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● Realització de l'enumeració de serveis i 
fingerprinting d'una màquina real.

● Detecció d'una vulnerabilitat a una aplicació 
real.

● Creació i execució del exploit.
● Detecció i aplicació d'una escalada de privilegis 

a un entorn real.
● L'estudi de les mesures de mitigació.

Objectius



  

 

Serveis a la màquina vulnerable
Escaneig de serveis amb Nmap:

Plana web del servidor vulnerable:



  

Escaneig de vulnerabilitats: Nikto
Escaneig de vulnerabilitats amb Nikto:



  

Escaneig de vulnerabilitats: Nmap
Escaneig de vulnerabilitat Shellshock amb Nmap:



  

Escaneig de vulnerabilitats: Nessus
Escaneig de vulnerabilitats amb Nessus:



  

Escaneig de vulnerabilitats: Nessus
Informació de vulnerabilitat Shellshock a Nessus:



  

Vulnerabilitat Shellshock

● El problema es troba en com el Bash tracta la definició de 
funcions dins les variables d'entorn, ja que se segueix analitzant 
la cadena de caràcters passada una vegada acabada la funció. 

● Això permet l'execució de codi remot (RCE) injectat fabricant 
una variable d'entorn adequada. 

● Afecta entre altres al servidor HTTP Apache, concretament, als 
mòduls mod_cgi i mod_cgid emprats per l'execució de scripts.

● Les capçaleres HTTP són passades com variables d'entorn a 
Bash.



  

Exploit
Comprovació de vulnerabilitat Shellshock amb curl:

Funció del exploit en Python on es crea la capçalera maliciosa:

Execució del exploit en Python:



  

● El Metasploit és una plataforma especialitzada en les proves 
de penetració de sistemes «pentesting», permet trobar, 
explotar i confirmar vulnerabilitats. 

● La plataforma inclou el framework (entorn de treball) 
Metasploit i altres parts comercials. 

● És mantingut per l'empresa Rapid7 la qual ven productes 
comercials de seguretat.

● El framework Metasploit és la base sobre la qual es 
construeixen els productes comercials. 

● Aquest framework és un projecte de codi lliure, això permet 
que la comunitat empri i desenvolupi mòduls com ara 
exploits o programes que aprofitin i comprovin vulnerabilitats 
i payloads.

Metasploit



  

● El framework metasploit está desenvolupat amb el llenguatge 
Ruby però permet la càrrega de mòduls externs realitzats en 
llenguatge Python. 

● La comunicació entre el mòdul en Python i el framework 
metasploit es fa mitjançant  JSON-RPC 2.0 

Metasploit



  

Metasploit
Metadades del mòdul de Metasploit:



  

Metasploit
Funció del mòdul on es crea la capçalera maliciosa:



  

 

Metasploit
Funció check: Funció exploit:

Funció run:

Pas de funcions al msf:



  

Metasploit
Execució del mòdul de Metasploit totsol:

Execució del mòdul de Metasploit des de msfconsole:



  

● Obtenir privilegis més alts com els de root  a partir d'un 
usuari amb menys privilegis.

● És possible si existeix una mala configuració del sistema 
(sudoers) o aprofitant una vulnerabilitat com DirtyCOW.

Escalar privilegis

Exemple per mala configuració de sudoers: Confingut de /etc/sudoers:



  

● Hi ha una situació de competició (race condition) 
al fitxer mm/gup.c del codi del kernel de Linux des 
de la versió 2.x passant per la 4.x fins abans de la 
4.8.3. 

● Això permet als usuaris locals, elevar els seus 
privilegis aprofitant-se de la mala manipulació de 
la tècnica d'optimització copy-on-write per escriure 
a un fitxer mapat a memòria com només lectura.

Escalar privilegis: DirtyCOW



  

Compilació exploit: https://www.exploit-db.com/exploits/40839   

Escalar privilegis: DirtyCOW

Copiar exploit:

Execució exploit:

https://www.exploit-db.com/exploits/40839


  

Escalar privilegis: DirtyCOW

Execució exploit DirtyCOW: Comprovació del exploit:



  

● Defensa en profunditat: La defensa en profunditat és 
una estratègia que consisteix a posar diferents capes 
de seguretat aïllades entre si i una darrera de l'altra. 

● DEP:  Data execution protection és com s'anomena a la 
implementació de la protecció d'espai executable 
(Executable-space protection) als sistemes operatius 
Windows de Microsoft. Aquesta protecció el que fa és 
marcar espais de memòria amb dades com no 
executables. Aquesta protecció és suportada per 
hardware, amb el bit NX (no-execute, no executar)

● ASLR: És un sistema de protecció contra atacs que 
organitza l'espai de memòria assignat a un procés de 
forma aleatòria.

 Mitigació de vulnerabilitats



  

DEMO



  

Preguntes/consells?

peprincon@uoc.edu
i

peprincon@gmail.com

Totes les imatges emprades pertanyen als seus autors.

mailto:peprincon@uoc.edu
mailto:peprincon@gmail.com


  

Fins aviat!!
i 

Gràcies!!
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