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Auditoria de seguretat basada en les TTPs 
de MITRE ATT&CK 

Eva Bou Mezquita - 1496035 

Resum—El projecte consisteix en la creació d'un entorn virtual, a partir de les màquines vulnerables disponibles de 
Metasploitable, el qual comptarà amb diferents màquines vulnerables. La finalitat és exposar les vulnerabilitats trobades en el 
projecte de Metasploitable, el qual compta amb diferents màquines vulnerables, i es realitzarà explotació d'aquestes mostrant 
les possibles vies d'atac amb les quals un ciberdelinqüent pot beneficiar-se. Finalment, s'exposaran els resultats en l'informe 
tècnic. Aquest document explora, també, la matriu de Mitre[1], el qual és una base de coneixements, contínuament actualitzada 
des del 2013, que mostra els elements tàctics, tècnics, subtècniques, de procediment i d'altres que intervenen en el desplegament 
d'un atac des de la perspectiva d'un atacant. Per cada màquina identificada s'estudiaran les tècniques, tàctiques i procediments 
aplicats amb relació al framework de Mitre Att&ck, on s'estudiarà la utilitat que podria tenir en l'àmbit dels Blue Teams i en els 
Red Teams. 

Paraules clau— Pentesting, Mitre Att&ck, Red Team, Blue Team, TTP, EOL, Information Gathering, Google Hacking, Footprinting, 
metadades, Enginyeria Social, target, fuzzing, Black box, White box, Gray box 

 

Abstract— The project consists of the creation of a virtual environment, from the available vulnerable machines of Metasploitable, 
which will have different vulnerable machines. The purpose is to expose the vulnerabilities found in the process and will execute 
the subsequent exploitation of these showing the possible avenues of attack with which a cybercriminal can benefit. Finally, the 
results will be presented in the technical report. This document also explores the Miter matrix [1], which is a knowledge base, 
continuously updated since 2013, which shows the tactical, technical, sub-technical, procedural and other elements involved in 
the deployment of Miter. 'an attack from the perspective of an attacker. For each machine identified, the techniques, tactics and 
procedures applied in relation to the ATT & CK Miter framework will be studied, where the usefulness it could have in the field of 
Blue Teams and Red Teams will be studied. 

Index Terms— Pentesting, Mitre Att&ck, Red Team, Blue Team, TTP, EOL, Information Gathering, Google Hacking, Footprinting, 
metadata, Social Engineering, target, fuzzing, Black box, White box, Gray box 

——————————   ◆   —————————— 

1 INTRODUCCIÓ 

a principal motivació d'aquest projecte és realitzar un 
apropament a les metodologies emprades en les audi-

tories de seguretat, les fases que la componen i el procés 
d'anàlisi i explotació de vulnerabilitats. L'objectiu és dur a 
terme un apropament al procés de Pentesting d'una ma-
nera realista amb els recursos que s'usen actualment per 
tenir consciència sobre totes les possibles tàctiques, tècni-
ques, i procediments podrien dur a terme ciberdelin-
qüents. A més, també es pretén informar sobre la perillosi-
tat de no assegurar de manera eficient el nivell de seguretat 
necessari. 

 
A mesura que ha anat evolucionant la tecnologia, també 
han evolucionat les tècniques dels atacants. Una debilitat 
al nostre sistema podria provocar la seva explotació i po-
dria ser utilitzada per un atacant per al seu propi benefici. 
Antigament, això no es considerava important, les empre-
ses no estaven disposades a gastar diners a la recerca de 
vulnerabilitats. Actualment, aquesta visió a poc a poc està 

canviant, però cal destacar que s'ha d'estar informat sobre 
les vulnerabilitats existents (i de les possibles vulnerabili-
tats de dia zero que poden sorgir) per poder fer-hi front. 

 
El principal objectiu del projecte és realitzar una auditoria 
de seguretat donant a conèixer i exposant la rellevància del 
framework de Mitre Att&ck, el qual cada cop resulta de 
vital importància de tenir en compte en els diferents sec-
tors de ciberseguretat.  

 
Els objectius específics consisteixen a avaluar a partir d’un 
cas pràctic les diferents vulnerabilitats d’un sistema i en-
tendre la sistemàtica mitjançant Mitre, realitzar una anàlisi 
de les fases presents en una auditoria de seguretat, com-
prendre  i comparar les diferents tàctiques, tècniques i pro-
cediments que empren els adversaris i, per últim, remarcar 
els perills als quals una organització es posa en risc en cas 
de no prioritzar la seguretat. 

 
El projecte es basa en dues parts; la part més teòrica on 
s'exposaran les diverses parts d'un Pentesting com els ti-
pus, les metodologies emprades, les fases que la compo-
nen, l'atac decidit més oportú i, per últim, l'elaboració d'a-
quest on s'exposa la part més pràctica i es documenta el 
procés realitzat. El document constarà d'una breu 
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introducció a la ciberseguretat i al framework de Mitre 
Att&ck, l'exposició de les metodologies i fases fetes servir 
per la realització d'un Pentesting, la posterior explotació, 
la presentació dels resultats obtinguts i les conclusions. 

2 INTRODUCCIÓ AL PENTESTING 

2.1 Perills en l’actualitat 

Un element molt important a tenir en compte és que 
qualsevol persona o empresa pot resultar ser una víctima 
potencial. Els ciberdelinqüents utilitzaran qualsevol mitjà 
per aconseguir els seus objectius. En ser un negoci molt lu-
cratiu, i que suposa prendre menys riscos, provoca que els 
cibercrims es professionalitzin moltíssim; hi ha organitza-
cions especialitzades amb robar credencials d’usuaris, al-
tres en enviar programari maliciós, altres en enviar correus 
phishing…  
 
Un ciberatac pot arribar a alterar o destruir dades de caràc-
ter personal i, per tant, es pot incorre amb una responsabi-
litat per incompliment de la normativa del reglament ge-
neral de protecció de dades i la llei orgànica de protecció 
de dades i garantia dels drets digitals.  

 
Per aquesta raó, és important tenir un treball constant pro-
actiu i reactiu en termes de ciberseguretat, on destaca la re-
alització dels Pentestings. Aquest terme va sorgir a la dè-
cada de 1960, arran de preocupacions sobre la informàtica; 
cada cop es distribueix més informació i s'ha de garantir la 
seguretat d'aquesta. Es va crear un sistema d'avaluació de 
penetració per poder assegurar els sistemes informàtics i 
les línies de comunicació amb avaluacions similars a una 
amenaça real [2]. 

 
Les empreses actualment contracten als experts en ciberse-
guretat per comprometre la seva seguretat i destacar poste-
riorment les àrees de debilitat èticament. L'objectiu és 
conèixer les vulnerabilitats abans que un ciberdelinqüent 
pugui treure'n profit. 

 
2.2 Metodologies 

En el procés d'un Pentesting pren com a referència una 
sèrie de requisits i criteris a seguir. En funció dels estàn-
dards i de les metodologies a les quals s'aplica el procés de 
les proves de penetració, es poden assolir resultats molt di-
ferents. Aplicar una metodologia pot ser un punt molt fort 
per la seguretat d'una empresa perquè permet implemen-
tar avaluacions de seguretat periòdiques a la seva organit-
zació, evitant que es pugui vulnerar la seguretat. 
Existeixen diferents tipus de metodologies en funció del ti-
pus de seguretat que es persegueixi. Hi ha diferents punts 
d'avaluació que s'han de concretar per definir la direcció 
de l'anàlisi de seguretat segons siguin aplicacions web on 
s’assegura el desenvolupament segur, sistemes on s’asse-
gura la configuració segura o xarxes sense fils en les quals 
es busca assegurar la disponibilitat constant.  
 

2.2.1 OSSTMM 

L’Open Source Security Testing Methodology 

Manual (OSSTMM) [3] és una metodologia que està ba-
sada en saber i mesurar la seguretat d’una organització. 
Aquest manual proporciona un marc comú i un estàndard 
permetent executar pas a pas les tasques necessàries per-
què tant els administradors com els professionals de segu-
retat l'utilitzin per analitzar i executar proves d'intrusió en 
els sistemes de xarxes, amb la finalitat d’avaluar els nivells 
de seguretat informàtica, i plasmar els resultats de manera 
quantificable. 

2.2.2 OWASP 

L’Open Web Application Security Project (OWASP) 
[4] és una metodologia de seguretat de codi obert que s’ori-
enta en l’anàlisi de seguretat d’aplicacions web. Prioritza 
les vulnerabilitats i ofereix guies i estàndards per comba-
tre-les. En les guies tècniques es poden descobrir llistats de 
requisits de proves a realitzar a l’hora de dissenyar aplica-
cions. 

2.2.3 PTES 

El Penetration Testing Execution Standard (PTES) [5] 
és un estàndard que pretén completar una auditoria de se-
guretat en tots els seus processos més habituals. No és la 
més utilitzada, però sí que té una alta meticulositat, ja que 
arriba a tenir nivells de detalls alts i ben definits. 
 
Encara que existeixen altres metodologies útils per la rea-
lització de l’auditoria, donada l’adaptabilitat que té en un 
projecte real de Pentesting aquesta metodologia, s’ha deci-
dit usar-la com a referent per la realització de l’auditoria. 
Cal recalcar que la terminologia emprada no és tan com-
plexa com les altres metodologies, per la qual cosa resulta 
fàcil d’entendre i de detallar. 
 

2.3 Fases d’un Pentesting 

Els passos a realitzar en una auditoria es formalitzen i 
s’ordenen de la següent manera. La primera fase consisteix 
en la Planificació del Pentesting en la qual es determina 
l’abast del compromís i es fixen els objectius. L’auditor es-
tableix paràmetres i límits en les proves a realitzar. Resulta 
de vital importància definir aquests detalls donat que 
d’una altra forma serien il·legals; com per exemple accedir 
a la informació privada d’usuaris. 
 
La següent fase s'anomena Fase de reconeixement o cone-
guda també com a Information Gathering. Aquesta es basa 
en un procés de recollida d'informació, el qual és realitzar 
de manera passiva o activa. S'utilitzen tècniques com Goo-
gle Hacking, Footprinting, metadades, Enginyeria Social... 
Tota la informació que es pugui obtenir servirà per poste-
riorment definir una estratègia eficient pel disseny de les 
proves. 
 
Després consta la fase anomenada Threat Modeling en la 
qual es duu a terme un modelatge de les amenaces basat 
en totes les dades aconseguides per aportar una visió del 
sistema.  
 
Arran tota la informació aconseguida i l’esquematització 
del target el qual es vol analitzar, comencen les proves i 
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l’explotació. En aquesta fase es procedeix a testejar les vul-
nerabilitats trobades. L’explotació d’aquestes es pot pro-
duir de diverses maneres com podria ser amb l’enviament 
d’inputs inesperats (fuzzing), l’ús d’eines i exploits auto-
matitzats o de forma manual.  
 
Un cop acabada, a continuació comença la fase de Post-
explotació en la qual es realitzen moviments laterals i fil-
tració de dades. A més, cal mantenir-se sigil·lós i cobrir les 
pistes per simular un escenari realista, això permet provar 
la detecció i la resposta.  
 
En últim lloc, s’inicia la fase de reporting en la qual es ge-
nera un informe en el qual es reflecteixen totes les proves 
que s’han realitzat de forma entenedora pel client, com mi-
tigar-los i els riscos que pot comportar per l’organització.  
 

2.4 Tipus de Pentestings 

Existeixen diferents tipus de modalitats que es classifi-
quen segons el tipus d’informació disponible a l’hora de 
realitzar les proves. La primera modalitat s’anomena black 
box o caixa negra, aquesta consisteix a avaluar els objectius 
dins de l’abast sense conèixer el funcionament intern dels 
sistemes i aplicacions dins de l’àmbit. Aquest s’assimila 
bastant a una situació real perquè el Pentester no té conei-
xement sobre l’organització del client i actua com si fos un 
ciberdelinqüent.  
 
La segona s’anomena white box o caixa blanca la qual és 
el mètode de prova més comú i denominat hacking trans-
parent. Implica provar un sistema amb un coneixement to-
tal de tot el que està a l’abast. Serveixen per descobrir i va-
lidar elements interns del codi font i de la configuració del 
sistema.  
 
La última modalitat, gray box o caixa gris, es tracta d’una 
combinació de les proves de caixa negra i caixa blanca. És 
molt recomanat, ja que el Pentester disposa de certa infor-
mació que facilita el procés (com l’estructura, els firewalls, 
les IPs…). És una combinació de les proves de caixa negra 
i caixa blanca. És molt recomanat, ja que el Pentester dis-
posa de certa informació que facilita el procés (com l’es-
tructura, els firewalls, les IPs…). 

 
Figura sobre els diferents tipus de visió en el Pentes-

ting[6] 
 

2.5 Vectors d’atac 

Els vectors d’atac són tots aquells medis que permeten 
als ciberdelinqüents infiltrar-se en un equip o un servidor 

d’una xarxa. Aquest ve d’un terme militar referit a “forat” 
o falla present en la defensa establerta. Aquests són un ele-
ment clau per la prevenció i la defensa, ja que saber quins 
són i protegir-los pot garantir la diferència entre la conti-
nuïtat de negoci i enormes pèrdues monetàries. 

 
Existeixen molts tipus de vectors i es classifiquen segons el 
tipus d’equip que infecten, tal com es mostra a continuació 
[7]: 

Infecció 
d’equips 

Xarxes Aplicacions 

Malware Atacs actius:  
Infecció per codis malici-
osos, corrompre el cor-
recte funcionament de les 
xarxes i dispositius con-
nectats. 

• Spoofing 

• DDoS 

Ús de llen-
guatges no ac-
tualitzats amb 
funcions obso-
letes 

Keylog-
gers 

SQL Injection 

Enginye-
ria social 

Atacs cripto-
gràfics 

Phishing Atacs passius: 
Intercepció de dades o 
clonació, durant el procés 
d’intercanvi d’informa-
ció (Man-in-the-middle). 

• Sniffing 

• Monitorització 
de la xarxa 

Males com-
provacions 
d’autenticaci-
ons 

Atacs fí-
sics 

Validació de 
dades incor-
rectes. Accés no 

autorit-
zats 

Escalada 
de privile-
gis 

3 MITRE 

L'organització Mitre ha desenvolupat unes matrius 
per al seguiment i anàlisi dels incidents detectats al món 
industrial que recopila gran part de les tàctiques, tècniques 
i procediments utilitzats. Les matrius es basen en tàctiques, 
que són mètodes fets servir per assolir un objectiu especí-
fic; i tècniques, que defineixen la forma de fer accions o es-
tratègies concretes per assolir diferents objectius definits 
dins de cada tàctica. Així doncs, es farà ús d'aquest fra-
mework per poder veure la utilitat en el Blue Team i el Red 
Team i poder definir l'eficiència del seu ús. 
 
Mitre Att&ck, que prové de l’organització Mitre, té com a 
finalitat la investigació i el desenvolupament de les tàcti-
ques i tècniques d’adversaris centrada a un llenguatge co-
mún (Adversarial Tactics Techniques & Common Know-
ledge). En total s’exposen 13 tàctiques i més de 200 tècni-
ques. 
 
3.1 ATT&CK 

ATT&CK és un model i framework que serveix per 
descriure les accions que fa un adversari mentre opera dins 
d'una xarxa empresarial. L’ús principal que té és la carac-
terització del comportament de l’atacant amb l'objectiu de 
destil·lar comportaments comuns a través de l'activitat 



4 EVA BOU:  AUDITORIA DE SEGURETAT BASADA EN LES TTPS DE MITRE ATT&CK 

 

d'intrusió coneguda en accions individuals o combinacions 
que un adversari pot dur a terme per treure benefici [8].  

 
Les tàctiques, tècniques i procediments o TTP descrits a 
ATT&CK es van seleccionar en funció de les intrusions 
APT observades dels informes públics i s'inclouen al mo-
del a un nivell d'abstracció necessari per prioritzar eficaç-
ment les inversions defensives i comparar les capacitats de 
detecció d'intrusions de punt final.  
 
Al model es representen les tàctiques que un adversari té 
durant una operació. Les tàctiques representen el "perquè" 
d'una tècnica o subtècnica ATT&CK. És l'objectiu tàctic de 
l'adversari: el motiu de realitzar una acció. Per exemple, un 
adversari pot voler aconseguir l'accés a les credencials. 
 
Les categories de tàctiques ATT&CK s'enumeren aquí: 

● Reconeixement: Es recopila tota la informació 

possible per planificar operacions futures.  

● Desenvolupament de recursos: S’intenten esta-

blir recursos per assolir suport a les operacions.  

● Accés inicial: Intent d’accedir a la xarxa.  

● Execució: Execució de codi maliciós en un sistema 

local o remot. 

● Persistència: Mantenir l'accés als sistemes mitjan-

çant interrupcions com ara reinicis del sistema, 

pèrdua de credencials o altres errors. 

● Escalada de privilegis: Assolir un privilegi més 

alt per manipular informació que requereix un ni-

vell més alt de privilegis i és probable que siguin 

necessàries en molts moments d'una operació re-

mota. 

● Evasió de la defensa: Evadir la detecció o evitar 

altres defenses. 

● Accés a credencials: Control de les credencials del 

sistema, domini o servei que s'utilitzen en un en-

torn empresarial. 

● Descobriment: Obtenir coneixements sobre un 

sistema i la seva xarxa interna. 

● Moviment lateral: Accedir i controlar sistemes re-

mots en una xarxa.  

● Recollida: Identificar i recopilar informació, com 

ara fitxers sensibles, d'una xarxa objectiu abans de 

l'exfiltració. 

● Comandament i control: Comunicació amb els 

sistemes compromesos per obtenir el control. 

● Exfiltració: Eliminar fitxers i informació d'una 

xarxa objectiva.  

● Impacte: Manipular, interrompre o destruir els 

sistemes i les dades. 

 

Les tècniques representen "com" un adversari aconsegueix 
un objectiu tàctic realitzant una acció. Al llarg de tot aquest 
procés, un adversari pren constantment decisions sobre 
quina tècnica s'utilitza en funció del coneixement, la infor-
mació obtinguda sobre l'entorn objectiu, la informació ne-
cessària per a accions futures i les capacitats disponibles 

actualment. 
 
Les tècniques descrites al model són com un llibre de juga-
des que pot realitzar un adversari que mapeja el compor-
tament maliciós que els sistemes defensius poden detectar. 
Aquesta informació pot servir per construir un cas més 
precís sobre si un conjunt d’activitats constitueix o no un 
comportament maliciós o podria suposar un fals positiu. 
No es pretén enumerar totes les tècniques possibles en una 
categoria de tàctica determinada, però es basa a reunir tot 
el coneixement sobre les accions que han utilitzat atacants 
per a un propòsit particular i sobre com aquestes accions 
es relacionen entre si per formar seqüències de comporta-
ment identificables.  
 
Per últim, els procediments és molt útil per comprendre 
com s’utilitza una tècnica, per la recopilació d’un incident 
amb l’emulació de l’adversari i per obtenir detalls sobre 
com detectar aquesta instància en ús.  Descriu la forma en 
que els adversaris o el software implementen una tècnica.  
 
3.2 Importància de MITRE ATT&CK 

Convencionalment, ens trobem que els atacants anaven 
llençant nous atacs, com podria ser la creació de nous  
malwares, i aquests s’anaven identificant via antivirus tra-
dicionals basats en firmes. Llavors, quan un malware nou 
entra dins de l’escenari d’un entorn empresarial, aleshores 
les empreses encarregades de mantenir els antivirus, actu-
alitzaven la seva base de firmes després de dedicar un cert 
temps a identificar com trobar un mètode d’identificació 
d’aquella nova amenaça i actualitzar tota la base de dades 
dels antivirus.  

 
A mesura que ha anat avançant la creació de malware, 
aquests s’han anat transformant fins a adquirir propietats 
polimorfiques i metamòrfiques, que són un tipus de 
malware. Això significa que a cada rèplica que realitzen 
aquests malwares canvien la seva firma per reestructurar 
tota la base i composició interna. De forma que podrien ar-
ribar el codi intern de tal forma que canviï completament 
la firma o el Hash que classifica al malware. Era molt difícil 
que els responsables d’antivirus tradicionals  basats en sig-
natures es poguessin adaptar en aquestes condicions, amb 
un malware nou que acabés de sortir al mercat es podria 
trigar, per exemple, un mes per poder actualitzar totes les 
bases de dades dels antivirus i tot hi això no era 100% efi-
caç. 
 
Amb els Endpoint Detection and Response (EDR) canvia el 
paradigma, no es persegueix als atacants sinó que aprenem 
dels seus comportaments i mitjançant Intel·ligència Artifi-
cial es reconeix tots aquells comportaments associades a 
accions anòmales que acostumen a utilitzar com per exem-
ple per poder adquirir persistència en un equip. Per poder 
arribar a identificar aquests aspectes s’ha de permetre 
l’execució del malware, ja que són accions que es realitzen 
a posteriori de la seva execució. 
 
Les avaluacions Mitre Att&ck impulsen el sector de la 
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seguretat i aporten una visibilitat necessària i les proves in-
dependents a l'espai EDR. Addicionalment, com es té tra-
çabilitat i visibilitat a tot allò que ha realitzat dins de 
l’equip, es podrà revertir de tal forma que si per exemple 
crees una nova entrada en un registre es podrà identificar, 
es podrà revertir a un estat anterior a l’aparició del 
malware. És bastant comú integrar Mitre Att&ck pels pro-
ductes de seguretat sandbox, ja que proporciona entorns 
virtuals controlats que restringeixen al malware perquè 
dugui a terme  els atacs pertinents. El sandbox captura les 
tècniques d’atac al llarg del cicle de vida de l’amenaça. Bà-
sicament, dona suport als usuaris dels entorns aïllats a 
comprendre millor els comportaments que utilitza un 
malware per atacar i les tècniques específiques que un ad-
versari pot utilitzar.  
 
La prova de solucions de seguretat ha estat durant molt de 
temps problemàtica i no s’adapta per determinar la capa-
citat dels recursos del món real. El que Mitre aporta a la 
matriu és únic; l’avaluació proporciona criteris i resultats 
de prova independents i oberts. L’objectiu és mostrar com 
el producte respon a etapes específiques d’un atac, cosa 
que ajuda als usuaris d’una empresa a entendre com és 
probable que funcioni un producte que han adoptat. 
També destaca que s’aproxima a una experiència del món 
de les tecnologies actual. Mitjançant l’encadenament de 
TTP naturals observats i aplicant-los en fases que emulen 
el comportament d’un cicle de vida d’atac sencer, ofereix 
una visió més àmplia del rendiment d’un producte.  
 
3.3 Equips de seguretat 

En essència, aquests equips de seguretat tenen un pa-
per molt important en la defensa contra la ciberdelinqüèn-
cia avançades que suposen un risc per les organitzacions i 
les dades sensibles tant dels clients com dels propis treba-
lladors. El Red Team, o equip vermell, es compon de pro-
fessionals de seguretat experts en atacar sistemes i trencar 
les defenses. Estan formats per hackers ètics independents 
que avaluen la seguretat del sistema de forma objectiva. En 
canvi, el Blue Team, o equip blau, es compon per respon-
sables de mantenir les defenses de la xarxa interna contra 
ciberatacs i amenaces. La seva tasca principal és protegir 
els actius de l’empresa crítics contra possibles amenaces. 
 
L’equip defensiu utilitza eines especialitzades en la moni-
torització de l’estat de seguretat dels sistemes de forma 
constant i eines per la detecció i la prevenció com línia de 
defensa. Per l'aplicació d’aquest tipus d’eines en el Blue 
Team, és important desenvolupar tècniques d’anàlisi i re-
collida de dades sobre els atacs per així generar un apre-
nentatge intern per poder establir mesures i millorar la se-
guretat.  
El framework Mitre Att&ck utilitza un model el qual se 
centra a documentar i rastrejar aquestes tècniques. Intro-
duir-lo en un Blue Team pot facilitar la capacitat d’enteni-
ment i identificació de les tècniques emprades i adaptar el 
coneixement adquirit a l’estratègia de defensa per possi-
bles futurs atacs.  
 
La part més ofensiva s’enfoca en la comprovació de com 

respon una organització davant d’adversaris i els possibles 
danys que poden causar. Per aquesta raó es fan ús d’esce-
naris que puguin formar part de les accions realitzades per 
ciberdelinqüents reals. Aquests es completen amb els TTPs 
realitzats pels atacants, seguint les classificacions realitza-
des a les tècniques com Mitre.  

4 AUDITORIA DE SEGURETAT 

S’exposa el desplegament de l’entorn virtualitzat del 
qual s’ha fet ús per la realització del laboratori.  L’escenari 
consisteix a tenir quatre màquines virtuals; tres d’aquestes 
executades sobre el sistema operatiu Windows i una amb 
sistema operatiu Kali Linux. La primera màquina actuarà 
com un Windows Server 2008 i contindrà diverses aplica-
cions vulnerables. Les altres dues màquines simularan cli-
ents de l’entorn empresarial amb un sistema operatiu 
Windows 7. Aquest entorn representa una empresa que no 
disposa de suficients recursos per actualitzar a una versió 
que no sigui End of life, és a dir, que encara rebi suport pel 
fabricant. La màquina virtual que actuarà com un atacant 
disposarà del sistema operatiu Kali Linux basat en Debian, 
el qual s’utilitzarà per realitzar les proves de seguretat. 

 
Cal remarcar que totes les evidències exhibides estan orde-
nats en ordre cronològic per instanciar amb la màxima cer-
tesa possible el desenvolupament dels fets.  

 
4.1 Objectiu 

L’objectiu d’aquest Pentesting és avaluar la seguretat 
del servidor muntat en un entorn virtualitzat pertanyent a 
Metasploitable en funció de les vulnerabilitats trobades. És 
important aclarir que el nivell de risc es determina a partir 
de múltiples factors i característiques de la vulnerabilitat 
com pot ser l’impacte a la integritat, grau de pèrdua de 
confidencialitat que ocasiona i nivell d’explotabilitat. 

 
4.2 Abast 

S’analitzarà l’estructura i aplicacions emprades a la se-
güent infraestructura: 

 
Infraestructura corporativa 

 
4.3 Reconeixement de l’entorn 

Nmap s'utilitza per escanejar una xarxa i els seus ports 
amb l'objectiu a obtenir informació important que posteri-
orment serveix per definir estratègies d'atac. Conté dife-
rents tipus d'escaneig de ports, poden ser a través de seg-
ments TCP, datagrames UDP o paquets ICMP.  

 
El descobriment de host de NMAP consisteix a identificar 
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els dispositius que es troben connectats a una xarxa, ja si-
guin servidors, equips, dispositius mòbils, encaminador o 
altres dispositius. Es farà servir la comanda nmap -sP 
10.0.2.0/24 per realitzar aquesta comprovació {1}.  

 
Seguidament per plantejar una estratègia d’atac, s’empra 
Nmap per identificar els serveis que s’estan executant en 
la xarxa. Utilitza paquets IP per determinar quins són els 
hosts actualment disponibles en la xarxa, quins serveis 
(nom i versió de l'aplicació) ofereixen aquests hosts, quins 
sistemes operatius (i versions del SO) s’estan executant, 
quin tipus de filtre per paquets s’està utilitzant, entre altres 
característiques. Per verificar tots els serveis possiblement 
vulnerables s’utilitza la comanda nmap -sV -p- 10.0.2.4 la 
qual permet esbrinar l’estat dels ports, de quin es tracta, el 
servei que proporciona i el software. L’opció -p- serveix 
per proporcionar informació sobre tots els ports disponi-
bles, que són un total de 65535 {2}. 

 
Identificar un SO és una tasca difícil, ja que hi ha múltiples 
factors que poden malversar el resultat per tal que un ata-
cant no pugui arribar a detectar-lo correctament. Nmap en-
via una sèrie de paquets  TCP i UDP al target remot i com-
para els bits de la resposta resultants amb una base de da-
des pròpia. Mitjançant la comanda nmap -O 10.0.2.4, és 
possible obtenir el sistema operatiu emprat {3}. 

4.4 Anàlisi de capçaleres 

A través de les capçaleres HTTP, mitjançant peticions 
ben i mal formades, es pot esbrinar la MTU de la xarxa. En 
aquest cas s’observen 1500 bytes; 1472 bytes de dades + 8 
bytes de capçalera ICMP + 20 bytes de capçalera IP) {4}. 
Per prosseguir amb l’anàlisi, s’analitzen les capçaleres de 
les respostes HTTP dirigides cap al target per intentar es-
brinar la versió del servidor Microsoft-IIS/7.5 identificat {5}.  
 
El procés d’anàlisi de capçaleres exposa les següents defi-
ciències {6}: 

• No està configurada la capçalera X-Frame-Opti-
ons per evitar atacs "ClickJacking".  

• No està configurada la capçalera X-Content-Type-
Options per evitar que atacants renderitzin con-
tingut de la pàgina d’una forma no esperada 
d’acord amb el MIME Type. 

• Fuga d’informació a través de la capçalera X-
Powered-By.  

4.5 Infraestructura intermèdia a alt nivell 

Realitzar un mapeig de tota la infraestructura de comu-
nicacions que separa l’atacant del target és un punt impor-
tant per esquematitzar un mapa i detectar elements inter-
medis de defensa no detectats anteriorment. En aquest cas, 
en ser un entorn virtualitzat {7} no s’obté molts detalls mit-
jançant la comanda tracerout -I 10.0.2.4. 

4.6 Escaneig de vulnerabilitats amb Nessus 

Nessus és una eina emprada per les auditories de vul-
nerabilitats a l’hora de cercar vulnerabilitats, configuraci-
ons que tinguin bretxes de seguretat i compatibilitat.  

Es procedeix a realitzar un escaneig de vulnerabilitats 
mitjançant diferents eines per tal d’instanciar punts febles 
no reconeguts durant el procés de reconeixement i anàlisi. 
S’han detectat un total de 731 vulnerabilitats {8}, de les 
quals més endavant en el document s’explotaran.  

Evidència de l’escaneig 

4.7 Explotació de les vulnerabilitats 

Un atacant podria beneficiar-se del port obert i així ata-
car al servei que hi ha al darrera escoltant les connexions 
entrants. Quan un port es troba obert poden donar-se di-
verses casuístiques; si el port està obert, però no hi ha cap 
servei, no es podrà realitzar cap atac, i quan hi ha un servei 
al darrere es podria investigar per esbrinar si existeix al-
guna vulnerabilitat associada al servei, ja sigui per accedir 
als recursos del servei, per accedir al sistema, realitzar una 
escalada de privilegis o inclús prendre el control total.  

 

4.7.1 Jenkins 

L’anàlisi dels serveis que proporciona els ports oberts, 
destaca el port 8484 pertanyent al servei Jetty winstone-2.8 
{9}.  

 
Per accedir al servei de Jenkins, s’usa l’URL 
http://10.0.2.4:8484 {10}. És possible accedir al servei de 
forma automàtica des de la màquina Kali. A causa d’una 
mala configuració dels administradors, ja que no segueix 
unes bones pràctiques per a la instal·lació de Jenkins, in-
clús una mala administració del servidor, no es van tenir 
en compte les recomanacions de seguretat de no establir 
contrasenyes per defecte. En aquest cas, s'observa que es 
va prioritzar la rapidesa a l'optimització.  
 
Explorant el servei de forma més profunda, s'ha detectat 
que qualsevol atacant pot tenir accés a gestionar les confi-
guracions. Com a recomanació seria necessari habilitar un 
doble factor d'autenticació, controlar l'accés mitjançant 
l'establiment de credencials en iniciar sessió i revisar la 
configuració {11}. Un atacant podria modificar la configu-
ració del sistema {12}, administrar les credencials {13} edi-
tar la configuració global de seguretat, filtrar informació 
relativa al sistema {14}, revisar els logs {15}, estudiar les es-
tadístiques, llençar comandes o directament aplicar un 
script per beneficiar-se del sistema. 
 
En tenir accés a la configuració del sistema, un atacant 
podria aconseguir dades sobre l'administrador del sis-
tema; es podria realitzar un atac d'enginyeria social con-
tra els usuaris de l'organització (ja que si no estan ben 
formats és fàcil caure en aquestes casuístiques) per po-
der atacar mitjançant un phishing, també es podria rea-
litzar una suplantació d'identitat amb l'adreça de correu 
electrònic. Destacaria un possible atac contra el servidor 
SMTP configurat o suplantar l'SMTP actual per un altre 
que sigui maliciós amb l'objectiu de robar informació. 

http://10.0.2.4:8484/
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En conclusió, amb aquest accés ja es podrien planificar 
estratègies d'atac que no requeririen cap exploit, ja que 
fins hi tot es pot localitzar on es guarden les claus pri-
vades emprades. Així doncs, es pot observar un nivell 
de criticitat alt. 
 
Un deficient procés d'emmagatzematge, processament i 
anàlisi permet que els atacants puguin ocultarla seva 
ubicació, instal·lar codi maliciós i activitats en els siste-
mes de les víctimes. Fins i tot si les víctimes saben que 
els seus sistemes han estat compromesos, sense que els 
logs estiguin protegits, no coneixen els detalls de l'atac 
ni les accions posteriors preses pels atacants. Sense logs 
d'auditoria sòlida, un atac pot passar desapercebut in-
definidament i els danys particulars causats poden ser 
irreversibles. A causa de processos d'anàlisi de registres 
deficients, els atacants podrien veure les finestres d'alta 
i baixa productivitat i actuar en aquests marges per ser 
més sigil·losos {16}. Conjuntament amb l'opció estadís-
tica es podria definir el marge on les Finestres de pro-
ductivitat són bai-xes i així definir Finestres d'actuació 
per futures estratègies {17}. 
 
Els desenvolupadors de software poden executar 
scripts i el codi escrit serà enviat cap al sistema Back-
end. Hi ha múltiples formes de poder explotar aquesta 
bretxa; l'ús d'scripts presenta molts avantatges pels ci-
berdelinqüents, ja que són fàcils de dissenyar i executar. 
Poden ser utilitzats scripts maliciosos per propagar tota 
mena d'amenaces com troians, ransomware o bots. 
 
Com que Jenkins està fa servir el llenguatge de progra-
mació Groovy, és possible buscar alguna vulnerabilitat 
relativa. L'atac conegut com a Reverse shell o Shell in-
versa consisteix en el fet que un atacant disposa d'una 
màquina en la qual s'executen comandes de forma re-
mota, i arran d'això s'escolta sol·licituds de connexió, en 
un port determinat, per poder obtenir accés a un equip 
remot. Per la banda de la víctima, és a dir el target, es 
connectarà cap al servidor [9].  
 
Es procedeix a la creació d’un petit script per realitzar 
una connexió cap al servidor [10]. Mitjançant la classe 
Process Builder  es creen processos del sistema operatiu.  
 
Es crea un socket, indicant la IP de l’atacant (en aquest 
cas la màquina kali) i un port qualsevol. Aquest perme-
trà enviar i rebre informació entre processos. Es defineix 
el flux de dades d’entrada i el flux de dades de sortida. 
El codi Java pot accedir amb pipes que utiltizen els flu-
xos d’entrada retornats per getInputStream i getErrorS-
tream. Tanmateix, els fluxos de sortida són retornats per 
les funcions getOutputStream i el getOuputStream.  

 
Per part de la màquina atacant seria necessari l’execució 
de l’eina Netcat. Aquesta és una eina que serveix per 
llegir i escriure dades a través de connexions de xarxa 
mitjançant el protocol TCP/IP. Per actuar com a servi-
dor i escoltar el port, s’empra la comanda nc -lvp 9999. 
Finalment s’assoleix l’accés a la màquina. 

 
Segons Mitre Att&ck, l’execució consisteix en tècniques 
que donen lloc a un codi controlat per l’adversari que 
s’executa en un sistema local o remot. En aquest cas l’ex-
plotació utilitzaria la subtècnica de Command and Scrip-
ting Interpreter. Els adversaris poden abusar dels intèr-
prets d’ordres i scripts per executar comandes, scripts o 
binaris. S’empren interfícies i idiomes que proporcionen 
diferents maneres d’interaccionar amb els sistemes. Les 
ordres i els scripts es poden incrustar a les càrregues 
útils d’accés inicial lliurades als targets. 
 
Mitjançant aquesta connexió, conjuntament amb la in-
formació descoberta anteriorment amb el simple detall 
d’observar el contingut del servei, és possible obtenir els 
noms dels usuaris de la màquina. Posteriorment, sobre 
aquests usuaris serà possible aplicar un atac més centrat 
a l’obtenció de les credencials. Mitjançant la comanda 
amb cmd “net user”, és possible obtenir tots els usuaris 
{18}. 

4.7.2 Obtenció de credencials mitjançant SSH 

El port SSH o SecureShell [11] és un protocol d'adminis-
tració remota que permet als usuaris controlar i modificar 
els servidors remots a través d'Internet mitjançant un me-
canisme d'autenticació. Utilitza l'algorisme de xifratge 
RSA que crea un túnel robust. Tot i això, no significa que 
no existeixi una bretxa a la seguretat del protocol. Amb l’ús 
de l’eina Nmap obtenim el port pertinent, el servei ofert i 
la versió d’aquest emprant la comanda nmap 10.0.2.4 -sV 
(s’aplica en aquest cas l’opció -A per obtenir tota la infor-
mació possible) {19}. 

 
Existeixen diferents possibles vies d’atac; la primera es 
basa a realitzar atacs de força bruta o diccionaris precom-
pilats. Els atacs de força bruta funcionen amb la prova i er-
ror, és a dir, es van testejant possibles combinacions que 
podria utilitzar l’usuari fins a obtenir o no un resultat. Els 
atacs de diccionari són emprats per forçar la contrasenya 
correcta. Aquesta tècnica és més recomanable, ja que si un 
atac de força bruta és usat per una contrasenya molt 
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complexa, podria trigar molt de temps.  
 
La segona via d’atac és mitjançant l’ús d’un exploit, el 
qual bàsicament consisteix en codi maliciós que es benefi-
cien d’una falla de seguretat per provocar un comporta-
ment no intencionat. Així doncs, s’exposa el nivell d’explo-
tació mitjançant la cerca de possibles exploits disponibles 
dirigits cap al servidor target {20}. 
 
Aprofitant la informació extreta de l’anterior atac, on s’ha 
pogut esbrinar els noms dels usuaris, es farà ús de l’eina 
Hydra, disponible a Kali Linux. Kali Linux inclou el direc-
tori “/usr/share/wordlist/”, on disposa de diversos arxius 
que contenen llistes de paraules incloses en algunes eines. 
Es farà ús del diccionari rockyou.txt el qual és emprat per 
realitzar Password cracking en proves d’intrusió. Per 
aquest atac, el més recomanable és personalitzar el diccio-
nari per trigar el menor temps possible. S’utilitzarà la co-
manda hydra -l Administrator -P /usr/share/wordlists/ 
rockyou.txt 10.0.2.4 ssh. 
 
Finalment, s’ha obtingut la contrasenya del servidor atacat: 
User: Administrator, Password: vagrant {21}. Mitjançant la 
pàgina mencionada anteriorment, podem veure quants se-
gons es triga a esbrinar la contrasenya: 

 

 
Temps en trencar la seguretat de la contrasenya [12] 

 
Segons Mitre Att&ck, la tàctica d’accés a credencials con-
sisteix en tècniques per robar credencials com ara noms de 
compte i contrasenyes. Aquestes inclouen Keylogging o 
l’abocament de credencials. L’ús de credencials legítimes 
pot donar als adversaris accés als sistemes, fer-los més di-
fícils de detectar i oferir l’oportunitat de crear més comptes 
dins l’entorn. En aquest cas es fa ús de la subtècnica de 
força bruta, la qual s’utilitza per accedir als comptes quan 
es desconeixen les contrasenyes o quan s’obtenen hash de 
contrasenyes. Els adversaris poden combinar l’atac de 
força bruta amb comportaments com ara serveis remots 
(en aquest cas SSH) externs com a part de l’accés inicial.  
 
Aquest procés pot ser el mateix per descobrir les credenci-
als en el protocol FTP, on el resultat també compleix l’ús 
de contrasenyes per defecte que no s’han modificat {22}. 
Finalment, amb les credencials descobertes es podria obte-
nir accés directament a la màquina {23}.  

4.7.3 Apache Tomcat 

Arribat aquest punt, seria necessari realitzar una esca-
lada de privilegis. Per aquesta raó, es farà ús de la vulne-
rabilitat d’Apache Tomcat, la qual es farà el mateix procés 
d’obtenció de port, servei ofert i versió amb Nmap {24}.  

 
Aprofitant la vulnerabilitat de Jenkins, gràcies a la reverse 

shell, es pot fer un descobriment dels directoris. Existeix 
un  arxiu anomenat tomcat-users.xml el qual manté les cre-
dencials en text clar a la ruta “C:/Program Files/Apache 
Software Foundation/tomcat/apache-tomcat-8.0.33/conf” 
{25}. S’assoleixen les credencials per defecte emprades: 
Username: sploit, Password: sploit. 
 
Cal destacar que Apache Tomcat disposa d’una falla de se-
guretat més en la qual es pot accedir a una interfície que 
ofereix en el port 8282 {26}. Apache Tomcat disposa d’un 
Web Manager que és una eina que permet desplegar apli-
cacions entre altres de forma senzilla i ràpida. A l’accedir a 
http://10.0.2.4:8282/manager/html demana les credenci-
als d’accés que es configuren a l’arxiu tomcat-users.xml. Se-
guidament, es mostrarà la web de gestió de Tomcat {27}. 
 
A l’investigar per obtenir més falles de seguretat, disposa 
de la capacitat de càrrega de fitxers de format WAR {28}. 
Els arxius WAR pertanyen principalment a Java d'Oracle. 
WAR o Recurs d'aplicacions web és un tipus de fitxer com-
primit basat en el format ZIP, i s'utilitza per empaquetar 
aplicacions web escrites en Java. Hi ha una vulnerabilitat 
coneguda de la versió de Tomcat que pot ser explotada 
mitjançant Metasploit.  
 
La idea com atacants és assolir accés mitjançant una shell 
en crear un payload maliciós i carregar-lo a la pàgina de 
gestió web. Per aquesta raó, mitjançant l’eina msfvenom, 
on es crearà el payload mencionat que crearà una connexió 
cap a la màquina Kali {29}. LHOST s'ha de configurar amb 
la IP de l’atacant, és a dir, la màquina Kali. LPORT hauria 
de ser el port al qual s’emprarà per realitzar la connexió. 
Un cop generat l’arxiu maliciós, es carrega el fitxer al ser-
vidor de destinació {30}. 
 
A continuació, s’inicia Metasploit multi handler, el qual 
s’utilitza per usar diferents payloads genèrics que s’hagin 
creat {31}. Seguidament, s’hauran de configurar els parà-
metres de nou, on s’indicarà la màquina de l’atacant, el 
port especificat per escoltar i el payload que volem carre-
gar {32}. 
 
Un cop executat, perquè l’exploit funcioni correctament 
serà  necessari fer click en l’arxiu generat a la pàgina de 
gestió web, el qual s’ha anomenat reverse_shell_war. Un 
cop realitzada aquesta acció, s’obté accés a la Shell {33}. Cal 
recalcar que s’ha obtingut accés amb privilegis elevats cap 
al host on s’ha aconseguit l’accés de l'usuari vagrant, cosa 
que es pot verificar mitjançant la següent comanda: 

 
 
Com és necessari mantenir l’accés a la màquina, és a dir, es 
realitzarà un atac de persistència. Els atacs APT (Advan-
ced Persistent Threat) són atacs dirigits que continuen en 
el temps. L'atacant pretén romandre invisible en el sistema 
el major temps possible. Els atacants adopten un enfoca-
ment lent per evitar ser detectats. 
 

http://10.0.2.4:8282/manager/html
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Segons Mitre, la persistència consisteix en tècniques que 
s’utilitzen per mantenir l’accés als sistemes a través de rei-
nicis, credencials canviades i altres interrupcions que po-
drien tallar l’accés. S'usarà la subtècnica de creació de 
comptes on, amb un nivell d’accés suficient, es crea un usu-
ari que l’adversari l’utilitzarà per establir un accés secun-
dari amb credencials que no requereixen eines d’accés re-
mot persistent per desplegar-se al sistema {34}. En aquest 
lapse de temps, l'atacant podrà fer accions molt perilloses 
per a la víctima: exfiltrar dades, esborrar-les o fins i tot ma-
nipular-les. 
 

El control de comptes d’usuari ajuda a prevenir canvis 
il·legítims als sistemes derivats d’accions desenvolupades 
per software, usuaris i malware. El UAC protegeix les mà-
quines de les necessitats d’elevació de privilegis de com-
ponents maliciosos com rootkits, bootkits, entre altres.  Ac-
tualment, el nivell de protecció aplicat difereix del màxim 
possible, les amenaces avançades tenen la capacitat d’en-
viar dades o comandes a aplicacions incloses amb els siste-
mes Windows per aprofitar les seves capacitats amb l’ob-
jectiu d’instal·lar arxius o canviar les configuracions de 
l’equip.  

4.7.4 Anàlisi de l’entorn 

En tenir accés a les possibles connexions provinents de 
la màscara, es fa ús de la comanda ipconfig amb l’objectiu 
de determinar de forma ràpida l’adreça IP a la que s’ha ac-
cedit i el gateway emprat. S’utilitzarà la comanda “arp -a”, 
la qual conté unes taules on s’emmagatzemen les adreces 
IP, les adreces físiques i es mostra el llistat de IPs que s’han 
guardat a cache {35}. 

 
Per accedir als altres serveis necessitem una ruta a la sub-
xarxa 10.0.2.0/24. És necessari configurar un reenviament 
de ports SSH amb el nou usuari administratiu {36}. 

 
Per tal d’ocultar la nostra IP i proporcionar un accés si-
gil·lós, es farà ús de l’eina Proxychains la qual permet crear 
cadenes de proxies, “ocultant” així la nostra IP pública real 
en tota mena de connexions (HTTP, FTP, SSH, etc…). És 
possible encadenar un proxy darrere un altre per així po-
der amagar la identitat i la IP amb més garanties. 
D’aquesta forma és possible accedir a tots els serveis com 
pot ser la terminal. El port 3389 és el que utilitza per defecte 
el servei d'escriptori remot, tal com es pot observar està 
obert, per tant, resulta vulnerable a les connexions remo-
tes. 
 
Es configura l’arxiu /etc/proxychains4.conf per tal de con-
figurar una cadena estàtica en el port establert mitjançant 
SSH [13] {37}. 
 
Obtenint l’anonimat amb proxychains, es realitza una con-
nexió remota cap al servidor i es confirma que s’ha assolit 
l’accés. En aquest cas no seria necessari fer ús d’un proxy-
chain, però per fer una simulació més realista i més apro-
ximada a la realitat d’un atacant, s’exposa la casuística amb 
aquesta eina {38}.  
 

En l’última instància, s’ha pogut realitzar la connexió cap 
al nou usuari creat {39}. Però, amb les credencials obtingu-
des amb anterioritat, també seria possible accedir a l’usuari 
vagrant de forma remota {40}. Cal remarcar que no faria 
falta ni fer força bruta per aconseguir les credencials, ja que 
amb una vulnerabilitat existent al servei d’Apache Tomcat, 
s’ha assolit l’accés.  
 
Des del punt de vista de Mitre Att&ck, s’estaria emprant la 
táctica de Command and Control, en la qual s’estableix el co-
mandament i el control amb diversos nivells  de sigil, de-
penent de l’estructura de la xarxa i les defenses de la víc-
tima. S’usa la subtècnica de Remote Access Software en la 
qual un adversari pot utilitzar suport legítim d’escriptori i 
programari d’accés remot per establit un canal de coman-
dament i control interactiu per orientar sistemes dins de les 
xarxes.  

4.7.5 Phishing 

S’ha definit una estratègia d’atac d’enginyeria social en 
el qual els target seran els clients. El disseny del correu elec-
trònic consistirà en l’avís per part de Microsoft Office 365 
de la compta de correu electrònic bloquejada {41}.  

 
Per fer més creïble aquest atac s’ha creat una pàgina d’inici 
de sessió idèntica a la oficial {42}. Al omplir les dades del 
formulari, seran enviades cap a una base de dades creada 
amb phpmyadmin, amb la qual es pot robar les credencials 
pertinents dels usuaris. Al simular un cas realístic la ten-
dència dels usuaris és a confiar en el domini.  
 
Amb ngrok [21] es pot exposar a Internet una URL gene-
rada dinàmicament, la qual a punta a un servei que s’està 
executant en la màquina local. S’ha fet ús de l’eina anony-
mailer per simular el correu electrònic de Microsoft de 
forma realista. Es fa ús d’aquesta pàgina maliciosa per po-
der realitzar l’enviament dels correus.   
 
Analitzant amb l’esquema de Mitre, la tàctica correspon-
dria a l’obtenció d’accés inicial. La subtècnica correspon a 
la de Phishing, els adversaris poden enviar missatges de 
pesca per accedir als sistemes de les víctimes. Totes les for-
mes de pesca són d'enginyeria social lliurada electrònica-
ment.  

3 CONCLUSIÓ 

El món de la ciberseguretat informàtica comprèn un 
gran abast i és inabastable en un sol document perquè hi 
ha infinites vies d'atac, infinites innovacions d'atacs, una 
constant evolució tecnològica i tot està influenciat sota les 
possibilitats dins d'Internet i els nostres equips. Al final és 
un tema crític que mai s'ha de deixar de banda, ja que al 
final hi ha un benefici increïblement alt per part dels ata-
cants. 
 
Al llarg dels anys la ciberseguretat no únicament se centra 
a ser reactiu, actualment ha anat adoptant una postura més 
proactiva. Destaca que el valor en defensa que està prenent 
el framework de Mitre Att&ck està cada cop convertint-se 
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en un aspecte vital que les organitzacions inclouen, a causa 
del perfilat de les amenaces, el suport que ofereix als pro-
fessionals de seguretat per dissenyar estratègies de mitiga-
ció i el reforçament de les defenses. En l'actualitat, fer front 
a les ciberamenaces suposa una necessitat per les organit-
zacions. 

 
Cal remarcar que la col·laboració d’ambdós equips, tant 
Blue Team com Red Team, pot ser potenciat perquè treba-
llant conjuntament inclouen tant l’activitat proactiva que 
possibilita que estiguin treballant de forma continuada en 
monitoritzar qualsevol activitat sospitosa. El coneixement 
sobre tota la informació que aporta la matriu de Mitre 
aporta al sector industrial un gran valor per la comunitat 
d’experts en ciberseguretat, tant per Blue Team com per 
Red Team.  
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APÈNDIX 

A1. EINES EMPRADES PEL DESPLEGAMENT I LA REA-

LITZACIÓ DEL PENTESTING 

Les eines emprades per tenir un control major del desen-
volupament del software són: 
Mitre ATT&CK [14]: És una base de coneixements i un 
model seleccionats per al comportament de l'adversari ci-
bernètic, que reflecteix les diverses fases del cicle de vida 
de l'atac d'un adversari i les plataformes a què se sap que 
es dirigeixen. 
Kali Linux [15]: És una distribució del sistema operatiu Li-
nux basada en Debian. Està dissenyada específicament per 
proves de penetració i auditories de seguretat. Compta 
amb eines preinstal·lades que donen suport a aquest tipus 
d’anàlisi. 
Virtualbox [16]: És una aplicació que actua com un hiper-
visor per la creació de màquines virtuals en el qual es pot 
instal·lar un altre sistema operatiu dins del propi del host. 
Metasploit [17]: És un projecte de codi obert que ens ajuda 
a analitzar les vulnerabilitats de seguretat. S’utilitza per 
provar vulnerabilitats de seguretat, enumerar xarxes i eva-
dir la detecció, igual que totes les fases de les proves de 
penetració combinades, en lloc d'utilitzar diverses eines. És 
un entorn únic per a proves de penetració i desenvolupa-
ment d'explotacions. Aquesta eina està preinstal·lada a 
Kali Linux.  
Metasploitable 3 [18]: És una màquina virtual intenciona-
dament vulnerable basada en un Windows Server 2008 R2. 
És muntat amb l’ajuda de Vagrant i Packer. És emprat per 
la indústria de la ciberseguretat per diferents motius, com 
pot ser la formació personal per l’explotació de xarxes, pro-
ves de software o demostració i viabilitat d’atacs.  
Nessus [19]: És una eina usada principalment com a escà-
ner de vulnerabilitats més avançades i utilitzades. Escaneja 
l'objectiu a la recerca de vulnerabilitats i proporciona infor-
mació detallada com ara detalls de CVE i el factor de risc i 
la criticitat de la vulnerabilitat. 
Nmap [20]: És una eina de codi obert centrada a escanejar 
xarxes que cerca els hosts de destinació disponibles mitjan-
çant el descobriment de la xarxa. Detecta riscos de segure-
tat mitjançant la recerca dels sistemes a la xarxa, els seus 
ports oberts, els serveis que s'executen en aquests ports 
oberts i l'exploració de vulnerabilitats. 

A2. EVIDÈNCIES 

{1} Nmap Host Up. 

 
{2} Serveis oferts amb Nmap. 

 
{3} Sistema operatiu. 

 
{4} Anàlisi MTU. 

 
{5} Esbrinar la versió del servidor. 

 
 

{6} Anàlisi de deficiències amb ZAP. 

 
{7} Traceroute 
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{8} Escanneig de vulnerabilitats amb Nessus (arxiu en el 
zip).  
{9} Nmap per detectar Jenkins. 

 
 

{10} Servei Jenkins. 

 
{11} Gestionar configuració. 

 
{12} Modificar configuració del sistema. 

 

 
{13} Afegir credencials. 

 
{14} Suplantació del SMTP. 

 
{15} Informació del sistema. 

 
{16} Logs del sistema. 

 
{17} Estadístiques. 

 
{18} Users 

 
{19} Descobriment SSH amb Nmap. 

 
 

{20} Exploits OpenSSH. 

 
{21} Usuari i password del servidor amb el protocol SSH. 
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{22} Usuari i password del servidor amb el protocol FTP. 

 
{23} Accés a la màquina.  

 
{24} Accés a la màquina.  

 
{25} Accés a la màquina.  

 

 
{26} Interfície del servei Apache Tomcat.  

 
{27} Web Manager del servei Apache Tomcat.  

 
{28} Càrrega de fitxers WAR. 

 
{29} MSFVenom.  

 
{30} Càrrega del fitxer maliciós.  

 
{31} Metasploit Multi Handler. 

 
{31} Configuració de l’exploit. 

 
{32} Accés a la shell.  

 
{34} Creació d’un usuari. 

  
{35}Taules ARP. 

 
{36} Túnel SSH.  

 
{37} Verificació servei rdesktop. 
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{38} Accés amb el servei rdesktop.  

 
{39} Accés amb usuari Sussy. 

 
{40} Accés amb usuari Vagrant. 

 
{41} Correu electrònic maliciós. 

 
{42} Pàgina d’inici maliciosa. 

 
 


