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Atak ArpSpoof oraz DNSSpoof 

ARPSPOOFING - KONSOLA 
 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z mechanizmem ataków ArpSpoof oraz 
DNSSpoof. Znajomość tych ataków umożliwi kontynuację zabezpieczania projektowanych na 
laboratoriach sieci. Dodatkowo umożliwi pokazanie możliwości programów monitorujących. 

1. Skonfiguruj sieć według poniższego rysunku: 

 

 

 

Klienci sieci wewnętrznej to komputery, które mogą być zarówno pod kontrolą 
systemów Windows, jak i Linux, natomiast bramkę stanowi komputer pracujący pod kontrolą 
systemu Linux. Wobec powyższego proszę skonfigurować sieć tak, aby klientami byli 
Windows XP (atakowany) oraz Ubuntu (atakujący). Pamiętaj także o dodaniu adresu bramki 
oraz serwerów DNS do konfiguracji klientów (proszę ustawić takie serwery DNS jak na 



maszynach fizycznych). Sprawdź, czy tak skonfigurowana sieć działa (za pomocą protokołu 
ICMP – polecenie ping.) 

1.1 Skonfiguruj bramkę tak, aby miała dostęp do Internetu. 

2. Na komputerze – bramce stwórz plik o nazwie firewall i nadaj mu prawa 
wykonywania. 

2.1 Przy pomocy wiedzy z poprzednich ćwiczeń proszę skonfigurować standardowego 
firewall’a na bramce wraz z maskaradą. 

2.2 Proszę nie zapomnieć o przekazywaniu pakietów, aby umożliwi ć routing. 

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

2.3 Przygotowywanie komputera atakującego. 

Aby umożliwi ć atak należy ustawić kartę sieciową komputera atakującego w tryb 
promiscous (Allow All). Następnie na komputerze atakującym, aby umożliwi ć przekazywanie 
pakietów do komputera atakowanego, należy również włączyć przekazywanie pakietów. 

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

Do podsłuchiwania i zatrucia tablicy ARP komputera atakowanego będą nam potrzebne 
następujące pakiety: dsniff oraz ssldump. 

Dodatkowo, aby przekierować odpowiednie porty obsługujące WWW należy na 
komputerze atakującym ustawić odpowiednie reguły w iptables: 

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 443 -j REDIRECT 

iptables -A FORWARD -j ACCEPT 

Możemy przystąpić do ataku: 

• Zatrucie komputera atakowanego: 

arpspoof -t IP_ATAKOWANEGO IP_BRAMY 

Po wykonaniu tego polecenia nasza maszyna zacznie SPAM’ować pakietami 
ARP reply do komputera atakowanego, aby nabrać go, na to, że atakujący jest bramą. 

• Przechwytywanie pakietów: 

webmitm –d 

Ponieważ pierwszy terminal zajęty jest spamowaniem otwieramy drugi i za 
pomocą powyższego polecenia nakazujemy maszynie na przechwytywanie pakietów, 
które komputer atakowany wysyła do nas, nie wiedząc, że nie jesteśmy bramą 
(ponieważ przekierowywanie jest włączone nie orientuje się on, że coś tutaj nie gra). 

• Odczyt i translacja pakietów: 



ssldump -n -d -k webmitm.crt | tee ssldump.log 

Ponieważ pierwszy i drugi terminal są zajęte otwieramy trzeci, i gdy chcemy 
podejrzeć aktualną paczkę przesyłanych pakietów z komputera atakowanego 
uruchamiamy powyższą komendę. Po uruchomieniu proszę szybko wejść na dowolną 
stronę i zalogować się na dowolną pocztę przez WWW (hasło i login nie muszą być 
prawdziwe). Aby zobaczyć prawdziwy efekt arpspoof-sniffingu najlepiej jest znaleźć 
nieszyfrowany serwer pocztowy i strony nieszyfrowane. 

ARPSPOOFING - ETTERCAP 
 

Instalujemy pakiet ettercap-graphical. Jest to aplikacja służąca do prostego 
przeprowadzenia ataku arpspoof za pomocą interfejsu graficznego. Ma także wiele innych 
funkcjonalności. 

Uruchamiamy program za pomocą polecenia: 

ettercap –G 

Wybieramy interfejs do podsłuchu za pomocą menu Sniff -> Unified sniffing… 
Następnie szukamy hostów w sieci za pomocą menu Hosts -> Scan for hosts. Teraz wszystkie 
komputery widoczne są w liście hostów (Hosts -> Hosts list). Za pomocą listy wybieramy 
komputery, które będą uczestniczyły w ataku. Jako Target1 wybieramy adres bramy, jako 
Target2 adres hosta z Windowsem XP. Teraz ustawione cele są widoczne w liście 
uruchamianej za pomocą menu Targets -> Current Targets. Następnie należy wybrać rodzaj 
ataku za pomocą menu Mitm -> Arp posoning… -> OK. 

Teraz wystarczy uruchomić sniffing za pomocą menu Start -> Start sniffing 

Teraz można zobaczyć, że na komputerze atakowanym w tablicy arp wywoływanej za 
pomocą polecenia arp –a pod adresem bramki widnieje adres MAC komputera atakującego. 

DNSSPOOFING – KONSOLA 
 

Po wykonaniu poprawnego zatrucia tablicy ARP w atakowanym hoście możemy 
przystąpić do zatrucia jego wewnętrznej tablicy DNS, a którą jego system komunikuje się w 
pierwszej kolejności poszukując poprawnego adresu IP dla wybranej nazwy domenowej. Aby 
zatruć tablicę DNS atakowanego hosta należy utworzyć plik, który będzie zawierał listę 
„oszukanych wpisów DNS” (nazwa dowolna). Powinien on wyglądać następująco: 

111.222.333.444 *.zatruwamy.dns.pl 

 



Przykład: 

212.191.89.60  *.google.pl 

Jeśli mamy utworzony plik z listą wpisów DNS uruchamiamy dnsspoof komendą: 

dnsspoof –i INTERFEJS_KARTY_SIECIOWEJ_ATAKUJĄCEGO –f NAZWA_PLIKU_Z_LISTĄ 

Przykład: 

dnsspoof –i eth1 –f list 

Proszę wejść teraz na stronę www.google.pl na zaatakowanym komputerze. ☺ 

DNSSPOOFING – ETTERCAP 
 

Za pomocą programu ettercap możemy również dokonać dnsspoofingu czyli podstawy 
do ataku typu pharming. Aby zatruć tablice DNS komputera atakowanego należy 
zmodyfikować plik /usr/share/ettercap/etter.dns tak aby pod wybranym przez nas adresem 
widniał adres ip, do którego chcemy, aby zatruty użytkownik się dostał. Np.: 

linux1.org 
*.linux.com 
www.linux.org 

A 
A 
PTR 

198.182.196.56 
198.182.196.56 
198.182.196.56 

 

W tym momencie zarówno domena linux1.org jak i www.linux.org będą kierowały 
atakowanego na adres 198.182.196.56. 

Aby uruchomić atak dnsspoof należy wybrać plugin dns_spoof z menu Plugins -> 
Manage the plugins. 

Dziękuję za uwagę ☺ 


