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capítulo 1
Configurando o seu ambiente Python

Embora seja crucial, essa é a parte menos divertida do livro, em que descrevemos 
a configuração de um ambiente no qual poderemos escrever e testar o Python. 
Faremos um curso rápido de configuração de uma VM (Virtual Machine, ou 
máquina virtual) Kali Linux e de instalação de um bom IDE para que você possa 
ter tudo o que for necessário para desenvolver códigos. No final deste capítulo, 
você deverá estar pronto para enfrentar os exercícios e os exemplos de código do 
restante do livro.

Antes de começar, baixe e instale o VMWare Player1. Também recomendo que você 
tenha algumas máquinas virtuais Windows prontas, incluindo o Windows XP e 
o Windows 7, de preferência na versão 32 bits em ambos os casos.

Instalando o Kali Linux
O Kali é o sucessor da distribuição BackTrack Linux, projetado pela Offensive 
Security totalmente como um sistema operacional para testes de invasão. Ele vem 
com diversas ferramentas previamente instaladas e é baseado no Debian Linux, 
portanto será também possível instalar uma grande variedade de ferramentas 
e de bibliotecas adicionais além daquelas que já estão no sistema operacional.

Inicialmente, obtenha a imagem da Kali VM a partir do endereço http://images.
offensive-security.com/kali-linux-1.0.9-vm-i486.7z2. Faça download e descompacte a 
imagem; em seguida, dê um clique duplo nela para o VMWare Player dispará-la. 
O nome do usuário default é root e a senha é toor. Isso permitirá que você acesse 
todo o ambiente desktop do Kali (Figura 1.1).

1 O VMWare Player pode ser baixado a partir de http://www.vmware.com/.
2 Para ver uma lista dos links "clicáveis” deste capítulo, acesse http://nostarch.com/blackhatpython.
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Figura 1.1 – O desktop do Kali Linux.

A primeira tarefa será garantir que a versão correta do Python esteja instalada. 
No livro todo, usaremos o Python 2.7. No shell (Applications > Accessories > Terminal, ou 
Aplicações > Acessórios > Terminal), execute o seguinte:

root@kali:~# python --version
Python 2.7.3

root@kali:~#

Se você fez download da imagem exata que recomendei anteriormente, o Python 
2.7 será automaticamente instalado. Por favor, observe que usar uma versão di-
ferente do Python poderá fazer com que alguns exemplos de código deste livro 
não funcionem. Você foi avisado disso.

Agora vamos acrescentar algumas partes úteis do gerenciamento do pacote Python 
na forma do easy_install e do pip. Eles são muito semelhantes ao gerenciador de 
pacotes apt, pois permitem instalar bibliotecas Python diretamente, sem a neces-
sidade de baixá-las, desempacotá-las e instalá-las manualmente. Vamos instalar 
ambos os gerenciadores de pacote executando os comandos a seguir:

root@kali:~#: apt-get install python-setuptools python-pip
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Quando os pacotes estiverem instalados, poderemos realizar um teste rápido 
e instalar o módulo que usaremos no capítulo 7 para criar um cavalo de Troia 
baseado no GitHub. Digite o seguinte comando em seu terminal:

root@kali:~#: pip install github3.py

Você deverá ver uma saída em seu terminal indicando que a biblioteca está sendo 
baixada e instalada.

Em seguida, acesse um shell Python e confira se a instalação foi feita corretamente:

root@kali:~#: python
Python 2.7.3 (default, Mar 14 2014, 11:57:14)

[GCC 4.7.2] on linux2

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> import github3
>>> exit()

Se seus resultados não forem idênticos a esse, então haverá um "problema de 
configuração” em seu ambiente Python e você terá envergonhado seu "dojo” 
Python! Nesse caso, certifique-se de ter seguido todos os passos anteriores e de 
ter a versão correta do Kali.

Tenha em mente que para a maioria dos exemplos deste livro, seu código poderá ser 
desenvolvido em uma variedade de ambientes, incluindo Mac, Linux e Windows. 
Há alguns capítulos específicos do Windows. Vou garantir que você saiba disso 
no início do capítulo.

Agora que temos nossa máquina virtual para hacking configurada, vamos instalar 
um IDE Python para desenvolvimento.

WingIDE
Embora, normalmente, eu não defenda produtos de software comerciais, o WingIDE é 
o melhor IDE que já usei nos últimos sete anos na Immunity. O WingIDE oferece todas 
as funcionalidades básicas de um IDE como preenchimento automático e explicação 
sobre parâmetros de função, porém são seus recursos de debugging que o destacam 
em relação aos demais IDEs. Farei uma apresentação rápida da versão comercial do 
WingIDE, mas é claro que você deverá escolher aquela que lhe for mais conveniente3.

3 Para ver uma comparação das funcionalidades entre as versões, veja https://wingware.com/wingide/features/.
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O WingIDE pode ser obtido em http://www.wingware.com/; recomendo a instalação 
da versão trial para que você possa experimentar alguns dos recursos disponíveis 
na versão comercial antes. 

Seu desenvolvimento poderá ser feito na plataforma que você quiser, mas talvez 
seja melhor instalar o WingIDE em sua Kali VM, pelo menos para começar. Se 
você seguiu minhas instruções até agora, certifique-se de ter baixado o pacote 
.deb para 32 bits do WingIDE e salve-o em seu diretório de usuário. Em seguida, 
acesse um terminal e execute o comando a seguir:

root@kali:~# dpkg -i wingide5_5.0.9-1_i386.deb

Esse comando deverá instalar o WingIDE conforme planejado. Se algum erro de 
instalação ocorrer, pode ser que algumas dependências não tenham sido resolvi-
das. Nesse caso, basta executar:

root@kali:~# apt-get -f install

Isso deverá corrigir qualquer dependência que esteja faltando e instalar o WingI-
DE. Para conferir se ele foi devidamente instalado, certifique-se de que é possível 
acessá-lo (Figura 1.2).

Figura 1.2 – Acessando o WingIDE a partir do desktop do Kali.



Black Hat Python18

Inicie o WingIDE e abra um novo arquivo Python vazio. Em seguida, acompanhe-
-me enquanto faço uma descrição rápida de alguns recursos úteis. Para começar, 
sua tela deverá ter uma aparência como aquela mostrada na figura 1.3, com a área 
principal para edição de código na parte superior à esquerda e um conjunto de 
abas na parte inferior.

Figura 1.3 – Layout da janela principal do WingIDE.

Vamos criar um código simples para demonstrar algumas das funções úteis do 
WingIDE, incluindo as abas Debug Probe (Sonda de depuração) e Stack Data 
(Dados de pilha). Digite o código a seguir no editor:

def sum(number_one,number_two):

    number_one_int = convert_integer(number_one)

number_two_int = convert_integer(number_two)

result = number_one_int + number_two_int

return result
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def convert_integer(number_string):

converted_integer = int(number_string)

return converted_integer

answer = sum("1","2")

Esse é um exemplo bastante artificial, porém é uma demonstração excelente de 
como facilitar sua vida com o WingIDE. Salve-o com o nome de arquivo que você 
quiser, clique no item de menu Debug (Depurar) e selecione a opção Select Current 
as Main Debug File (Selecionar arquivo atual como o arquivo principal para debug) 
(Figura 1.4).

Figura 1.4 – Definindo o script Python atual para debugging.

Agora, defina um breakpoint na linha de código que contém:

return converted_integer
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Isso pode ser feito ao clicar na margem esquerda ou pressionando a tecla F9. Você 
verá um pequeno ponto vermelho aparecer na margem. Agora, execute o script 
teclando F5; a execução deverá ser interrompida em seu breakpoint. Clique na 
aba Stack Data (Dados de pilha) e você deverá ver uma tela como a que está sendo 
mostrada na figura 1.5.

Figura 1.5 – Visualizando os dados de pilha depois que um breakpoint foi atingido.

A aba Stack Data irá mostrar algumas informações úteis, como o estado de quais-
quer variáveis local e global no momento em que nosso breakpoint foi atingido. 
Isso nos permite depurar códigos mais avançados, sendo necessário inspecionar 
variáveis durante a execução com o intuito de localizar bugs. Se clicar na barra 
suspensa, você poderá ver também a pilha corrente de chamadas, que informa 
qual função chamou a função em que você está no momento. Dê uma olhada na 
figura 1.6 para ver o trace da pilha.
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Figura 1.6 – Visualizando o trace atual da pilha.

Podemos ver que convert_integer foi chamado a partir da função sum na linha 3 de 
nosso script Python. Isso será bastante útil se você tiver chamadas recursivas de 
função ou uma função chamada de vários locais em potencial. Usar a aba Stack 
Data será muito prático em sua carreira de desenvolvimento em Python!

O próximo recurso importante é a aba Debug Probe, a qual permite acessar um shell 
Python que está executando no contexto atual do exato instante em que seu bre-
akpoint foi atingido. Isso permite inspecionar e modificar variáveis, assim como 
escrever pequenos trechos de código de teste para experimentar novas ideias ou 
resolver problemas. A figura 1.7 mostra como inspecionar a variável converted_integer 
e alterar o seu valor.
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Figura 1.7 – Usando Debug Probe para inspecionar e modificar variáveis locais.

Após ter feito algumas modificações, a execução do script poderá ser retomada 
ao teclar F5.

Embora seja bem simples, esse exemplo demonstra alguns dos recursos mais úteis 
do WingIDE para desenvolvimento e depuração de scripts Python4.

É tudo de que precisamos para começar a desenvolver códigos para o restante 
deste livro. Não se esqueça de deixar as máquinas virtuais prontas como com-
putadores-alvo para os capítulos específicos do Windows, mas é claro que não 
haverá nenhum problema se um hardware nativo for usado.

Agora vamos realmente dar início à nossa diversão!

4 Se você já usa um IDE com recursos comparáveis aos do WingIDE, por favor, envie-me um email 
ou um tuíte, pois adoraria saber disso!


