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LAB 0: Montagem do Laboratório

Criação das Máquinas Virtuais

São três as imagens que estão sendo disponibilizadas: CentOS 6.3, WinXP, Kali Linux. O professor
deverá orienta a localização destas imagens.

A topologia da rede em que as máquinas estarão conectadas pode ser vista na figura abaixo:

As seções a seguir ilustram a criação de cada uma das maquinas virtuais acima:



Maquina Virtual CentOS6 

Essa maquina é o gateway da rede para tanto ela deve possuir duas interfaces de rede. A sua criação
poderá ser feita deverá ser conforme a sequencia de figuras a seguir:

Na tela seguinte preencha os campos:
Nome: CentOS
Tipo: Linux
Versão: Red Hat (32 bit)
Em seguida clique no botão PRÓXIMO.

Ilustração  1:  Abra  o  virtualbox,  Clique  no  botão
NOVO para criar a nova máquina virtual

Ilustração 2: Escolha do Sistema Operacional



Em seguida deve aparecer a tela de configuração de memória. 

Na tela  seguinte  você  deve  escolher  a  imagem da  máquina  virtual  fornecida.  Escolha  a  opção
“UTILIZAR UM DISCO VIRTUAL EXISTENTE” e clique no ícone da pasta do lado direito do
combo.

A tela seguinte mostra uma janela para você navegar até a pasta onde estão as imagens:

Ilustração  3:  Tela de Configuração de Memória.  Deixe como está e  clique em
PRÓXIMO.

Ilustração 4: Selecione o disco virtual do CentOS fornecido pelo professor



Escolha a imagem “CentOS.vdi”. Em seguida clique em abrir.

Ilustração 5: Navegue pelo sistema de arquivos, até encontrar a imagem

Ilustração 6: Agora você pode clicar no Botão Criar que sua máquina
estará criada.



O passo seguinte é configurar as interfaces de Rede. Na tela inicial do Virtualbox clique na máquina
que você acabou de criar e em seguida no botão configurações:

Na tela seguinte tecle em rede:

Deixe a configuração do ADAPTADOR 1 como está. Em seguida clique na aba ADAPTADOR 2:

Ilustração 8: Tela inicial de configuração

Ilustração 7: Tela principal do virtualbox

Ilustração 9: Tela de configuração de rede -  Adaptador 1



Agora, nesta aba você deve:

1 – Clicar no checkbox “HABILITAR PLACA DE REDE”
2 – Selecionar o Combo “CONECTADO A” para o opção “REDE INTERNA”

Conforme a figura abaixo:

Clique em Ok. Isso encerra a configuração de sua máquina virtual. Para iniciar a máquina virtual
clique no botão INICIAR na tela principal do VirtualBOX.

Depois da máquina iniciada você terá acesso a seguinte tela:

Para fazer o login o usuário é  root e a senha é 123456.

Ilustração 10: Tela de configuração de Rede - Adaptador 2

Ilustração 11: Tela Inicia do VirtualBox

Ilustração 12: Tela de Login no CentOS



O próximo passo é limpar as configurações de redes anteriores,  para tanto digite no prompt de
comando:

 
Em seguida reinicie o sistema:

Após o reboot verifique se a sua máquina está corretamente configurada, vamos verificar se existe
ip nas interfaces. Para esse tarefa digite: ip addr no prompt do Linux. Conforme a figura abaixo.

Verifique se o seu sistema esta  parecido com o que é  visto acima.  O seu host  deve possuir  3
interfaces lo, eth0 e eth1. 

> lo com o ip 127.0.0.1
> eth0 com um ip na rede 10.0.2.0/24
> eth1 com IP 192.168.0.1

OBS: Se essas configurações não estiverem presentes peça suporte ao professor.

Ilustração 13: Resultado do comando ip addr



Máquina Virtual Windows XP

Atenção: Para o correto funcionamento essa máquina deve ser ligada após a maquina CentOS
criada anteriormente.

Essa maquina simulará uma estação de trabalho na rede. A sua criação poderá ser feita deverá ser
conforme a sequencia de figuras a seguir:

Clique no botão NOVO na tela principal do VirtualBox. 

Na tela  seguinte  deve aparecer  uma tela  para configuração do Sistema Operacional.  Nesta  tela
preencha
Nome: XP
Tipo: Microsoft Windows
Versão: Windows XP (32 bit)

Clique no botão PROXIMO. 

Na tela acima temos a configuração da memória, deixe como está e tecle em PRÓXIMO.

Ilustração 14: Preenchimento do sistema operacional

Ilustração 15: Quantidade de memória da VM



Na tela a seguir você deve escolher o disco rígido da máquina virtual.

Na tela  acima  esolha  a  opção  UTILIZAR UM DISCO RÍGIDO VIRTUAL EXISTENTE.  Em
seguida clique no icone da pasta ao lado do combo. A tela seguinte deve aparecer.

Procure o arquivo da imagem: XP-Basico.vdi em seguida clique no botão ABRIR. Na tela seguinte
você pode clicar em  CRIAR para finalizar a criação da máquina.



O passo seguinte é configurar a rede desta máquina virtual. 

Na tela principal do VirtualBox clique na máquina virtual que você acabou de criar e clique no
botão CONFIGURAÇÕES. Uma tela semelhante a seguinte deve aparecer.

Depois disso clique na opção rede, na lista lateral. Uma tela como a seguinte deve aparecer.

No combo conectado a:  selecione “REDE INTERNA” e clique em OK. Em seguida pode iniciar a
maquina. A configuração de IP deve ser semelhante a exibida na figura abaixo:



Maquina Virtual Kali Linux

Atenção: Para o correto funcionamento essa máquina deve ser ligada após a maquina CentOS.

Essa maquina simulará a estação de trabalho do atacante na rede. A sua criação poderá ser feita
conforme a sequencia de figuras a seguir:

Clique no botão NOVO na tela principal do VirtualBox. 

Na tela  seguinte  deve aparecer  uma tela  para configuração do Sistema Operacional.  Nesta  tela
preencha:
Nome: Kali
Tipo: Linux
Versão: Linux 2.6/3.x/4.x (32 bit)

Na tela seguinte você fará a configuração da memória. Escolha  1024MB e clique em próximo.



Na  tela  a  seguir  você  pode  escolhe  a  opção:  “NÃO  ACRESCENTAR  UM  DISCO  RÍGIDO
VIRTUAL” e clique em CRIAR.

Neste caso você receberá a seguinte mensagem:

Isso ocorreu porque você criou uma máquina virtual sem disco rígido. Clique em continuar.

O próximo passo é configurar o modo PAE. Para tanto, na tela principal do VirtualBox clique em
cima da máquina virtual que você acabou de criar e clique no CONFIGURAÇÕES. Procure na lista
lateral por SISTEMA e clique na aba PROCESSADOR.  

Selecione a opção HABILITAR PAE/NX e clique no botão OK.



Em seguinda na lista lateral clique em rede. No combo conectado a:  selecione “REDE INTERNA”
e clique em OK. Conforme a figura a seguir:

 

Em seguida clique no botão INICIAR na tela principal do VirtualBox, o sistema vai pedir uma
imagem de CDROM escolha a imagem: kali-linux-1.0.7-i386.iso.

No final do processo de boot você verá essa tela. Escolha a opção LIVE (686-pae).

 
Você entrará no modo gráfico do kali diretamente com o usuário root. Eventualmente a tela poderá
travar para destravar a senha do root é toor.



LABORATÓRIO 1: Entendendo a Vulnerabilidade dos protocolos sem criptografia.

Neste primeiro laboratório vamos compreender a necessidade de usar criptografia em protocolos de
rede. Para isso faremos uma captura de tráfego no seu servidor CentOS para tanto utilizaremos a
ferramenta de captura de tráfego  tcpdump. No prompt do nosso roteador  (vm CentOS), vamos
digitar  o  seguinte  comando.  (esse  comando,  para  ser  efetivo  deve  ser  executado  como  root).
Observe também qual a sua interface que está com ip 192.168.0.1.

# tcpdump -i eth1 -w captura.pcap

Agora vamos testar alguns protocolos usando a VMWindows XP. 

Primeiro vamos testar o protocolo ftp. No prompt do windows digite:
c:\> ftp 192.168.0.1
usuario: aluno
senha: 123456
>dir
>quit

Agora vamos testar o telnet. No prompt do windows digite:
c:\> telnet 192.168.0.1
login: aluno
password: 123456
# date
#exit 

Por fim vamos testar o protocolo http. Abra o Internet Explorer no Windows XP, no campo URL
digite  http://www.boscojr.com/protcomseg/login.php. A seguir será mostrado um formulário de
login. Proceda com o preenchimento. 
Login: admin 
Senha: teste

Depois deste ultimo passo você pode voltar para finalizar a captura no CentOS. No terminal do
CentOS pressione <Ctrl-C>.

Para finalizar agora é preciso abrir a captura na ferramenta Wireshark. Para tanto, no prompt de 
O trabalho agora será executado na VM Kali Linux. Para continuar é preciso copiar o arquivo de
captura da  VM CentOS para a  VM com o Kali Linux. (procure observar o ip de sua máquina
virtual). Não esqueça o ponto no final do comando.

# scp 192.168.0.1:./captura.pcap  .

Será pedida a senha do root (pode demorar um pouco). Digite 123456.

Após a transferência do arquivo No prompt de comando da VM Kali Linux, digite:

# wireshark

No wireshark vá ao  menu file  -> open -> selecione o arquivo captura.pcap.  Para ter  acesso a
comunicação clique com o botão direito do mouse em um pacote do protocolo ftp por exemplo e
selecione a opção do menu: FOLLOW TCP STREAM. Repita esse procedimento para os demais
protocolos. Você consegue localizar os dados “sigilosos” que você digitou?



LABORATÓRIO 2: ARP SPOOFING

A técnica de falsificação do endereço MAC pode ser usada para fazer escuta do tráfego de uma
máquina com destino a outra dentro do segmento de rede,  ou ainda produzir um ataque do tipo
man-in-the-midle. 

O sucesso desta técnica depende da máquina que será usada como escuta ter a habilidade de fazer o
repasse de pacote.

No nosso ambiente simulado,  a  nossa máquina de escuta é  a vm Kali  Linux. Para habilitar  o
repasse de pacotes neste sistema, abra um terminal e digite:

# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Agora o próximo passo é poluir o cache da máquina alvo e do seu destino.  No caso do nosso
laboratório, vamos escutar o tráfego entre a máquina windows XP e o gateway (VM CentOS). De
forma que todo o tráfego da máquina XP destinado a internet será direcionado a máquina de escuta.
Antes vamos dar uma olhada na tabela ARP da estação XP, para tanto digite no prompt:

c:\> arp -a

Veja a associação IP MAC, se a tabela estiver vazia tente pingar o endereço 192.168.0.1. Verifique a
associação IP MAC no Gateway CentOS para tanto, no prompt do CentOS digite:

# arp -n

Veja a associação IP MAC. Dito isso vamos iniciar a poluição da tabela ARP da máquina XP, para
tanto  usaremos  o  comando  arpspoof,  essa  aplicação  fica  enviando  ARP Reply  na  rede.  Para
execução deste comando você vai informar o IP da máquina alvo XP (192.168.0.10) e o IP da
máquina que você quer XP deveria se comunicar, no nosso caso o gateway da rede (192.168.0.1). 

digite o seguinte comando no prompt da máquina do atacante (Kali Linux):

# arpspoof -i eth0 -t 192.168.0.10 192.168.0.1

Deixe o comando executando

Para poluir a tabela ARP do gateway, abra outro terminal (Menu do terminal file →opentab) e
digite:

# arpspoof -i eth0 -t 192.168.0.1 192.168.0.10

Deixe o comando executando. Vá ao prompt do windows e do CentOS e verifique novamente a
associação IP MAC, você verá que deve ter mudado. OS IPS na tabela ARP de ambos os hosts
devem está apontando para o mesmo MAC. Agora você pode executar o comando wireshark no
próprio kali e capturar os pacotes.



LABORATÓRIO 2.1: DNS SPOOFING

Esse laboratório é uma continuação do anterior, sendo assim deixe em execução todos os comandos
iniciados no laboratório anterior. 

O Ataque de DNS Spoofing implica em se colocar entre a vítima (XP) e o seu servidor de DNS,
neste caso a maquina do atacante tem oportunidade de responder para a vítima, o IP que ela quiser
normalmente um IP de um servidor que hospeda um site clone, para roubo de informações. Neste
laboratório vamos utilizar o IP do google 173.194.118.215, para direcionar qualquer requisição da
vítima máquina XP para o site do google.

Em primeiro lugar, em um novo terminal, na sua VM Kali Linux, crie um arquivo denominado
hostf e coloque o seguinte conteúdo:

echo '173.194.118.215 www.*' > hostf

Salve o arquivo. Esse arquivo será lido pela ferramenta dnsspoof. No prompt do Kali Linux Digite:

# dnsspoof -i eth0 -f hostf

Agora tente acessar algum site começando por www e você verá o que ocorre.
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