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KENNISMAKING MET KALI LINUX

Hoe kwetsbaar
is je systeem?

Ben je verantwoordelijk voor je thuisnetwerk of voor het netwerk of de webserver van je bedrijf, dan wil 
je alle systemen natuurlijk zo goed mogelijk beveiligen tegen aanvallen van buitenaf. Een grondige analy-
se van potentiële kwetsbaarheden dringt zich dan op. Kali Linux is de aangewezen tool voor uiteenlopen-
de vormen van ‘penetration testing’. Toon van Daele

Om te weten hoe goed je sys-
teem bestand is tegen allerlei 

hackersaanvallen zijn er in feite 
twee mogelijkheden. Ofwel je wacht 
af tot de eerste geslaagde aanval 
een feit is, ofwel je voert zelf zulke 
‘aanvallen’ uit en neemt op basis 
daarvan de gepaste maatregelen.

Het lijkt ons overduidelijk welke 
aanpak de voorkeur geniet. Daarom 
reiken we je in deze tweedelige mas-
terclass tools aan waarmee je zelf 
kunt proberen specifieke computer-
systemen binnen te dringen. Daarbij 
gebruiken we activiteiten die ook 
cybercriminelen zouden kunnen 
verrichten. We gaan er echter wel 
vanuit dat het om je eigen systemen 

gaat of minstens om systemen waar-
voor je de nodige autorisaties hebt.

Deze vorm van ethisch hacken 
wordt penetration testing, kortweg 
pentesting genoemd. Zo’n pentest 
zal vaak niet alle antwoorden bieden 
op je beveiligingsproblemen, maar zal 
het risico op een succesvolle aanval 
van buitenaf in elk geval sterk ver-
minderen. Je doet er echter wel goed 
aan zo’n pentest op regelmatige basis 
uit te voeren: cybercriminelen vinden 
immers voortdurend nieuwe exploits 
voor systemen en applicaties.

KALI LINUX
Een van de meest uitgebreide tools 
voor pentesting is Kali Linux, de 
opvolger van het populaire, op 
Knoppix gebaseerde BackTrack. Kali 
Linux werd in 2013 van de grond af 
herschreven en is op Debian geba-
seerd. Deze distributie bevat enkele 
honderden pentesting-applicaties 
en bestrijkt zowat het hele werkveld 
van de (ethisch) hacker, met tools 
voor onder meer het verzamelen 
van informatie, social engineering, 
sniffen en spoofen, het kraken van 
wachtwoorden, het analyseren van 

kwetsbaarheden, het aanvallen van 
draadloze netwerken etc.

Kali Linux is beschikbaar voor 
diverse platformen, met name 
i386, AMD64 en ARM. Het laat 
zich als nieuw systeem of in een 
dualboot-configuratie installeren, 
maar je kunt het tevens op een live 
medium plaatsen of binnen een 
virtuele machine draaien. Voor dit 
artikel gaan we uit van dit laatste 
scenario. We maken hiervoor gebruik 
van de gratis hosted hypervisor 
Oracle VM VirtualBox, met Windows 
10 als host. Via deze tool gaan we 
bovendien enkele doelsystemen 
(targets) virtualiseren. Immers, 
virtualisatie biedt niet alleen een 
veilig afgeschermde omgeving voor 
je experimenten, maar met behulp 
van de ingebouwde snapshot-func-
tie kun je ook snel terugkeren naar 
een eerdere situatie.

VIRTUEEL NETWERK
Een logisch begin is dus het 
opzetten van ons virtueel lab. 
Naast Kali Linux heb je bij voorkeur 
ook enkele uiteenlopende doel-
machines beschikbaar, zoals een 

Linux-distributie, een oudere Win-
dows-versie (XP) en een recentere 
Windows-versie, zoals Windows 7 
en/of 10.

Download en installeer alvast 
(de nieuwste versie van) VirtualBox 
op www.virtualbox.org. Het is 
onze bedoeling deze systemen via 
een virtueel netwerk met elkaar te 
verbinden, waarbij die met behulp 
van NAT en een virtuele gateway het 
internet kunnen bereiken.

Dit scenario bereid je het best als 
volgt voor. Start VirtualBox op en 
kies Bestand / Voorkeuren. In de ru-
briek Algemeen leg je de standaard-
map voor je virtuele machines (vm’s) 
vast, waarbij je een locatie kiest met 
flink wat vrije ruimte. Ben je niet zo 
bekend met VirtualBox, bekijk dan 
zeker ook de beide tabbladen in de 
rubriek Invoer, want die tonen een 
hele reeks nuttige sneltoetsen.

Open ook de rubriek Netwerk, 
waar je vastlegt hoe de virtuele ma-
chines met elkaar communiceren. 
Op het tabblad NAT-netwerken klik 
je op de groene plusknop en dub-
belklik je vervolgens op het toege-
voegde item. Hier kun je als je wilt 

Een virtueel  
netwerk is een 
veilige (leer)- 
omgeving  
voor pentest- 
experimenten
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