
PORADNIKI

Analiza przechwytywania sesji Telnet przez sfałszowanie adresu MAC 
i resynchronizację sesji



Wprowadzenie
Protokół TCP/IP został zaprojektowany dla zaufanego środowiska i dlatego ma niewystarczającą 
kontrolę  bezpieczeństwa. Z tego powodu liczba istniejących  słabych miejsc w telnecie,  który 
dostarcza  sesji  zadalnego  terminala,  a  protokół  TCP/IP,  który  pozwala  atakującemu  na 
przechwytywanie  sesji  telnetu,  zatem  wydaje  się  być  oryginalnym  kleinetm  dla  serwera. 
Umieszczono  w Internecie  wiele  narzędzi  ,  które  autoamtycznie  mogą  atakować  sieci  TCP/IP. 
Przeanalizujemy jedno z takich narzędzi, 'hunt" używane do przechwytywania sesji telnet przez 
sfałszowanie adresu MAC (Media Access Control) a kiedy atakujący zakończy kwestię poleceń,on 
lub ona będą przywracać pierwotne połączenie telenetowe przez resynchronizację procesu.

TCP,IP i adresy MAC
Hosty  które  komunikują  się  używając  protokołu  TCP/IP zazwyczaj  mają  tą  samą  architekturę 
sieciową jak model sieciowy OSI który ma 7 warstw Przy przepływie danyuch do stosu sieciowego 
nagłówek jst dodawany do pakietu do każdej warstwy a potem odsyłany do kolejnej warstwy Kiedy 
pakiet  osiąga  host  przeznaczenia  ma miejsce  odwrócenie,  nagłówek jest  usuwany a pakiet  jest 
przekazywany do kolejnej warstwy. Ważne nagłówki i ich adresy dla analizy to TCP, IP i MAC. W 
warstwie  transportu,  nagłówki  TCP będą  zawierały  numer  portu  (adres)  każdego  hosta  Klient 
będzie przypisany do numeru portu powyżej 1023 (w przykładach będzie to port 1103) a numer 
portu serwera będzie numerem wcześniej zdefiniowanym (telnet będzie używał , przez konwencję 
numeru  portu  23)  .W  warstwie  sieciowej,  każdy  host  dostarcza  adresu  IP  w  nagłówku.  W 
przykładach klient to 10.0.0.154 a serwer to 10.0.0.146. W warstwie łączenia danych, dodawany 
jest Ethernetowy adres MAC do pól przeznaczenia i źródła. Każda karta sieciowa ma uniklalny 
adres MAC, który jest przypisany przez IEEE i producenta .W przykładach, adres AMC dla klienta 
to 00-50-04-AD-5E-63 a adres serwera to 00-20-AF-68-0A-88

Komunikacja TCP/IP
Kiedy host  jest  podłączony do LAN (Local  Area Network)  i  komunikuje sięz innymi,  próbuje 
określać  adres  MAC  hosta  przeznaczenia  przez  wysłanie  żądanie  rozgłoszenia  "who-has"  arp 
(address resolution protocol).  Host przeznaczenia odpowie na to żądanie adresem MAC. Kiedy 
stosujemy  aplikację  opartą  na  TCP,  klient  wyśle  pakiet  SYN.  Kiedy  pakiet  osiągnie  warstwę 
łączenia  danych,  host  doda  adres  MAC hosta  przeznaczenia  do  nagłówka.  Host  przeznaczenia 
nascłuchuje  pakietów,  które  zawierają  adres  MAC i  kiedy pakiet  jest  odbierany ,host  rozkłada 
nagłówek  warstwy  łączenia  danych  i  wysyła  do  przetworzenia  w  warstwie  sieciowej  resztę. 
Konfigurację komunikacji pokazuje poniższy przykład. Klient wysyła rozgłoszenie (wskazywane 
przez adres MAC FF-FF-FF-FF-FF-FF) "who-has" zapytując o to kto ma adres IP 10.0.0.146 a któy 
host powinien odpowiedzieć komunikatem do 10.0.0.154. Serwer wysyła "komunikat "odpowiedzi" 
wskazując ,że ma ten adres IP a  jego adres  MAC to 00-20-AF-68-0A-88. Trzeci  pakiet,  klient 
zaczyna trójstopniowe uzgadnianie TCP/IP przez wysyłanie pakietu SYN (wskazywany prze "S").

O:50:4:ad:5e:63 ff:ff:ff:ff:ff:ff 0806 60: arp who-has
10.0.0.146 tell 10.0.0.154
0:20:af:68:a:88 0:50:4:ad:5e:63 0806 60: arp reply
10.0.0.146 is-at 0:20:af:68:a:88
0:50:4:ad:5e:63 0:20:af:68:a:88 0800 60: 10.0.0.154.1103 >
10.0.0.146.23: S 489567416:489567416(0) win 32120

Analiza ataku 
Przechwycenie sesji telnet pojawia się kiedy atakującu przechwyci kanała komunikacyjny po 
uwierzytelnieniu klienta, do serwera. Nie ma znaczenia czy proces uwierzytelnienia używa hasła 
jednorazowego czy użytkownik dostarcza wielu uwierzytelnień, takich jak  przy firewallu i hoście. 



Atakujący kontynuuje sesję, zatem staje się klientem. Atakujący musi być na ścieżce komunikacji 
(atakujący jest umieszczony na routerze) lub w tej samym segmencie sieci co klient lub serwer , 
które atakujemy. Korzyścią z takiego ataku jest to ,że on lub ona nie muszą znać nazwy 
użytkownika i hasła, dla pełnego dostępu do hosta. Jest kilka technik dla skutecznego 
przechwycenia sesji telnetowej, ale my przeanalizujemy zastosowanie sfałszowania adresów MAC. 
Atak nie wymaga przypisania adresów MAC do pełni szczęścia. Domyślnymi adresami używanymi 
przez "hunt" nie są przypisywane do sprzdawcy, zatem nie mogą istnieć w poprawnym interfejsie 
sieciowym. Aby atak się powiódł, atakujący również musi określić liczbę sekwencji TCP/IP i 
potwierdzeń. Umieszczenie interfejsu sieciowego atakującego hosta w trybie odbierania pozwoli 
atakującemu do określenia sekwencji liczb i potwierdzeń, ponieważ pakiety telnetowe są wysyłany 
czystym tekstem. W trybie odbierania wszystkie pakiety są przetwarzane przez sieciowy stos hosta; 
ignoruje on adres MAC zatem traktuje wszystkie pakiety jak gdyby były stworzone dla niego. Atak 
będzie ułatwiony przez zastosowanie programu "hunt" napisanego przez kra. Opcja "arp/simple 
hijack" ma tu zastosowanie. Kiedy hunt startuje ustawia interfejs sieciowy w trybie odbierania i 
śledzi uruchomione sesje telnet . Atakujący może wybrać którą z sesji przechwycić. Następnie, 
atakujący wybiera sgfałszowane źródło i adres MAC przeznaczenia. Oryginalne  insterfejsy 
sieciowe hosty klienta i serwera zachowują swoje poprawne adresy MAC. Ponieważ host atakujacy 
ma swój własny interfejs sieciowy w trybie odbierania będzie przetwarzał wszystkie pakiety w 
segmencie LAN. Kolejną opcją jaką wybiera atakujący jest to ,czy lub nie zrzucić oryginalne 
połączenie hosta klienta przez wysłanie pakietu resetującego do niego. W poniższym przykładzie, 
atakujący decyduje się kontynuować sesję klienta "na żywo", co pozwala atakującemu zobaczyć co 
użytkownik wpisuje na klawiaturze (nawet jeśli sesja zostałą przechwycona) a później 
rozsynchronizować. Kiedy atakujący jest gotowy do przejęcia sesji telnetowej naciska dowolny 
klawisz. W tym miejscu atakujący przejął sesję telnetową i może zacząć wydawać polecenia 
powłoki do serwera.Oprogramowanie atakujące będzie wstawiało poprawną sekwencję liczb i 
potwierdzeń dla wysyłanych pakietów w sesji przechwycenia zatem zezwala atakującemu na 
kontynuację połączenia bez problemów. Oryginalny klient może kontynuować wpisywanie na 
swojej klawiaturze ale nie uzyska odpowiedzi z serwera. Kiedy atakujący wydał polecenia pwołoki, 
naciska klawisze CTRL-] dla zakończenia sesji przechwycenia.Ponieważ atakujący nie wybrał 
zrzucenia połączenia oryginalnego klienta, atakujący dał opcję resetu połączenia lub synchronizacji 
kanełu komunikacyjnego, zatem zwrócił sesję telnetową do klienta. Oprogramownie może zrobić to 
przez śledzenie transmitowanych znaków na wejściu i wyjściu, sekwencję liczb pakietów i jakie 
pakiety potwierdzały przechwycenie. W przykładzie poniższym  atakujacy będzie przechwytywał 
sesję telnetową od klienta 10.0.0.154 używając portu 1103 do serwera 10.0.0.146 używając portu 
23. Atakujący wybiera domyślne sfałszowane adresy MAC, które będą ogłaszane w sieci.  Kiedy 
sesja jest przechwytywana, atakujący wydaje polecenie "whoami" a potem zamyka. Atakujący 
próbuje rozsynchronizować to połączenie, mając nadzieję ,że klient wpisze 7 znaków, która jest 
taką samą liczbę jaką wpisał atakujący (polecenie plus powrót karetki). Telnet wysyła każdy 
wpisany znak klienta w odzielnym pakiecie, atakujący potrzebuje kleienta do "symulowania" 
wysyłania znaków do serwera dla przywrócenia poprawnej sekwencji liczb i potwierdzeń przed 
rozsynchronizowaniem oryginalnej sesjii. Poniżej mamy dane wyjściowe atakującego , który używa 
"hunt" do przechwycenia sesji telnetowej
# ./hunt
/*
* hunt 1.0
* multipurpose connection intruder / sniffer for Linux
* (c) 1998 by kra - http://www.rootshell.com
*/
starting hunt
--- Main Menu --- rcvpkt 0, free/alloc pkt 63/64 ------
l/w/r) list/watch/reset connections



u) host up
a) arp/simple hijack (avoids ack storm if arp used)
s) simple hijack
d) daemons rst/arp/sniff/mac
o) options
x) exit -- [ http://www.rootshell.com/ ] --
> a
0) 10.0.0.154 [1103] --> 10.0.0.146 [23]
choose conn> 0
arp spoof src in dst y/n [y]>
src MAC [EA:1A:DE:AD:BE:01]>
arp spoof dst in src y/n [y]>
dst MAC [EA:1A:DE:AD:BE:02]>
dump connectin y/n [y]> n
press key to take over of connection
you took over the connection
CTRL-] to break
whoami
ejn
[ejn@host ejn]$
[r]eset connection/[s]ynchronize/[n]one [r]> s
user have to type 7 chars and print 32 chars to synchronize 
connection
CTRL-C to break
done

Poniżej mamy dane wyjściowe ze zbioru danych tcpdump używając polecenia "tcpdump  -w file" 
podczas ataku i "tcpdump -r file -netS" do odczytu danych kiedy atak został zakończony. Relatywna 
sekwencja liczb jest używana a pole opcji zostało edytowane dla odczytywania. Klient i serwer 
mają trwającą sesję telnetową. Ostatnie dwa pakiety pokazują serwer wysyłający 19 bajtową 
informację z relatywnym pakiecie numer 28 i potwierdzenie relatywnym pakietem 4 a klient nie 
wysyła żadnych danych i potwierdzenia relatywnego pakietu 28

0:50:4:ad:5e:63 0:20:af:68:a:88 0800 67: 
198.184.128.154.1103 >
198.184.128.146.23: P 2451207171:2451207172(1) ack 
1598680616 win 32120
0:20:af:68:a:88
0:50:4:ad:5e:63 0800 67: 198.184.128.146.23 >
198.184.128.154.1103: P 1:2(1) ack 1 win 32120
...
0:20:af:68:a:88 0:50:4:ad:5e:63 0800 85: 198.184.128.146.23 
>
198.184.128.154.1103: P 9:28(19) ack 4 win 32120
0:50:4:ad:5e:63 0:20:af:68:a:88 0800 66: 
198.184.128.154.1103 >
198.184.128.146.23: . ack 28 win 32120



Kiedy atakujący zdecydował się przejąć sesję telnet, wysyłane są trzy pakiety arp p2p do adresu 
MAC serwera wskazując serwer którego klient jest teraz pod sfałszowanym adresem MAC EA-1A-
DE-AD-BE-01. Tablica arp na serwerze zmienia sfałszowany adres MAC, Następnie, wysyłane jest 
"echo request" ICMP do serwera; sprawdzanie aby zobaczyć czy serwer odpowie na sfałśzowany 
adres. Proces jest powtarzany przez wysyłąnie komunikatu do klienta wskazując ,ze serwera ma 
teraz sfałszowany adres MAC EA-1A-DE-AD-BE-02 i sprawdza czy klient odpowie. Tablica arp 
klienta jest zmieniona z powodu komunikatu "is-at"

ea:1a:de:ad:be:1 0:20:af:68:a:88 0806 60: arp reply
198.184.128.154 is-at ea:1a:de:ad:be:1
ea:1a:de:ad:be:1 0:20:af:68:a:88 0806 60: arp reply
198.184.128.154 is-at ea:1a:de:ad:be:1
ea:1a:de:ad:be:1 0:20:af:68:a:88 0806 60: arp reply
198.184.128.154 is-at ea:1a:de:ad:be:1
ea:1a:de:ad:be:1 0:20:af:68:a:88 0800 106:
198.184.128.154 > 198.184.128.146: icmp: echo request
0:20:af:68:a:88 ea:1a:de:ad:be:1 0800 106:
198.184.128.146 > 198.184.128.154: icmp: echo reply
ea:1a:de:ad:be:2 0:50:4:ad:5e:63 0806 60: arp reply
198.184.128.146 is-at ea:1a:de:ad:be:2
ea:1a:de:ad:be:2 0:50:4:ad:5e:63 0806 60: arp reply
198.184.128.146 is-at ea:1a:de:ad:be:2
ea:1a:de:ad:be:2 0:50:4:ad:5e:63 0806 60: arp reply
198.184.128.146 is-at ea:1a:de:ad:be:2
ea:1a:de:ad:be:2 0:50:4:ad:5e:63 0800 106:
198.184.128.146 > 198.184.128.154: icmp: echo request
0:50:4:ad:5e:63 ea:1a:de:ad:be:2 0800 106:
198.184.128.154 > 198.184.128.146: icmp: echo reply

Teraz atakujący kontroluje sesję; pakiety są wysyłane ze sfałszowanymi adresami MAC,żaden inny 
host w siecie nie będzie przetwarzał pakietów które będa ich, a "hunt" przetwarza całą komunikację 
z poprawną sekwencję liczb i potwierdzeń. Pierwsze dwa pakiety pokazują jak "hunt" wysyła 
poprawny pakiet informacji: relatywny pakiet numer 5 i potwierdzenie relatywnego pakietu 28 od 
klienta i relatywny pakiet numer 29 i potwierdzenie relatywnego pakietu 5z serwera. Ostatnie dwa 
pakiety w sesji przechwytywania wskazują ,że serwer wysłał 25 bajtową informację z relatywnym 
pakietem numer 60 i potwierdzenie relatywnego pakietu 11. Atakujący nie wysłał żadnych danych i 
potwierdzeń relatywnego pakietu 60.

ea:1a:de:ad:be:1 0:20:af:68:a:88 0800 60:
198.184.128.154.1103 > 198.184.128.146.23: P 4:5(1) ack 28 
win 32120
0:20:af:68:a:88 ea:1a:de:ad:be:1 0800 67:
198.184.128.146.23 > 198.184.128.154.1103: P 28:29(1) ack 5 
win 32120
...
ea:1a:de:ad:be:2 0:50:4:ad:5e:63 0800 79:
198.184.128.146.23 > 198.184.128.154.1103: P 35:60(25) ack 
11 win 32120
0:50:4:ad:5e:63 ea:1a:de:ad:be:2 0800 66:



198.184.128.154.1103 > 198.184.128.146.23: . ack 60 win 
32120

Atakujący skończył i próbuje rozsynchronizować oryginalną sesję. Trzy pakiety "is-at" arp są 
wysyłane przekazując serwerowi poprawny adres MAC klienta. Tablica arp na serwerze zmienia 
się. Proces jest powtarzany z "klientem" wskazując serwerowi ,że teraz ma poprawny adres MAC. 
Tablica arp u klienta jest zmieniana z powodu komunikatu "is-at". Atakujący nie wysyła ICMP 
echop request. Resynchronizacja nie będzie poprawna jeśli komunikat "is-at" nie jest obsługiwany 
poprawnie u klienta lub na serwerze

0:50:4:ad:5e:63 0:20:af:68:a:88 0806 60:
arp reply 198.184.128.154 is-at 0:50:4:ad:5e:63
0:50:4:ad:5e:63 0:20:af:68:a:88 0806 60:
arp reply 198.184.128.154 is-at 0:50:4:ad:5e:63
0:50:4:ad:5e:63 0:20:af:68:a:88 0806 60:
arp reply 198.184.128.154 is-at 0:50:4:ad:5e:63
0:20:af:68:a:88 0:50:4:ad:5e:63 0806 60:
arp reply 198.184.128.146 is-at 0:20:af:68:a:88
0:20:af:68:a:88 0:50:4:ad:5e:63 0806 60:
arp reply 198.184.128.146 is-at 0:20:af:68:a:88
0:20:af:68:a:88 0:50:4:ad:5e:63 0806 60:
arp reply 198.184.128.146 is-at 0:20:af:68:a:88

"Hunt" wykonuje kilka rzeczy dla rozsynchronizowania połączenia. Jeśli liczba znaków jakie 
wpisał atakujący jest większa niż liczba znaków oryginalnego klienta wpisana podczas 
przechwycenia, "hunt" może wysłać komunikat do klienta prosząc o wpisanie dodatkowych 
znaków. Jeśli klient wpisał więcej niż atakujący, oprogramowanie wyśle dodatkowe znaki. Liczba 
wysłana z każdej klawiatury musi być taka sama dla poprawnej pracy resynchronizacji. W tym 
szczególnym przykładzie, klient (użytkownik) odbiera komunikat od niego / niej  "msg from root: 
power failure – try to type 7 chars".  Jeśli użytkownik nie domyśla się ,że nie jest to normalne, 
może wpisać 7 znaków. Demonstracka ataku zakłada ,że użytkownik wykona to żądanie. Ponieważ 
klient zrobił tą sekwencjęliczb i potwierdzenia stało się poprawne, klient potwierdza relatywny 
pakiet 60  a serwer potwierdza relatywny pakiet 12, sesja jest zsynchronizowana. Zauważ 
również ,że został użyty poprawny adres MAC .

0:50:4:ad:5e:63 0:20:af:68:a:88 0800 67:
198.184.128.154.1103 > 198.184.128.146.23: P 11:12(1) ack 
60 win 32120
0:20:af:68:a:88 0:50:4:ad:5e:63 0800 67:
198.184.128.146.23 > 198.184.128.154.1103: P 60:61(1) ack 
12 win 32120
...


