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de netwerknaam (NatNetwork), 
de Netwerk CIDR (10.0.2.0./24) 
en enkele netwerk opties wijzigen 
(zie afbeelding linksboven). Je 
kunt echter ook gewoon de stan-
daardkeuzes gebruiken, inclusief 
dhcp-ondersteuning. Zorg wel dat 
er een vinkje staat bij Inschakelen 
netwerk en bevestig je keuzes.

INSTALLATIE KALI
We zijn nu klaar om onze virtuele 
machines te installeren en het 
testplatform Kali Linux lijkt ons een 
logische eerste kandidaat. Je kunt 
dat ophalen via de website van het 
bedrijf dat ook de Kali Linux-distri-
butie onderhoudt, Offensive Securi-
ty: via www.tiny.cc/klvvv. Open daar 
het tabblad Kali Linux VirtualBox 
Images. Wij kiezen hier Kali Linux 
Vbox 64 Bit Ova, een open virtual 
appliance die je als volgt in Virtual-
Box installeert. Ga naar Bestand, 
kies Appliance importeren, verwijs 
naar het uitgepakte bestand en druk 
op Volgende. Via een dubbelklik op 
de naam kun je die aanpassen als je 
wilt. Je zet de operatie in gang met 
de knop Importeren. Na afloop kun 
je de vm opstarten. Inloggen doe je 
met de standaard gebruikersnaam 

root en het wachtwoord toor. Als 
het goed is, verschijnt even later de 
Kali-desktop.

INSTALLATIE TARGETS
Het is nu tijd om de doelsystemen te 
installeren waarop we de pentests 
van Kali  (op een veilige manier) 
kunnen uitproberen. Een dankbaar 
target is Metasploitable: een Ubun-
tu-distributie die door de makers 
van het populaire exploit-ontwik-
kelingsplatform Metasploit werd 
vrijgegeven en waarin met opzet 
diverse kwetsbaarheden werden 
ingebouwd. Je vindt de download 

via www.tiny.cc/metasploitable, dat 
uitgepakt onder meer een vmdk-be-
stand oplevert. Je haalt dat als volgt 
naar VirtualBox: klik op Nieuw, vul 
als Type Linux en bij Versie Ubuntu 
(64-bit) in. Je kunt volstaan met 1 GB 
ram. Selecteer Gebruik een bestaand 
virtuele harde schijf bestand en 
verwijs naar het vmdk-bestand. 
Inloggen op het systeem doe je 
standaard met msfadmin, zowel 
voor de gebruikersnaam als het 
wachtwoord.

Een paar Windows-systemen als 
target zijn zeker ook wenselijk. Die 
vind je gratis en bruikbaar gedurende 

90 dagen in de vorm van handige 
ova-appliances via www.tiny.cc/
winvms, althans voor Windows 7 
(x86) en Windows 10 (x64). Bij Select 
platform selecteer je VirtualBox.

PENTESTING-TOOLS
Alles is nu in gereedheid om met Kali 
aan de slag te gaan. Als eerste stap is 
het aan te bevelen om Kali te upda-
ten. Dat kan via het icoon Terminal 
met de opdracht:

apt-get clean && apt-get
update && apt-get upgrade -y  
&& apt-get dist-upgrade -y

  We zorgen ervoor dat alle systemen 
met elkaar verbonden zijn en via NAT 
naar buiten kunnen.

  Kies voor alle vm’s 
het eerder gedefini-
eerde NAT-netwerk!

OPTIMALISATIE VIRTUALBOX
Je doet er goed aan bepaalde instellingen van 
je vm’s te controleren: rechtsklik op de naam 
van een vm en kies Instellingen. Doe dat wan-
neer die zijn uitgeschakeld, zodat je toegang 
krijgt tot alle opties. Bij Systeem / Acceleratie 
plaats je alvast twee vinkjes bij Hardwarevir-
tualisering – desnoods controleer je in je bios 
of deze functie ook op dat niveau beschikbaar 
en ingeschakeld is (Intel VT-x of AMD-V).
Belangrijk is ook dat je voor alle vm’s binnen 
het testlab de netwerkinstellingen correct 
hebt: open de rubriek Netwerk, plaats op het 
tabblad Adapter 1 een vinkje bij Netwerk-
adapter instellen en kies bij Gekoppeld aan de 
optie NAT-netwerk, met de eerder ingestelde 
naam NatNetwork. Dat zorgt ervoor dat 
de vm’s niet zomaar vanaf het internet 
bereikbaar zijn en dat je pentesting-operaties 
binnen het virtuele netwerk blijven.
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