open  http    Apache httpd 2.2.3 ((Debian))

 Device type: general purpose

 Running: Linux 2.6.X

 OS details: Linux 2.6.13 - 2.6.24

 Uptime: 79.227 days (since Fri Aug 29 09:10:30 2008)

 Network Distance: 3 hops

 Service Info: OS: Unix

 Interesting ports on master-sw3.it.teithe.gr (195.251.123.252):

 Not shown: 1714 closed ports

 PORT    STATE SERVICE        VERSION

 443/tcp open  ssl/tcpwrapped

 Device type: printer|specialized|print server|router|media device

 Running  (JUST GUESSING)  :  Brother  embedded  (93%),  Digi  NET+OS 7  (91%),  Priva 
embedded (90%), Lexmark embedded (87%), Toshiba embedded (86%), Canon embedded 
(85%), D-Link embedded (85%), Silicondust embedded (85%)

 Aggressive OS guesses: Brother MFC-7820N multifunction printer (93%), Digi NET+OS 7 
(91%), Priva building management system (90%), Lexmark C500 printer (87%), Lexmark 
C500n color  laser  printer  (87%),  Brother  HL-2700CN printer  (86%),  Toshiba  e-STUDIO 
4511 multifunction printer (86%), Canon 4000r printer (85%), D-Link DPR-1260 print server, 
or DGL-4300 or DIR-655 router (85%), Silicondust HDHomeRun set top box (85%)

Όπως  μπορούμε  να  παρατηρήσουμε,  ο  έλεγχος  που  πραγματοποιήσαμε 
ανακάλυψε  διάφορους  τύπους  μηχανημάτων  όπως  εξυπηρετητές,  απλούς  Η/Υ, 
switches, UPS και master switches. Το κάθε ένα από αυτά τα μηχανήματα μπορεί να 
φανεί χρήσιμο για τα πειράματα μας. Επειδή βρέθηκαν και SMB/Samba servers, θα 
ήταν χρήσιμο να κάνουμε χρήση του εργαλείου nbtscan το οποίο θα ελέγξει το δίκτυο 
για  NETBIOS  nameservers.  Τα  μηχανήματα  που  θα  ανακαλύψουμε  με  αυτή  τη 
μέθοδο, θα τα προσθέσουμε στη λίστα μας για να ελεγχθούν στη συνέχεια για πιθανές 
ευπάθειες.
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Εικόνα 5.2.2.1. Παράδειγμα χρήσης του εργαλείου nbtscan.

5.2.3. Stealthy

Για να επιδείξουμε μία stealthy επίθεση, θα επιτεθούμε σε έναν εσωτερικό 
host, ο οποίος μπορεί να έχει ή να μην έχει IDS και firewall. Ούτως ή άλλως, θα 
προσπαθήσουμε  να  κρύψουμε  την  παρουσία  μας,  μέχρι  να  μπορέσουμε  να 
συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες για το στόχο μας. 

Αρχικά θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε μία bounce επίθεση με τη 
βοήθεια ενός host ο οποίος, όπως ανακαλύψαμε προηγουμένως, είναι τρωτός σε FTP 
bounce επιθέσεις. Αυτό το είδος επιθέσεων είναι πολύ χρήσιμο γιατί μας επιτρέπει να 
μην αποκαλύψουμε την πραγματική μας source IP διεύθυνση. Χρησιμοποιώντας την 
εντολή  nmap  -T1  -v  -b  195.251.240.236  195.251.123.232  -oA  bounce θα 
προσπαθήσουμε  να  σαρώσουμε  τον  195.251.123.232  “μεταμφιεσμένοι”  σαν 
ιδιοκτήτες της  IP διεύθυνσης 195.251.240.236. Η παράμετρος  –b επιτρέπει σε ένα 
χρήστη να συνδεθεί  σε ένα FTP εξυπηρετητή και  μετά να ζητήσει  την αποστολή 
αρχείων σε ένα άλλο εξυπηρετητή. Η παράμετρος –Τ καθορίζει το ρυθμό αποστολής 
πακέτων  προς  το  στόχο  και  παίρνει  τιμές  από  το  0  ως  το  5.  Στη  συγκεκριμένη 
περίπτωση, η παράμετρος  -T1 ορίζει ότι  η αποστολή πακέτων θα γίνεται κάθε 15 
δευτερόλεπτα. Αν θέλαμε μια πιο αργή και ταυτόχρονα πιο “αόρατη” σάρωση, θα 
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο  –T0,  με την οποία η αποστολή 
πακέτων θα γινόταν το συντομότερο κάθε πέντε λεπτά. Η προσπάθειά μας όμως είχε 
αρνητικά αποτελέσματα γιατί ο FTP εξυπηρετητής που θα χρησιμοποιούσαμε για το 
bounce,  δε  μας  επέτρεψε  να  συνδεθούμε.  Παρακάτω  φαίνεται  η  απάντηση  που 
πήραμε:

Starting Nmap 4.62 ( http://nmap.org ) at 2008-12-16 18:48 EET
Resolved FTP bounce attack proxy to 195.251.240.236 (195.251.240.236).
Initiating ARP Ping Scan at 18:48
Scanning 195.251.123.232 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 18:49, 15.00s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:49
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 18:49, 0.00s elapsed
Attempting connection to ftp://anonymous:-wwwuser@@195.251.240.236:21

Your FTP bounce proxy server won't talk to us!
QUITTING!
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Αφού απέτυχε η προσπάθειά μας για bounce scan, θα χρησιμοποιήσουμε μία 
παρόμοια  σάρωση η  οποία  όμως  θα  είναι  άμεση.  Για  να  το  επιτύχουμε  αυτό  θα 
χρησιμοποιήσουμε την εντολή nmap -sS -T1 -v -oA nmap-slow2 195.251.123.232. Τα 
αποτελέσματα που πήραμε φαίνονται παρακάτω:

Starting Nmap 4.62 ( http://nmap.org ) at 2008-11-17 13:30 EET
Initiating Ping Scan at 13:30
Scanning 195.251.123.232 [2 ports]
Completed Ping Scan at 13:31, 15.00s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 13:31
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 13:31, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 13:31
Scanning aetos.it.teithe.gr (195.251.123.232) [1715 ports]
Stats: 0:00:45 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth  
Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 0.06% done
Discovered open port 53/tcp on 195.251.123.232
Discovered open port 22/tcp on 195.251.123.232
SYN Stealth Scan Timing: About 0.32% done
Discovered open port 80/tcp on 195.251.123.232
Discovered open port 443/tcp on 195.251.123.232
Discovered open port 2000/tcp on 195.251.123.232
Discovered open port 993/tcp on 195.251.123.232
Discovered open port 143/tcp on 195.251.123.232
Discovered open port 6969/tcp on 195.251.123.232
Discovered open port 995/tcp on 195.251.123.232
Stats: 2:09:47 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth  
Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 27.41% done; ETC: 21:23 (5:43:07 
remaining)
Discovered open port 5432/tcp on 195.251.123.232
Discovered open port 110/tcp on 195.251.123.232

Αυτό  το  είδος  ελέγχου  δεν  ανακάλυψε  κάτι  παραπάνω  από  τους  άλλους 
ελέγχους αλλά αντί να ολοκληρωθεί η σάρωση σε 5-10 δευτερόλεπτα, ολοκληρώθηκε 
σε 8 ώρες. Αυτή η μέθοδος δε είναι πρακτική για τη διεξαγωγή τακτικών ελέγχων 
εκτός αν εκτελούμε σαρώσεις 24/7 και ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό των ports που 
θα ελεγχθούν. Το σημαντικό προτέρημα αυτής της μεθόδου είναι ότι καμία από τις 
κινήσεις μας δεν έγινε αντιληπτή από τους μηχανισμούς ασφαλείας του στόχου μας.
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6. Συμπεράσματα

Η  δοκιμή  διείσδυσης  είναι  μια  πολύτιμη  τεχνική  η  οποία  στις  μέρες  μας 
χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Για τη σωστή διεξαγωγή ενός PENTEST σε 
έναν οργανισμό, απαιτούνται ειδικές γνώσεις και τεχνικές οι οποίες συχνά παρέχονται 
από  συμβούλους  που  δεν  ανήκουν  στον  οργανισμό  αυτό.  Ένα  πολύ  σημαντικό 
κομμάτι  για  κάθε  PENTEST  αποτελούν  τα  εργαλεία  που  χρησιμοποιούνται.  Τα 
εργαλεία θα πρέπει να επιλεχθούν προσεκτικά με βάση τον τύπο του PENTEST που 
πρόκειται να διεξάγουμε και τις ευπάθειες που επιδιώκουμε να εντοπίσουμε. Επίσης, 
είναι πολύ σημαντικό τα εργαλεία μας να είναι πάντα ενημερωμένα για να μπορούν 
να ανιχνεύουν ακόμη και τα πιο καινούρια προβλήματα ασφαλείας. 

Στο PENTEST βοηθούν σημαντικά ορισμένα Linux Live CDs που περιέχουν 
εργαλεία  για  τη  διεξαγωγή  ελέγχων  ασφαλείας  πληροφοριακών  συστημάτων.  Τα 
Linux Live CDs είναι συστήματα Linux που λειτουργούν από το CD-ROM διανομής, 
χωρίς  να  είναι  απαραίτητη  η  εγκατάσταση  του  λειτουργικού  συστήματος.  Ο 
κατασκευαστής της κάθε διανομής Linux περιλαμβάνει σε αυτήν τα καλύτερα, κατά 
την άποψή του, εργαλεία για τη διεξαγωγή PENTEST. Πολλά από αυτά τα Live CDs 
μας επιτρέπουν να εγκαταστήσουμε καινούρια εργαλεία ή να αναβαθμίσουμε μερικά 
από τα ήδη εγκατεστημένα. 

Εκτός του αρχικού PENTEST που θα εκτελέσουμε σε έναν οργανισμό, είναι 
απαραίτητη  και  η  συνεχής  παρακολούθηση  της  κατάστασης  του  οργανισμού. 
Υπάρχουν πολλά εργαλεία, όπως για παράδειγμα το Nessus, τα οποία μπορούν να 
εκτελούνται  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  με  σκοπό  να  εξασφαλίζουν  ότι  το 
σύστημα παραμένει ασφαλές και ενημερωμένο ως προς τις τελευταίες ευπάθειες. Η 
διατήρηση της ασφάλειας ενός πληροφοριακού συστήματος αποτελεί μία συνεχή και 
ασταμάτητη διαδικασία.
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