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Ce este un exploit?- Definirea terminologiei

Un exploit profită de o slăbiciune a unui sistem de operare, a unei
aplicații sau a hardware-ului unui calculator sau dispozitiv electronic.

Aplicaţie web 

Execuţie normală
dacă aplicația funcționează așa cum a fost

proiectată

X Stare anormală
Ce se întâmplă în acest caz?



Stare anormală - Ce se întâmplă în acest caz?

Eu numesc această stare BUG. 
Acest bug ar putea reprezenta o 
problemă de securitate pe care 
un atacator o poate folosi pentru 
a crea un exploit pentru aplicația 
web.

Asta nu înseamnă că orice bug
reprezintă o vulnerabilitate, însă 
orice vulnerabilitate reprezintă un 
bug.

X Stare anormală



Exploit-uri

Pentru a crea un exploit, avem nevoie de o vulnerabilitate.

Execuție neintenționată → Bug→ Vulnerabilitate → Exploit

Exploit-urile pot modifica fluxul de execuție al aplicației sau pot 
provoca blocarea aplicației, rezultând într-un Denial of Service (DoS).

O aplicație poate interacționa/comunica cu un user local, cu unul
remote ( de exemplu un server web ca Apache / NGINX sau alte servicii
precum FTP) sau cu o altă aplicație, DLL sau alte librării.

Interacțiunea înseamnă date, iar datele pot fi exploatate.



Să luăm, de exemplu, modul în care datele sunt stocate în memoria RAM. 

NX bit (no-execute) este o tehnologie utilizată în procesoare pentru a 
separa zonele de memorie pentru a fi folosite fie pentru stocarea 
instrucțiunilor procesorului (cod), fie pentru stocarea datelor.

Un atacator trebuie să execute ceva în secțiunea de date. Când se 
întâmplă acest lucru, tehnologiile de mitigare a riscurilor ale sistemului de 
operare, cum ar fi DEP (protecție a memoriei sistemului), intră în acțiune și 
aplicația se va bloca (va da crash). Deci, acesta este un BUG.

Există, de asemenea, tehnici care pot fi utilizate pentru a ocoli aceste 
tehnologii de protecție.

Secțiunea de date
nu se poate executa 
din cauza bitului NX 

sau a Data Execution 
Prevention (DEP).

Cod



Scenariu real - Tu ce ai face?
Un atacator creează un document PDF malițios pentru o versiune vulnerabilă 
de Acrobat Reader și îl trimite prin e-mail unei victime. Dacă victima are 
aceeași versiune vulnerabilă de Acrobat Reader și deschide fișierul PDF 
malițios, bug-ul este declanșat și apoi intervin tehnicile de ocolire ale 
protecțiilor sistemului de operare.
Odată ce codul malițios este executat în secțiunea de date din memorie, 
victima este compromisă.

De aceea nu ar trebui să folosim versiuni vechi de software (de exemplu, 
Acrobat Reader, Suita Office, browser, WinRAR, VLC etc.).



Clasificare

Pentru a clasifica exploit-urile, trebuie să înțelegem cum un exploit
comunică cu sistemul sau software-ul vulnerabil.

Exploit-uri
remote

profită de vulnerabilitățile de 
securitate fără a fi avut acces 

dinainte la sistemul vulnerabil.

Exploit-uri locale 
necesită acces prealabil la sistemul 

vulnerabil și de obicei mărește 
privilegiile persoanei care îl rulează 

față de cele acordate de către 
administratorul de sistem.



Căutarea exploit-urilor publice



Există mii de exploit-uri publice disponibile online, iar altele fiind
tranzacționate în mod privat sau păstrate ca 0-day-uri.

Un zero-day (0-day) este o vulnerabilitate necunoscută sau neadresată (no 
patch) a unui software sau computer. Exploatarea unei vulnerabilități 0-day 
poartă denumirea de exploit 0-day sau atac 0-day.

Puteți afla mai multe informații accesând următorul link:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Exploit_(securitatea_informației)

https://ro.wikipedia.org/wiki/Exploit_(securitatea_informației)


Înainte de a descărca orice exploit public, trebuie să fim conștienți de faptul că sunt 
foarte multe exploit-uri „fake” care, odată executate, pot crea un backdoor pe 
sistemul nostru, ne pot afecta sistemul de operare sau datele stocate pe hard disk.

Haideți să căutăm un exploit 0-day pentru Apache: Apache 0day exploit 
site:pastebin.com. Îl alegem pe primul: https://pastebin.com/j70T9KHJ

La prima vedere totul pare în regulă, însă putem observa un shellcode care este
executat. Folosim un serviciu online pentru a decoda/converti shellcode-ul din 
hexadecimal în ASCII.

După cum puteți observa shellcode-ul de fapt rescrie /etc/passwd și /etc/shadow 
și rulează comanda rm –rf /.

Deci, niciodată nu trebuie să rulăm exploit-uri pe un sistem fără a verifica mai întâi
ce fac și ce comenzi vor executa.

https://pastebin.com/j70T9KHJ


Resurse de încredere pentru găsirea
exploit-urilor publice

Exploit-DB

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

Searchsploit

Un mirror al colecției de exploit-uri de pe exploit-db
poate fi regăsit pe mașinile Kali Linux.

Metasploit

Metasploit are o serie de exploit-uri încorporate.

Rapid-7, compania care a dezvoltat Metasploit, are o 
bază de date CVE.

https://www.rapid7.com/db/?q=&type=nexpose

SecurityFocus

https://www.securityfocus.com/

MITRE

https://cve.mitre.org/cve/search_cve_list.html

NIST

https://nvd.nist.gov/vuln/search

VulDB

https://vuldb.com/?search

Vulners

https://vulners.com/search?query=order:published%20type:cve

CVE Details

https://www.cvedetails.com/

Vedem mereu denumirea de CVE atunci când căutăm 
exploit-uri.

https://www.exploit-db.com/
https://www.rapid7.com/db/?q=&type=nexpose
https://www.securityfocus.com/
https://cve.mitre.org/cve/search_cve_list.html
https://nvd.nist.gov/vuln/search
https://vuldb.com/?search
https://vulners.com/search?query=order:published%20type:cve
https://www.cvedetails.com/


Ce este un CVE?

CVE este prescurtarea de la Common Vulnerabilities and Exposures. 
Este un sistem de referință lansat în 1999 utilizat pentru catalogarea 
vulnerabilităților și exploit-urilor cunoscute public.

Acest sistem este administrat de către National Cybersecurity FFRDC, 
care este un centru aflat sub conducerea MITRE.

Fiecare CVE are un identificator sub forma unui ID unic care este
atribuit de către o autoritate CNA (CVE Numbering Authority).

Puteți afla mai multe informații accesând următorul link:

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Vulnerabilities_and_Exposures

https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Vulnerabilities_and_Exposures


Demo

Pentru a înțelege mai bine cum funcționează un exploit, am un exemplu de exploit public 

pe care îl voi folosi pentru a obține root pe o mașină virtuală pe care rulează o versiune 

outdated de Ubuntu.

Întâi ne conectam prin SSH folosind credențialele unui cont guest:



Apoi trebuie să aflăm versiunea de kernel:

Deci avem versiunea de kernel: 3.0.0-12-generic.

Trebuie să căutăm dacă există vreun exploit public pentru această versiune de kernel.

Putem folosi Google sau https://www.exploit-db.com/.

Eu am căutat pe Google după termenii 3.0.0-12-generic exploit.

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


Haideți să verificăm link-ul din rezultatul afișat anterior.

Citind conținutul exploit-ului aflăm că este un Local Root Exploit, mai exact un Local Privilege Escalation (LPE) 
exploit scris în limbajul de programare C.

Problema este generată de către o verificare incorectă a scrierii în memoria unui proces folosind /proc/pid/mem.

Exploit-urile de tip LPE sunt foarte complicate și mai greu de înțeles deoarece necesită cunoștințe avansate de OS 
internals și programare.

Trebuie să găsim o modalitate să-l copiem local. Sunt mai multe metode, depinde de preferințe și de ce probleme
întâmpinăm.

Putem încerca să-l descărcăm folosind wget https://www.exploit-db.com/raw/18411 sau curl, dacă acest tool este
instalat.

Puteți afla mai multe despre acest exploit accesând următorul link:

https://git.zx2c4.com/CVE-2012-0056/about/

https://www.exploit-db.com/exploits/18411
https://www.exploit-db.com/raw/18411
https://git.zx2c4.com/CVE-2012-0056/about/


O altă soluție ar fi copy-paste de pe mașina client pe mașina țintă și utilizarea editorului de text nano.

Vom crea un fișier nou pe mașina țintă, pe care îl vom numi test.c: nano test.c. Apoi, vom copia conținutul exploit-ului 

de pe mașina client în fereastra recent deschisă pe computerul țintă și vom salva modificările.

Mai departe, pentru a-l putea executa trebuie să-l compilăm.
L-am compilat folosind compilatorul gcc, care este un acronim pentru GNU Compiler Collection. Este o colecție de 
compilatoare pentru C, C ++, Fortran și altele.



Acum putem executa exploit-ul compilat folosind comanda ./exploit

Haideți să verificăm dacă suntem root.



Acum vom crea un nou utilizator super user, în cazul în care exploit-ul nostru este descoperit și poate patch-uit. 
L-am numit binsh:

Acum vom adăuga noul utilizator creat in grupul sudo.

Haideți să testăm sudo pentru utilizatorul binsh.



Întrebări
?



Vă mulțumesc!

Andrei Barbu
LinkedIn: /in/andreibarbu5


