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WORKSHOP

Om de geïnstalleerde Kali-release te 
zien, voer je het commando cat /
etc/*release* uit (wij gebruiken 
version 2019.1). Zoals gezegd bevat 
Kali enkele honderden pentes-
ting-tools en die vind je op het bu-
reaublad overzichtelijk gerubriceerd 
onder het menu Applications.

In deze tweedelige masterclass 
moeten we ons noodgedwongen 
beperken tot een aantal populaire 
pentesting-tools. In dit eerste deel 
beperken we ons tot de rubriek 
Information Gathering, een 
onderdeel dat mooi past binnen de 
initiële hackfases ‘reconnaissance’ 
en ‘profiling’.

Kali bevat weliswaar ook een reeks 
social- engineeringtools, waaronder 

het krachtige SET, maar die passen 
minder goed in het kader van pente-
sting, tenzij je bijvoorbeeld wilt na-
gaan hoe goed het personeel tegen 
dergelijke praktijken is bestand.

INFORMATIE 
VERZAMELEN
De rubriek Information gathering 
bevat maar liefst tien subcategorie-
en (met in totaal meer dan vijftig 
tools), waaronder DNS Analysis, 
IDS/IPS Identification, Live Host 
Identification en Network & Port 
Scanners. We maken kennis met 
twee bekende tools: Dmitry en 
Maltego.

Dmitry is een opdrachtregel-tool 
die je kunt inzetten voor een 

whois-lookup van een host, het scan-
nen naar open tcp-poorten en het 
identificeren van subdomeinen. Bij 
de opstart toont de applicatie je al 
meteen enkele nuttige parameters. 
In zijn eenvoudigste vorm ziet het 
commando er zo uit:

dmitry <domein>

Bijvoorbeeld:

dmitry google.com

Je krijgt nagenoeg onmiddellijk 
heel wat informatie terug over het 
bevraagde domein, waaronder ip-
adres, nameservers, registrar, subdo-
meinen etc. Je kunt ook specifiek 
naar poorten scannen (via de switch 
-p) en je virtuele Metasploitable-ma-
chine is een dankbaar slachtoffer. 
Je moet deze vm dan natuurlijk wel 
ook eerst opstarten – het interne ip-
adres kun je hier opvragen met het 
shell-commando ifconfig. Om ook 
de banners van de poorten te zien, 
zodat we de versie van de software 

vernemen die instaat voor de servi-
ces, gebruik je de switch -b met het 
ip-adres binnen ons eigen virtueel 
netwerk:

dmitry -pb 10.0.2.5

MALTEGO
Een information gathering-tool met 
een geheel andere aanpak is het po-
pulaire (en behoorlijk indrukwekken-
de) Maltego. Dat bevraagt op een 
slimme manier publiek toegankelijke 
informatie over organisaties. Kali 
bevat de gratis community edition 
van Maltego, maar voor je hier 
daadwerkelijk mee aan de slag kunt 
moet je je registreren. Dat kan via 
www.tiny.cc/maltego. Vervolgens 
kun je Maltego opstarten en je bij de 
dienst aanmelden met je accountge-
gevens. Pas daarna zal Maltego de 
publieke transforms in zijn database 
laden. Transforms zijn analytische 
processen die publieke data over het 
beoogde doelwit opvragen en ver-
volgens die data transformeren naar 
een boomdiagram van gerelateerde 

  Kali heeft vele tientallen pente-
sting-tools overzichtelijk bij elkaar 
gebracht.

  We willen het liefst ongepatchte 
targets en blokkeren daarom auto-
matische updates.

Maltego 
verzamelt 
slim publieke 
informatie over 
organisaties

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking
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