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TIIVISTELMÄ

Sovellusten sallimislistaus pyrkii parantamaan kohdejärjestelmän tietoturvaa.
Sen suojaus perustuu siihen, että vain ennalta hyväksytyt ohjelmat pystyvät käyn-
nistymään kohdejärjestelmässä. Tällä pyritään ehkäisemään haittaohjelmien vai-
kutusta, kun ne eivät pääse käynnistymään järjestelmässä eivätkä täten aiheutta-
maan haittaa. Sallimislistausohjelmia on kehitetty usean eri valmistajan toimesta,
ja ne ovat valmiina ominaisuutena joissain käyttöjärjestelmäversioissa.

Myös teollisuudessa on kiinnostuttu sallimislistausohjelmista ja niiden sopivuu-
desta suojaamaan erilaisia teollisuuden järjestelmiä. Teollisuudessa järjestelmät
voivat olla keskeytymättömässä käytössä useiden vuosien ajan, eikä niiden käyt-
tämiä ohjelmia pysty välttämättä päivittämään muulloin kuin huoltoseisokkien
aikana. Tämä voi jättää järjestelmiin useita haavoittuvuuksia, kun käytössä on
vanhoja ohjelmaversioita. Teollisuusjärjestelmien suojaamisessa voidaan käyt-
tää viruksentorjuntaohjelmia, mutta koska myös uudet virustunnisteet vaativat
säännöllisen päivittämisen, voi viruksentorjuntaohjelman tehokkuus kärsiä. So-
vellusten sallimislistausohjelmien mainostetaan auttavan näissä tilanteissa. Ne ei-
vät vaadi päivitystä muulloin kuin asennettaessa järjestelmään uutta ohjelmaa.
Osa ohjelmista sanoo myös suojaavansa käytössä olevien ohjelmien haavoittu-
vuuksien hyväksikäytöltä vähentäen näin ohjelmien päivitysten tarvetta.

Tässä työssä on tavoitteena tutkia, soveltuvatko sallimislistausohjelmat teol-
lisuusautomaatioympäristöön sekä suojaavatko ne käytössä olevien ohjelmien
haavoittuvuuksien hyväksikäytöltä. Haavoittuvuuksien hyväksikäyttöä on testat-
tu asentamalla sallimislistausohjelmalla suojattuun kohdekoneeseen sellaisia ver-
sioita eri ohjelmista, joissa on tunnettuja haavoittuvuuksia. Haavoittuvuuksia hy-
väksikäyttäen kohteeseen on yritetty hyökätä Metasploit-hyökkäystyökalun val-
miiden hyökkäysmoduulien avulla. Testit on toistettu suojaten järjestelmä kah-
den eri myyjän, McAfeen ja Lumensionin, sallimislistausohjelmilla. Tulosten se-
kä kirjallisuuslähteiden perusteella on pohdittu myös sitä, voiko sallimislistausta
käyttää ainoana puolustusmekanismina suojaamaan teollisuusjärjestelmää.

Molempien myyjien sallimislistausohjelmat sanovat suojaavansa sallituissa oh-
jelmissa olevien haavoittuvuuksien sekä muistihaavoittuvuuksien hyväksikäytöl-
tä. Testien tulokset osoittavat kuitenkin muuta. McAfeen sallimislistausohjelma
onnistui estämään täysin yhden ja osittain seitsemän 14:stä hyökkäyksestä, kun
loput hyökkäyksistä saivat muodostettua yhteyden kohdekoneeseen sallimislis-
tausohjelman huomaamatta hyökkäystä. Lumensionin ohjelma ei estänyt hyök-
käyksistä yhtään edes osittain. Näiden tulosten perusteella voidaan päätellä, että
sallimislistausta ei voida käyttää ainoana puolustusmekanismina. Sallimislistaus-
ohjelma voi kuitenkin olla hyvä lisä teollisuusjärjestelmän puolustusstrategiaan,
mutta sen lopullinen sopivuus tulee pohtia tarkemmin tapauskohtaisesti.

Avainsanat: teollisuusautomaation tietoturva, muistihaavoittuvuudet, puskuriyli-
vuodot, Metasploit
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ABSTRACT

Application whitelisting aims at improving security for systems. Its protection is
based on allowing only the predefined whitelisted applications to execute on the
system in question. This aims at preventing the impact of malware as they can-
not execute on the system and thereby cannot make any harm. Several different
vendors have developed application whitelisting programs and they even are a
build-in feature in some operating system versions.

Application whitelisting and its suitability to protect different industrial sys-
tems has risen interest also among industrial sector. In industry the systems may
be in continuous usage for several years and the software they use may not be able
to be updated outside the maintenance breaks. This may leave several vulnerabil-
ities into systems since old software versions are used. Anti-virus programs may
be used to protect industrial systems but because the new virus signatures require
regular updates the efficiency of the anti-virus program may suffer. Application
whitelisting is advertised to aid in these kind of situations. They do not require
updates unless a new application is being installed into the system. Some of the
programs also say to protect from exploiting the vulnerabilities that may be in
allowed application, decreasing thus the need of updating them.

The aim of this thesis is to find out if application whitelisting programs are suit-
able for industrial control system environments and if they protect from vulner-
abilities that may be in applications that are used in the systems. Exploiting the
vulnerabilities has been tested by installing some old versions of applications that
have known vulnerabilities to the system that is protected by application whitelist-
ing. By utilising these vulnerabilities the target system has been exploited by us-
ing Metasploit penetration testing tool with its build-in exploit modules. The tests
have been repeated by protecting the system with application whitelisting pro-
grams from two different vendors: McAfee and Lumension. Based on the test
results and literature sources it has been also discussed if application whitelisting
can be used as one and only defence mechanism to protect an industrial system.

Both vendors say that their application whitelisting program protects from
exploiting the vulnerabilities in whitelisted applications and also from memory
vulnerabilities. Nevertheless the test results show otherwise. McAfee’s program
managed to prevent completely one and partly seven from 14 exploits, while the
rest managed to get a session with the target machine without the application
whitelisting program to notice. Lumension’s program did not prevent from any of
the exploits, not even partially. Based on these results it can be seen that applica-
tion whitelisting cannot be used as the one and only protection mechanism. How-
ever it may be a good complement to industrial control system’s defence strategy,
but it’s final suitability needs to be pondered more specifically case by case.

Keywords: security in industrial control systems, memory vulnerabilities, buffer
overflows, Metasploit
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ALKULAUSE
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ber Security Endeavour (INCYSE) sekä Active industrial cases for information securi-
ty (COREQ-ACT). INCYSE-projektin tärkeimpänä tehtävänä on kriittisen infrastruk-
tuurin ja teollisuuden tietoturvan tutkimuksen edistäminen VTT:llä. COREQ-ACT:in
päälähtökohtana on suomalaisen teollisuuden jatkuvuuden ja toimintakyvyn varmista-
minen kyberuhkia vastaan. Huoltovarmuuskeskuksen omistamassa ja VTT:n vetämäs-
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LYHENTEIDEN SELITYKSET

ASLR Address Space Layout Randomization, lisää tietokoneen turvallisuut-
ta järjestelemällä tärkeimpien tietojen sijaintia muistissa sattumanva-
raisesti.

CSS Cascading Style Sheets, kieli, jota käytetään erityisesti internetsivu-
jen tyyliohjeina.

DCS Distibuted Control System, hajautettu ohjausjärjestelmä. Käytetään
yleensä paikallisissa prosesseissa, jotka sijaitsevat samalla alueella.

DEP Data Execution Prevention, uudemmissa käyttöjärjestelmissä oleva
tietoturvaominaisuus, jonka tarkoituksena on estää koodin suoritta-
minen ei-suoritettavalta muistialueelta.

DHTML Dynamic HTML, yleisnimitys tekniikoille, joita käytetään yhdes-
sä interaktiivisten ja animoitujen internetsivujen tekemiseen, kuten
HTML, CSS, JavaScript ja DOM.

DLL Dynamic Link Library, ajonaikainen kirjasto. Windowsin käyttämä
kirjastomuoto ohjelmakoodin samanaikaiseen jakamiseen eri ohjel-
mien kesken.

DOM Document Object Model, alustasta ja kielestä riippumaton sopimus
objektien esitystavalle ja vuorovaikutukselle HTML-, XHTML- ja
XML-dokumenteissa.

DoS Denial-of-Service, palvelunestohyökkäys. Kohteeseen lähetetään
enemmän tietoa kuin se pystyy käsittelemään estäen näin sen toimin-
nan.

DOS Disk Operating System, tietokoneissa yleisesti käytössä ollut käyttö-
järjestelmä ennen graafisten käyttöjärjestelmien yleistymistä.

HMI Human-Machine Interface, ihminen-kone käyttöliittymä. Rajapinta,
jonka avulla prosessin tiedot esitetään käyttäjälle.

HTML HyperText Markup Language, kuvauskieli esimerkiksi internetsivuil-
le.

ICS Industrial Control System, teollisuusautomaatiojärjestelmä, teolli-
suuden valvontajärjestelmä. Yleisnimi erilaisille teollisuuden proses-
sien hallintajärjestelmille.

ID Identifier, tässä prosessin ID. Numero, jota käyttöjärjestelmä käyttää
prosessien tunnistamisessa.

IP Internet Protocol, protokolla, joka kuljettaa paketteja kohteesta toi-
selle IP-osoitteen perusteella.

IT Informaatioteknologia. Tässä työssä käytetään puhuttaessa tietokone-
järjestelmistä muualla kuin tuotantokäytössä, kuten toimistoverkossa
tai kotikäytössä.

JBIG2 Kuvan kompressointitekniikka.
LAN Local Area Network, lähiverkko. Rajatulla alueella, kuten toimistossa

tai kotona, toimiva tietoliikenneverkko.
MB Mega Byte, megatavu. Tavu on mittayksikkö tiedon koolle tietotek-

niikassa, megatavu on 106 tavua.
MD5 Message-Digest -algoritmi, käytetään hash-arvon luomisessa. Tekee

128-bittisen hash-arvon.



MTU Master Terminal Unit, keskusohjausyksikkö. Varastoi ja käsittelee
esimerkiksi etäasemilta tulevia ja niille lähetettäviä tietoja.

NIST National Institute of Standards and Technology, yhdysvaltalainen vi-
rasto, jonka tarkoituksena on edistää mittaustekniikoiden, standar-
dien ja tekniikan kehitystä.

PC Personal Computer, henkilökohtainen tietokone. Yleisnimitys tieto-
koneelle joita myös yksityishenkilöt voivat käyttää, kuten kannettava
tietokone tai pöytätietokone.

PDF Portable Digital Format, ohjelmistosta, laitteistosta ja käyttöjärjestel-
mästä riippumaton tapa esittää dokumentteja.

PLC Programmable Logic Controller, ohjelmoitava logiikkajärjestelmä.
Prosessia paikallisesti hallinnoiva järjestelmä, voi toimia itsenäisesti
tai osana isompaa järjestelmää.

RPC Remote Procedure Call, etäproseduurikutsu. Asiakasohjelman ja pal-
velinohjelman välistä kommunikointia.

RTU Remote Terminal Unit, etäasema. Prosessia paikallisesti hallinnoiva
järjestelmä, toimii osana isompaa järjestelmää.

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition System, käytönvalvonta-
järjestelmä, jota käytetään pääsiassa maantieteellisesti hajautuneiden
prosessien hallinnassa.

SHA Secure Hash Algorithm, erilaisia SHA-algoritmeja käytetään hash-
arvon luomisessa. Kehittyneempiä versioita MD5:stä.

SMB Service Message Block, verkkoprotokolla esimerkiksi tiedostojen ja
laitteiden jakamiseen.

SP Service Pack, huoltopäivitys. Ohjelmiston merkittävä päivitysosa,
jolla voidaan paikata löydettyjä tietoturva-aukkoja tai lisätä toimin-
nallisuutta.

TCP Transmission Control Protocol, tiedonsiirtotapa, joka luo ensin yh-
teyden kohteeseen ja varmistaa pakettien perille pääsyn.

UDP User Datagram Protocol, tiedonsiirtotapa, joka ei varmista paketin
perillemenoa. Yleensä nopeampi kuin TCP.

URL Uniform Resource Locator, internetosoite.
VNC Virtual Network Computing, protokolla, jonka avulla tietokoneen

työpöytä pystytään näyttämään toisella koneella etänä.
WAN Wide Area Network, laajaverkko. Suurempia alueita kattava tiedon-

siirtoverkko, yhdistää lähiverkkoja toisiinsa.
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1. JOHDANTO

Käännekohtana teollisuuden automaatiojärjestelmien tietoturvalle voidaan pitää vuon-
na 2010 tapahtunutta Stuxnet1-haittaohjelman paljastumista. Vaikka Stuxnet oli koh-
distettu hyökkäys, eikä siten juuri tehnyt tuhoa kohteensa ulkopuolella, oli sen lopputu-
los kohteessaan niin vaikuttava, että koko länsimainen teollisuus heräsi haittaohjelmien
uhkaan. Vaikka teollisuusjärjestelmien tietoturvaan on panostettu jo vuosia eri standar-
dien, riskiarviointien, koulutusten ja muiden toimien muodossa, ovat järjestelmät yhä
alttiita Stuxnetin tapaisille hyökkäyksille. [1 s. ix]

Alun perin teollisuuden järjestelmiin kohdistuvat uhat olivat lähinnä paikallisia uh-
kia. Järjestelmän osat olivat fyysisesti turvatuilla alueilla, eivätkä ne olleet yhteydessä
IT-verkkoihin tai järjestelmiin [2]. Nykyiset kehittyneet teollisuusjärjestelmät vaativat
kuitenkin yhä enemmän verkottumista toimiakseen optimaalisesti. Järjestelmät esimer-
kiksi keräävät prosessin aikana paljon tietoa luodakseen raportteja, joiden automaatti-
seen kulkuun yrityksen sisällä tarvitaan yhteys liiketoimintajärjestelmiin [2]. Lisäänty-
vien verkkoyhteyksien lisäksi teollisuusjärjestelmien tietoturvatarpeet ovat aikojen ku-
luessa lisääntyneet järjestelmien yhteneväisyyden kehityksen myötä. Aiemmin järjes-
telmät olivat laitekohtaisia, mutta nykyiset järjestelmät käyttävät samanlaisia kompo-
nentteja ja ohjelmistoja kuin IT-laitteet. Tämän vuoksi teollisuusjärjestelmistä löytyy
nykyisin samoja haavoittuvuuksia kuin perinteisistä IT-laitteista. [3 s. iv]

Teollisuuden tietoturvariskit ja -tarpeet eroavat monilta kohdin perinteisistä työpöy-
täkoneiden tietoturvasta. Siinä missä IT-järjestelmää vastaan hyökkäämällä saadaan
yleensä tuloksena tietoja tai rahaa, hyökkäys teollisuusjärjestelmää kohtaan voi mah-
dollisesti vaarantaa ihmisten terveyden, saada aikaan merkittäviä tuhoja ympäristölle
[2], ja tuotannon häiriöissä puhutaan rahallisesta tappiosta yleensä miljoonissa, välilli-
sesti jopa miljardeissa [1 s. 1–2]. Yksi merkittävä haitta yritykselle tietoturvaonnetto-
muuden sattuessa on luottamuksen menettäminen asiakkaiden tai yhteistyökumppanei-
den silmissä, sekä brändiarvon lasku kielteisen julkisuuden muodossa [4 s. 15]. Tämän
vuoksi yritykset usein yrittävätkin pitää hyökkäykset omana tietonaan, eikä lehdissä
juurikaan julkaista uutisia Suomessa tapahtuneista tietoturvaonnettomuuksista teolli-
suudessa.

Vaikka riskiä kohdistetulle, suuremman luokan tietoturvahyökkäykselle teollisuuden
laitteita vastaan Suomessa pidetään hyvin pienenä, ovat suomalaiset teollisuusyritykset
alkaneet kiinnittämään kasvavissa määrin huomiota järjestelmiensä tietoturvaan. Pie-
nikin haittaohjelma voi teollisuusjärjestelmään päästessään aiheuttaa tarpeen tuotan-
non keskeyttämiselle, puhumattakaan sen negatiivisesta vaikutuksesta yrityksen ima-
goon. VTT on tehnyt yhdessä teollisuuden kanssa projekteja, joissa pyritään paranta-
maan teollisuuden tietoturvaa erilaisten ohjeistusten kautta. Tässä työssä on tarkoituk-
sena tutkia sovellusten sallimislistausohjelmien sopivuutta teollisuusautomaatioympä-
ristöön.

1Stuxnet oli Iranin uraanirikastamoon kohdistettu hyökkäys, joka päästyään kohteeseen muutti pro-
sessien arvoja sitä ohjaavan laitteen kautta. Se käytti hyväkseen Siemensin automaatiolaitteissa olevia
oletussalasanoja, paikkaamattomia haavoittuvuuksia, nollapäivähaavoittuvuuksia ja varastettuja digitaa-
lisia allekirjoituksia.



10

1.1. Sovellusten sallimislistaus

Sovellusten sallimislistaus on viime vuosina herättänyt kiinnostusta, kun uusien hait-
taohjelmien määrä on räjähtänyt, eivätkä viruksentorjuntaohjelmat pysty suojaamaan
kaikilta uusilta haittaohjelmilta ennen kuin ne on lisätty tietokantaan ja tietokanta
päivitetty suojattavalle koneelle. Teollisuudessa viruksentorjuntaohjelmien päivitykset
ovat usein ongelmallisia, sillä laitteet pyritään pitämään pois Internetistä, jonka kautta
päivitykset tulevat. Lisäksi teollisuuden laitteissa päivitykset pyritään tekemään kes-
kitetysti huoltokatkojen aikana, jolloin laitteet ovat jopa vuosia ilman viruksentorjun-
taohjelmien, saati muiden ohjelmien ja käyttöjärjestelmien päivityskoodeja.

Sovellusten sallimislistaus pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Se pohjautuu listaan
hyväksytyistä ohjelmista jotka saavat käynnistyä kohdekoneella, kun kaikkien muiden
ohjelmien käynnistyminen kielletään [5, 6, 7, 8, 9]. Näin ollen se vaatii päivityksen
vain kun koneelle halutaan lisätä uusi ohjelma tai kieltää jonkun aiemmin hyväksytty-
jen listalla olevan ohjelman käynnistyminen.

1.1.1. Sovellusten sallimislistaus terminä

Englanniksi aiheesta käytetään termejä application whitelisting tai application cont-
rol. Vakiintunutta suomenkielistä käännöstä termille ei vielä ole olemassa. Sovellus-
valvonta tai -hallinta termiä käytetään, kun puhutaan yrityksen ohjelmistohankinnoista
ja -tarpeista sekä niiden hallinnoimisesta [10]. Roskapostien hallinnoinnissa sähköpos-
tiin liittyen puhutaan mustan listan lisäksi valkolistauksesta eli listasta, jossa on hyväk-
syttyjen palvelinten tiedot [11]. Teollisuusautomaatiojärjestelmien valmistajasta kah-
delta löytyi suomenkielisiltä sivuiltaan maininta whitelistingistä; Honeywell ilmoit-
ti tiedotteessaan ottavansa käyttöön tietoturvallisuutta parantavan sovellushallinta- ja
whitelisting-ratkaisun [12] ja Siemensillä on tietoturvaratkaisut-sivullaan yhtenä alaot-
sikkona whitelisting-palvelu [13].

Koska varsinaista vakiintunutta suomenkielistä termiä ohjelmalle, jonka avulla es-
tetään ei-sallittujen ohjelmien käynnistyminen koneella, ei ole olemassa, tullaan tässä
työssä käyttämään termiä sovellusten sallimislistaus, lyhyemmin vain sallimislistaus.

1.2. Tutkimuskohteen rajaaminen

Tässä työssä on tarkoitus perehtyä tarkemmin eri valmistajien kaupallisiin sovellusten
sallimislistausohjelmiin. Ohjelmien valinnassa on ensimmäisenä kriteerinä yhteenso-
pivuus Windows XP -käyttöjärjestelmän kanssa. Vaikka Windows XP on melko vanha
Windowsin versio, se on yhä suosittu käyttöjärjestelmä teollisuudessa, jossa laitteiden
käyttöikä on useita vuosia.

Sovellusten sallimislistausohjelmat ovat lähteneet kehittymään koko järjestelmän
suojaaviksi ohjelmiksi. Ne eivät pelkästään estä tuntemattomien tai kiellettyjen ohjel-
mien käynnistymisen, vaan mainostavat myös suojaavansa nollapäivähyökkäyksiltä,
haavoittuvuuksilta sallituiksi listatuissa ohjelmissa sekä muistiin pohjautuvilta hyök-
käyksiltä [14, 15, 16]. Näiden ominaisuuksien kuuluminen tuotteeseen on toinen kri-
teeri tutkimuskohteena olevien ohjelmien valinnalle. Tässä työssä ei niinkään keskitytä
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etsimään mahdollisia porsaanreikiä, joiden kautta ei-listatun ohjelman saisi käynnisty-
mään, vaan ensimmäisenä tutkimustavoitteena on selvittää:

Tavoite 1: Suojaako sovellusten sallimislistausohjelma haavoittuvuuksilta sallituiksi
listatuissa ohjelmissa?

Tarkoituksena on valita joitain teollisuusautomaatiossa käytössä olevia ohjelmia, joista
tiedetään löytyvän haavoittuvuuksia. Näitä haavoittuvuuksia hyväksikäyttämällä koh-
dekoneelle hyökätään Metasploit-hyökkäysohjelman avulla. Metasploitissa on valmii-
ta moduuleja erilaisia tunnettuja haavoittuvuuksia vastaan, joiden avulla voidaan saada
muodostettua yhteys kohdekoneelle. Yhteyden muodostamisen jälkeen voidaan käyt-
tää jälkihyökkäyksiä, joilla voidaan hallita kohdekonetta. Moduulit on valittu siten, et-
tä saadaan eri haavoittuvuustyyppejä käyttäviä hyökkäyksiä, kuten pinon ja kasan yli-
vuotoja, joitain muita muistihaavoittuvuustyyppejä sekä VNC-ohjelman autentikoin-
nin ohitus. Jälkihyökkäyksiä on käytetty lähinnä esittämään, miten yhteyden muodos-
tamisen onnistuminen voi vaikuttaa kohdekoneelle.

Ensimmäisen kysymyksen tulosten sekä joidenkin jo olemassa olevien arvostelujen
perusteella pyritään selvittämään:

Tavoite 2: Voiko sovellusten sallimislistausta käyttää ainoana puolustusmekanismi-
na teollisuusjärjestelmissä?

Useammassa aiemmassa artikkelissa [17, 18] todetaan, että sallimislistaus ei korvaa
viruksentorjuntaohjelmia, eikä sitä voida käyttää ainoana puolustusmekanismina. Var-
sinaisia painavia syitä näille väittämille ei ole kuitenkaan esitetty, lukuun ottamatta
toteamusta siitä, että mikään puolustusmekanismi ei suojaa 100 %:sti ja että viruksen-
torjuntaohjelmien korvaaminen kokonaan sallimislistausohjelmilla vaatisi liian suurta
päätöstä IT-osastolta, sillä heitä syytettäisiin, jos jotain tapahtuisikin. Ensimmäisen ky-
symyksen tulosten pohjalta voidaan myös miettiä, miltä osin sallimislistaus onnistuu
ja miltä osin se ei toimi sekä erityisesti, miksi se ei toimi kuten sen pitäisi.

Viimeinen tutkimustavoite pohjautuu lähinnä kirjallisuuslähteisiin:

Tavoite 3: Soveltuuko sovellusten sallimislistaus teollisuusautomaatioympäristöön?

Sekä Bit9:n että McAfeen sallimislistausohjelmat mainostavat sallimislistauksen so-
pivuutta teollisuusjärjestelmiin. Vertaamalla teollisuuslaitteiden toimintatapoja sekä
sallimislistausohjelmien ominaisuuksia voidaan pohtia, soveltuvatko ohjelmat teolli-
suusympäristöön.
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2. TEOLLISUUSAUTOMAATIO JA TIETOTURVA

Tässä luvussa käydään läpi teollisuusautomaatiojärjestelmiä ja niiden kehitystä sekä
niihin liittyvää tietoturvaa. Ensimmäisessä osassa selitetään, mitä automaatiojärjes-
telmä terminä tarkoittaa, sekä millaisiin tarkempiin järjestelmätyyppeihin se voidaan
jakaa. Tämän jälkeen käydään läpi, miten järjestelmien kehittyminen on vaikuttanut
tietoturvatarpeisiin. Lopuksi on erilaisia uhkakuvia, joita teollisuusautomaatiojärjes-
telmillä voi olla tietoturvaan liittyen. Tämä luku toimii pohjana työn toiselle ja kol-
mannelle tutkimuskysymykselle, eli soveltuuko sallimislistaus teollisuusjärjestelmiin
ja voiko sitä käyttää niiden ainoana puolustusmekanismina.

2.1. Nykyaikaiset teollisuuden automaatiojärjestelmät

Suomen automaatioseuran määritelmän mukaan automaatiolla tarkoitetaan itseohjau-
tumista [19]. Erilaisia automaatiojärjestelmiä voidaan käyttää jokapäiväistä elämää
helpottamaan, mutta tässä työssä keskitytään käsittelemään teollisuudessa käytettäviä
teollisuusautomaatiojärjestelmiä (ICS, Industrial Control Systems). Teollisuusauto-
maatiojärjestelmiä käytetään tyypillisesti ainakin seuraavilla teollisuudenaloilla: säh-
kö, vesi- ja jätevesi, öljy- ja maakaasu, kuljetus ja jakelu, kemikaali, lääke, sellu- ja
paperi, elintarvike, sekä valmistavassa teollisuudessa, kuten autot, lentokoneet ja käyt-
tötavarat [2].

Teollisuuden automaatiojärjestelmä on yleinen termi, joka käsittää useita erilaisia
valvontajärjestelmiä. Ohjausjärjestelmien ja verkkorakenteiden perusteella se voidaan
jakaa karkeasti kolmeen ryhmään:

• SCADA-käytönvalvontajärjestelmät,

• hajautetut ohjausjärjestelmät (DCS) ja

• ohjelmoitavat logiikkajärjestelmät (PLC) [4 s. 53].

Käytännössä teollisuusautomaatiojärjestelmät ovat sekoituksia, joissa on hyödynnetty
eri järjestelmätyyppejä. [2]

2.1.1. SCADA-käytönvalvontajärjestelmät

SCADA-järjestelmät ovat tärkeä osa jokapäiväistä elämäämme, vaikka suurin osa ih-
misistä ei koskaan näe tai tiedä niiden olemassaolosta [20 s. 3]. SCADA-järjestelmän
avulla kerätään ja käsitellään ajantasaista tietoa suoritettavasta prosessista sekä ohja-
taan prosessiin kytköksissä olevia laitteita [21], jotka voivat olla maantieteellisesti jopa
tuhansien neliökilometrien alueelle hajaantuneita. Tiedot esitetään prosessin ohjaajalle
reaaliaikaisesti joko graafisesti tai tekstimuodossa, mikä mahdollistaa prosessin reaa-
liaikaisen ohjaamisen keskitetysti yhdestä paikasta. Prosessista riippuen järjestelmä,
toiminto tai yksittäinen tehtävä voidaan asettaa tapahtumaan joko automaattisesti tai
ohjaajan antamien käskyjen mukaan. [2]

Nykyisin SCADA-järjestelmiä käytetään pääasiassa sellaisten prosessien valvonnas-
sa ja hallinnassa, jotka ovat maantieteellisesti hajautuneita. Näistä tyypillisimpiä ovat
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vedenjakelu ja jäteveden keräysjärjestelmät, öljy- ja maakaasuputket, sähköverkot sekä
rautatiejärjestelmät. SCADA-järjestelmien avulla esimerkiksi venttiileiden avaaminen
ja sulkeminen, vaihteiden vaihtaminen, hälytysten valvominen ja tietojen kerääminen
onnistuu helposti etäohjattuna toisesta paikasta. [22, 2, 4 s. 54]

Alun perin SCADA:a käytettiin lähinnä paikallisesti järjestelmien valvonnassa, jol-
loin se ei tarvinnut yhteyksiä oman sisäverkkonsa (LAN, Local Area Network) ul-
kopuolelle. Nykypäivän SCADA-verkot ovat kuitenkin niin laajoja sekä maantieteel-
lisesti hajautuneita, että SCADA-järjestelmien yhdistämiseen tarvitaan väylä, jonka
kautta järjestelmien lähiverkot pystyvät kommunikoimaan keskenään. Usein SCADA-
järjestelmillä on pääsy tehtaan tietojärjestelmiin Internet-verkon kautta, mikä helpot-
taa ja tehostaa tiedonkulkua yrityksen sisällä. Esimerkiksi sähköntuotantoteollisuudes-
sa turvallisuusvaatimukset ovat kuitenkin niin tiukat, että SCADA-verkot täytyy pi-
tää erillään Internet-verkosta, jolloin niiden keskitetty hallinta voidaan vaihtoehtoisesti
tehdä lähiverkot yhdistävän laajaverkon (WAN, Wide Area Network) kautta. Interne-
tin kautta yhdistymistä pidetään tehokkaampana vaihtoehtona, mutta se tuo aina mu-
kanaan tietoturvauhat, joita käsitellään myöhemmin. [22, 23, 4 s. 54–56]

SCADA-järjestelmä muodostuu pääasiassa kolmesta osasta:

• Keskusohjausyksikkö (MTU),

• Etäasema (RTU) tai ohjelmoitava logiikkayksikkö (PLC) ja

• Kommunikointiväylä näiden välillä [22].

Keskusohjausyksikkö sijaitsee valvontakeskuksessa. Se varastoi ja käsittelee tietoja,
jotka tulevat ja joita lähetetään etäasemille tai ohjelmoitaville logiikkayksiköille. Jär-
jestelmässä oleva ohjelmisto kertoo mitä ja milloin monitoroida, mitkä parametrien
arvot ovat sallittuja sekä mitä tehdä, jos arvo ei ole rajojen sisällä. Etäasemat ja oh-
jelmoitavat logiikkayksiköt hallinnoivat käyttölaitteita ja/tai valvovat antureita. Antu-
reilla mitataan esimerkiksi painetta, virtausta tai lämpötilaa prosessissa [20 s. 5]. Etä-
asemat ovat kenttälaitteita — maantieteellisesti hajautuneita sinne, missä hallittavat
prosessit sijaitsevat. [2]

Valittu kommunikointiväylän muoto riippuu eri tekijöistä, kuten siitä, mikä on vaa-
dittu tiedonsiirtonopeus, minkä kokoista dataa lähetetään ja mitä tiedonsiirrolla ensin-
näkään halutaan saavuttaa [22]. Erilaisia vaihtoehtoja ovat muun muassa optiset kuidut,
radio, puhelinlinja, mikroaallot sekä satelliitti [22, 2]. Kuvassa 1 on esitetty muunnel-
tu malli SCADA-järjestelmästä 1960-luvulla. Kuvaan on lisätty nykyaikaisia tietolii-
kenneyhteyksiä havainnollistamaan järjestelmää. Tietokoneet ja verkkoyhteydet ovat
kehittyneet paljon SCADA-järjestelmien alkuajoista, mutta järjestelmän perusrakenne
yhä samanlainen. [20 s. 4]

Käytettävyyden kannalta on olennaista, miten prosessin tosiaikaiset tiedot esitetään
käyttäjälle. Tätä rajapintaa kutsutaan ihminen-kone käyttöliittymäksi (HMI, Human-
Machine interface). Alun perin tiedot esitettiin seinänkokoisella kartalla, joka kuvasi
prosessin. Prosessin eri vaiheiden kohdalla on valoja ja numeroarvoja, jotka kuvaa-
vat prosessin tilaa. Vastaavanlaisia karttoja käytetään vielä nykyäänkin, mutta lisäksi
niihin on yleensä kytketty videoteknologiaa. [20 s. 8]
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Kuva 1. SCADA-järjestelmän perusrakenne.

2.1.2. Hajautetut ohjausjärjestelmät

Käyttökohteiltaan hajautetut ohjausjärjestelmät eroavat SCADA-käytönvalvontajärjes-
telmistä siten, että hajautettuja ohjausjärjestelmiä käytetään yleensä paikallisissa pro-
sesseissa, jotka sijaitsevat samalla alueella. Hajautetuilla ohjausjärjestelmillä ohjataan
laajoja ja monimutkaisia prosesseja, kuten öljynjalostuslaitoksia, voimalaitoksia ja ke-
mianlaitoksia. Lisäksi niitä käytetään veden- ja jätevedenpuhdistuslaitoksissa, lääke-
teollisuudessa, elintarvikealalla, panimoalalla, terästeollisuudessa, sellu- ja paperiteol-
lisuudessa sekä kaivosteollisuudessa. [2, 4 s. 53]

Hajautetussa ohjausjärjestelmässä yhdessä tehtaassa on yhteinen ohjausjärjestelmä
sekä useampia hajautettuja ohjausyksiköitä [4 s. 53], joilla ohjataan prosessia tai eril-
listä osaa prosessista. Prosessin jakamisella pienempiin osiin ja näiden osien erillisellä
valvomisella voidaan vähentää yhden virheen vaikutusta koko järjestelmässä. Usein
nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa hajautettu ohjausjärjestelmä on yhdistetty yrityksen
verkkoon, jotta tuotannon tila nähdään helposti. [2]

Tyypillisessä verkossa toimivassa hajautetussa ohjausjärjestelmässä on neljä laitetta
[24 s. 8–9]:

• Insinöörityöasema, joka hallinnoi koko hajautettua järjestelmää. Sen avulla voi-
daan esimerkiksi ohjelmoida hajautettuja ohjausyksiköitä.

• Tiedonhallintatyöasema, joka vastaa prosessin tiedoista muodostuvasta tietokan-
nasta.

• Operaattorin työasema, joka näyttää jäljitelmän tehtaan toiminnoista. Mahdol-
listaa operaattorin hallinnoida tehdasta HMI-käyttöliittymän kautta.

• Hajautetut valvontayksiköt, jotka vastaavat tehtaan ohjauksen toteutumisesta.

Kuvassa 2 on esitetty tämänkaltainen hajautettu ohjausjärjestelmä [24 s. 8–9].
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Kuva 2. Yksinkertaistettu kuva hajautetusta valvontajärjestelmästä.

2.1.3. Ohjelmoitavat logiikkajärjestelmät

Ohjelmoitavat logiikkajärjestelmät (PLC) voivat olla osa SCADA- tai DCS-järjestel-
mää, tai toimia varsinaisena osana pienemmässä ohjausjärjestelmässä. Muissa jär-
jestelmissä niitä käytetään prosessin hallinnassa paikallisesti; SCADA-järjestelmissä
vaihtoehtona etäasemille (RTU) ja DCS-järjestelmissä paikallisina ohjaimina osana
valvontajärjestelmää. Yksi tyypillinen esimerkki PLC:n käytölle ovat valmistusjärjes-
telmät kappaletavarateollisuudessa [4 s. 56]. [2]

PLC:n etu on siinä, että samaa yksikköä voidaan muokata erilaisiin tarpeisiin.
PLC:llä on muisti, jolle käyttäjät voivat ohjelmoida ohjeita ja toimintoja, kuten logiik-
kaa, järjestystä, ajoitusta, laskentaa ja laskureita, joilla hallitaan koneita ja prosesseja.
Halutessaan vaihtaa PLC:n toimintaa, käyttäjän täytyy vain asettaa järjestelmälle uudet
ohjeet, joiden mukaisesti se jatkaa toimintaansa. Erillisiä johdotuksia ei tarvitse tehdä.
Lisäksi PLC:t on suunniteltu sillä ajatuksella, että käyttäjän ei tarvitse ymmärtää juu-
rikaan tietokoneista tai ohjelmointikielistä. Lopputuloksena on edullinen ja joustava
ohjausjärjestelmä. [2, 25 s. 3]

Kuvassa 3 on esitetty PLC:llä ohjattu prosessi. PLC tekee päätöksiä käyttölaittei-
den sensoreilta saatavien tietojen pohjalta, ja näiden perusteella päivittää uudet käskyt
käyttölaitteelle. Näin syntyy jatkuva silmukka. Kuvassa 4 on esitetty perinteisen PLC:n
toimintokierto. [26 s. 13]
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Kuva 3. Kaavio prosessin ja PLC:n välisestä yhteydestä.

Kuva 4. PLC:n toimintokierto.

2.2. Teollisuusautomaation kehityksen vaikutus tietoturvatarpeisiin

Tietotekniikan ja järjestelmien kehittymisen myötä teollisuuden prosessit ovat nopeu-
tuneet ja niiden käsittely on helpottunut automaattisen tiedonkulun seurauksena. Täl-
lä on saatu lisättyä prosessien turvallisuutta, sekä mahdollistettu joidenkin sellaisten
kriittisten prosessien hallinta, joita ei pystyisi edes tekemään ilman automaatiota [4 s.
3]. Viime vuosina tietotekniikan kehityksen on kuitenkin huomattu myös heikentävän
järjestelmien turvallisuutta. Ennen 1980-lukua rakennettu teollisuusjärjestelmä olisi-
kin todennäköisesti tänä päivänä tietoturvan kannalta turvallisempi kuin nykyaikainen
järjestelmä [20 s. 19–20].

Joitain tyypillisiä esimerkkejä järjestelmien kehityksen myötä tulleista muutoksista
ovat yhtenäiset käyttöjärjestelmät sekä TCP/IP- ja Ethernet-yhteydet. Pelkästään oh-
jelmistot eivät ole kehittyneet, vaan myös laitteistokomponentit ovat yhtenäistyneet
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kehityksen myötä. Taulukossa 1 on esitetty varta vasten automaatiolaitteelle kehitetyn
ohjelmiston ja laitteiston osuudesta eri vuosikymmenillä. Taulukosta voidaan selväs-
ti nähdä, miten nykypäivän vakiomuotoiset ohjelmistot ja laitteistot ovat yleistyneet
automaatiojärjestelmien arkkitehtuurissa. [20 s. 19–20]

Taulukko 1. Järjestelmäarkkitehtuurin yhteneväisyyden kehitys
1960 1970 1980 1990 2000

Laitekohtainen laitteisto 60 % 50 % 30 % 10 % 2 %
Laitekohtainen ohjelmisto 100 % 90 % 75 % 50 % 30 %

Järjestelmäarkkitehtuurin yhtenäistymisellä on merkittäviä seurauksia sekä positii-
visessa että negatiivisessa mielessä. Yksi suuri muutos on hinnassa, sillä laajalti käy-
tössä olevista osista koottu järjestelmä on paljon edullisempi rakentaa, kuin varta vas-
ten automaatiolaitteelle tehdyistä osista koottu järjestelmä. Järjestelmien yhteneväi-
syys helpottaa myös osaavien työntekijöiden löytämisessä, kun samanlaisten laitteiden
käyttöä on voitu opettaa jo koulussa. Kun eri valmistajien laitteet ovat yhteensopivia
keskenään, on myös helpompaa löytää sellaisia uusia työntekijöitä, jotka jo osaavat
käyttää laitteita. Myös mahdollisuus käyttää kolmansien osapuolten tekemiä valmiita
ohjelmistoja kasvaa. Huono puoli on siinä, että yhtenäistymisen myötä järjestelmistä
on tullut herkempiä haittaohjelmille ja muille tietoturvauhille. Koska vanha teknolo-
gia ei ole kuitenkaan palaamassa automaatiojärjestelmiin, täytyy nykyisiä järjestelmiä
pyrkiä kehittämään turvallisemmiksi. [20 s. 20–21]

Alun perin teollisuusjärjestelmät olivat alttiita pääasiassa vain paikallisille uhille.
Järjestelmän osat olivat fyysisesti suojatuilla alueilla, eivätkä ne olleet yhteydessä IT-
verkkoihin tai järjestelmiin. Nykypäivän hintakilpailu kasvattaa kuitenkin yritysten
painetta nopeiden ja tehokkaiden päätösten tekemiseen. Tämän vuoksi prosessin ti-
lan ja laitteiden antamien tietojen tulee tehdastason lisäksi olla tiedossa myös pää-
tökset tekevillä johtajilla, sekä joskus jopa toimitusketjun partnereilla. Tällainen auto-
maattisen tiedonkulun saavuttaminen yrityksessä aiheuttaa kasvavaa tarvetta sekä auto-
maatioverkkojen välisille että automaatio- ja toimistojärjestelmien välisille yhteyksil-
le. Yhteyksien muodostaminen pohjautuu kasvavissa määrin standardoituihin Internet-
tekniikoihin sekä Internetiin itseensä. Automaatiojärjestelmät alkavatkin muistuttaa
yhä enemmän IT-järjestelmiä. Automaatiojärjestelmä kuitenkin on tosiaikajärjestelmä,
joten hyökkäyksillä sitä kohtaan voi olla paljon vakavammat seuraukset kuin hyök-
käyksellä esimerkiksi yrityksen toimistoverkkoa vastaan. Kuvassa 5 on esitetty auto-
maatiojärjestelmän toimintaympäristöä sekä liityntöjä, jotka ovat mahdollisesti yhtey-
dessä siihen verkon kautta [4 s. 13]. [27, 28, 29, 2]

Erilaisia etäyhteysmahdollisuuksia on nykyisin usein käytössä erityisesti SCADA-
järjestelmissä. Tämä helpottaa teknisen tuen työskentelyä mahdollisissa ohjelmiston
ongelmatilanteissa, kun heidän ei tarvitse matkustaa paikanpäälle [20 s. 424]. On ole-
massa myös sellaisia järjestelmiä, joissa ohjaukseen liittyvät mittaukset ja mahdolli-
sesti myös prosessinohjaus itsessään tehdään yleisten tietoliikenneverkkojen kautta [4
s. 13]. Tätä ei kuitenkaan suositella tietoturvan kannalta, ja joillain erityisen kriittisil-
lä aloilla, kuten lääketeollisuudessa, voimalaitoksissa sekä ydinvoimalaitoksissa, on-
kin viranomaisten asettamia vaatimuksia automaatiojärjestelmien tietoturvaratkaisuil-
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Kuva 5. Automaatiojärjestelmän toimintaympäristö, liitynnät tietoverkkoihin.

le. Asennettaessa etäyhteysmahdollisuutta järjestelmän myyjällä on usein tietty ole-
tussalasana käytössä yhteydelle, ja voi olla, että asiakas ei ole vaihtanut tätä salasa-
naa. Etäyhteyden kautta järjestelmää käytetään usein korkean tason käyttäjäoikeuksil-
la, jonka vuoksi tällaisten oletussalasanojen käyttöön jättäminen saa järjestelmän erit-
täin haavoittuvaksi. [2]

2.3. Tietoturvaperiaatteet teollisuusautomaatiossa

Riskien arvioiminen automaatiojärjestelmän tietoturvaan liittyen on yleensä haasta-
vaa. Tapahtuessaan onnettomuudet voivat olla seurauksiltaan valtavia, mutta toden-
näköisyys tapahtumalle on usein minimaalinen. Ralph Langner käyttää riskin sijaan
termejä hauraus (fragility) ja kestävyys (robustness) [1 s. 7, 9, 39]. Hauraudella tarkoi-
tetaan sitä, miten heikko järjestelmä on kestämään normaaleja tapahtumia, joiden ei
tulisi vaikuttaa järjestelmän toimintaan. Tähän ongelmaan liittyvät nykypäiväiset laa-
jat automaatiojärjestelmät, joissa yhden osan pieni muutos saattaa vaikuttaa kriittisellä
tavalla jonkin toisen osan toimintaan, ilman että sen vaikutusta osataan epäillä etu-
käteen. Hauraus ei ole niinkään tekniikasta johtuvaa, vaan ihmisten aikaansaamaa, ja
se voidaan melko tehokkaasti eliminoida hyvällä suunnittelulla, testaamisella ja doku-
mentoinnilla. Kestävyydellä taas tarkoitetaan juuri päinvastaista; se tarkoittaa kykyä
jatkaa normaaleja operaatioita huolimatta yllättävistä tapahtumista, sekä kestävyyttä
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selviytyä toimintaympäristössä tapahtuvista poikkeamista minimaalisilla vahingoilla,
muutoksilla tai toiminnallisuuden menettämisillä. Kestävä järjestelmä on myös turval-
linen järjestelmä. Tässä osassa käydään läpi joitain olennaisimpia asioita, joita auto-
maatiojärjestelmän tietoturvaa arvioidessa tulee ottaa huomioon.

Automaatiojärjestelmissä voidaan soveltaa samoja tietoturvan lähestymistapoja kuin
IT-järjestelmissä, mutta niissä tulee ottaa huomioon automaation erityispiirteet: tosiai-
kaisuus, rajatut resurssit sekä vaatimukset tuotannon jatkuvaan ja turvalliseen toimin-
taan. Jotta tuotannon häiriötön toiminta varmistetaan, tulee määrittää tietoturvatarpeet,
eli mitä tietoturvatoimenpiteitä ja teknisiä ratkaisuja tulee käyttää. Suomen automaa-
tioseuran vuonna 2005 julkaisemassa Teollisuusautomaation tietoturva -oppaassa tek-
nisiksi ratkaisuiksi on mainittu muun muassa palomuurit ja viruksentorjuntaohjelmat.
Myös sovellusten sallimislistausohjelmat voidaan ajatella kuuluvan tähän ryhmään.
Automaatiojärjestelmän tietoturvan tavoitteiden priorisointijärjestys poikkeaa olennai-
sesti normaalista IT-järjestelmästä. Automaatiojärjestelmässä olennaisimpana pidetään
tiedon saatavuutta (availability), toiseksi tärkeimpänä tiedon paikkansapitävyyttä (in-
tegrity) ja vasta kolmanneksi tärkeimpänä tiedon salassa pitämistä (confidentiality),
joka IT-järjestelmissä on tärkein. [2, 4 s. 15–16][3 s. vii]

Puhuttaessa kokonaisvaltaisesta teollisuusjärjestelmän tietoturvasta käytetään usein
termiä syvyyssuuntainen puolustusstrategia (defence-in-depth). Sillä tarkoitetaan puo-
lustusta, joka koostuu useasta erilaisesta päällekkäisestä mekanismista. Mekanismit on
kerrostettu suojaamaan siten, että minkä tahansa yksittäisen mekanismin pettäessä, on
sen vaikutus koko järjestelmään minimoitu. Olennaisimpien tietoturvaperiaatteiden tu-
lisi sisältää ainakin seuraavat kohdat:

• Automaatioverkon kerrostaminen. Järjestelmä tulisi jaotella pienempiin kerrok-
siin niiden kriittisyyden mukaan, ja suora liikenne muista verkoista on estettävä.

• Järjestelmän komponenttien suojaaminen hyökkäyksiltä. Tämä sisältää muun
muassa paikkakoodien asentamisen, käyttämättömien porttien ja palveluiden
poistamisen, käyttäjäoikeuksien rajoittamisen vain tarpeelliselle tasolle, järjes-
telmän seurannan sekä tekniset ratkaisut. Myös järjestelmän palvelut tulee rajata
siten, että kullekin käyttäjälle vain tarpeelliset toiminnot sallitaan.

• Järjestelmän palautuminen toimintahäiriön jälkeen. Järjestelmän mahdollisille
toimintahäiriöille tulisi olla tehtynä suunnitelma, jotta se saadaan palautumaan
mahdollisimman nopeasti.

• Järjestelmässä tapahtuvien muutosten ja päivitysten tekeminen tulee suunnitella,
sillä laitteiden ja ohjelmistojen versiot päivittyvät nykyisin nopeasti.

Järjestelmän tietoturvatoimenpiteiksi ei kuitenkaan riitä pelkästään teknisten ratkaisui-
den varmistaminen, sillä suuri tietoturvaan vaikuttava osatekijä ovat käyttäjät. Tämän
vuoksi henkilöstölle tulisi kouluttaa oikeat tietoturvatoimenpiteet. [2, 4 s. 16]

Korjaustiedostot (patch) ja muut päivitykset sekä viruksentorjuntaohjelmat ovat
olennaisia ratkaisuja, kun arvioidaan sovellusten sallimislistauksen sopivuutta teol-
lisuusautomaatiojärjestelmiin. Korjaustiedostot ovat erityisen vaikeita teollisuudessa,
sillä niiden toiminta täytyy ensin varmistaa muussa ympäristössä. Suuri osa korjaus-
tiedostoista myös vaatii järjestelmän uudelleenkäynnistämisen. Moni käyttäjä jättääkin
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tietoisesti korjaustiedostot asentamatta, sillä he eivät halua keskeyttää tuotantoa tai ot-
taa riskiä siitä, että korjaustiedosto saa aikaan odottamattomia tapahtumia. Eräs auto-
maatiotoimittaja on todennut, että korjaustiedosto on ladattu keskimäärin vain 10 %:in
laitteista. Lisäksi, jos korjaustiedostoa ei ole edes tehty, on järjestelmä auttamatta haa-
voittuvainen. Korjaamista vaikeuttaa sekin, että teollisuudessa käytetään usein vanho-
ja versioita käyttöjärjestelmistä, ja voi olla, ettei vanhaan versioon ole enää saatavilla
tietoturvapäivityksiä [4 s. 16]. [30]

Teollisuusautomaatiojärjestelmissä käytettävillä viruksentorjuntaohjelmilla on eri-
laisia vaatimuksia kuin IT-järjestelmissä [4 s. 26]. Teollisuudessa niiden tärkeimpänä
ominaisuutena pidetään sitä, että ne toimivat luotettavasti ja vaikuttavat mahdollisim-
man vähän niiden toimintaympäristöön. Se, miten kattavasti ne tunnistavat viruksia,
voi olla toissijaista. Koska viruksentorjuntaohjelmat eivät saisi vaikuttaa toimintaym-
päristöön, niiden huonona puolena pidetään sitä, että ne vaativat päivityksen jopa usei-
ta kertoja päivässä, jotta niissä olisi ajantasaiset tiedot uusimmista haittaohjelmista.
Tällainen ei onnistu ulkopuolisesta verkkoliikenteestä eristetyissä teollisuusjärjestel-
mässä. Lisäksi päivitykset saattavat muuttaa järjestelmän toimintaa vaarantaen tosiai-
kaisen toiminnan. Eräässä esimerkkitapauksessa viruksentorjuntaohjelman päivittämi-
sen jälkeen kohdekone alkoi jatkuvasti käynnistyä uudelleen, sillä uusi versio tulkit-
si erään käyttöjärjestelmän tiedoston haittaohjelmaksi ja asetti tiedoston karanteeniin.
Vastaavien tapahtumien vuoksi monet käyttäjät ovatkin päättäneet olla käyttämättä vi-
ruksentorjuntaohjelmia järjestelmissään. Usein viruksentorjuntaohjelman poistamisen
jälkeen järjestelmän on myös huomattu toimivan paljon nopeammin. [1 s. 126]

Palomuurit ovat yksi yleisesti käytetty turvaratkaisu, mutta nekin voivat olla tehotto-
mia hyökkäyksiä vastaan, sillä moni hyökkäyksistä käyttää auki olevia portteja ja pal-
veluita [18]. Sovellusten sallimislistausta voidaan pitää vaihtoehtona paikkakoodeille,
päivityksille sekä viruksentorjuntaohjelmille. Sen pitäisi estää, ettei haavoittuvaan jär-
jestelmään pysty hyökkäämään, eivätkä mahdolliset haittaohjelmat pääse käynnisty-
mään. Lisäksi sen tulisi estää myös nollapäivähaavoittuvuudet ja muut tunnetut haa-
voittuvuudet, joihin ei ole olemassa päivityksiä. Tarkemmin sovellusten sallimislis-
tausta ja sen sopivuutta teollisuusautomaatioihin käydään läpi neljännen luvun osiossa
Sovellusten sallimislistaus osana teollisuusautomaatiojärjestelmää.

2.4. Uhkatekijät

Automaatiojärjestelmään kohdistuvan hyökkäyksen syy voi vaihdella tahattomasta in-
himillisestä virheestä aina tarkoin suunniteltuun kohdistettuun hyökkäykseen, jonka
takana voivat nykyisin olla jopa toisen valtion tiedusteluorganisaatiot. Muita uhkia voi-
vat olla esimerkiksi terroristijärjestöt, teollisuusvakoojat, kykyjänsä testaavat hakkerit,
tyytymättömät nykyiset tai entiset työntekijät, luonnontapahtumat ja laitteiston hajoa-
miset. Yksi esimerkki vakavista hyökkäyksistä ovat sellaiset hyökkäykset, joilla yrite-
tään vakavasti vaurioittaa järjestelmää, mahdollisesti muokaten tietoja ilman, että ope-
raattorit edes huomaavat muutosta. Hyökkäyksellä voidaan myös esimerkiksi muuttaa
arvoa, joka määrittää milloin vedenpinta on noussut liian korkealle, jolloin järjestel-
mä ei osaa antaa hälytystä kriittisessä tilanteessa. Toinen suuri uhka ovat hyökkäykset,
joissa järjestelmä yritetään ottaa haltuun lähettämällä sopimattomia hallintakäskyjä,
joiden tarkoituksena on aiheuttaa vahinkoa prosessille tai ohjattavalle laitteelle. Mer-
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kittävänä uhkana pidetään myös toistaiseksi tuntemattomia tietoturva-aukkoja, joita
hyökkääjät voivat käyttää hyväkseen. Tuotantolaitoksissa erilaisia vaaratilanteita pide-
tään yleensä erittäin kriittisinä, sillä niillä voi olla vaikutus ihmisten turvallisuuteen ja
terveyteen sekä ympäristöön [4 s. 15, 60]. [2]

Kuvassa 6 on esitetty esimerkki tilanteesta, jossa hyökkääjä muuttaa vedenpinnan
arvoa käyttämällä hyväkseen haittaohjelmaa ja tunnettua haavoittuvuutta [29]. Aluksi
hyökkääjä lähettää haittaohjelman sisältävän sähköpostin yrityksen työntekijälle, joka
avaa sen toimistoverkossa olevalta koneelta. Käyttäjä aktivoi huomaamattaan sähkö-
postin mukana tulevan haitallisen koodin, jonka avulla hyökkääjä saa koneen hallin-
taansa. Tämän jälkeen hyökkääjä ohjaa SCADA-verkkoa suojaavan palomuurin liiken-
teen saastuneen työaseman kautta ja ottaa haltuunsa toissijaisen SCADA-tietokannan.
Hyökkääjä käyttää hyväkseen tunnettua haavoittuvuutta päästäkseen sisälle ensisijai-
seen SCADA-tietokantaan ja muuttaa SCADA-työaseman kautta sallitun vedenpinnan
arvoa.

Kuva 6. Kuvitteellinen esimerkki hyökkäyksestä, jossa hyökkääjä pääsee muuttamaan
vedenpinnan tasoa.

Yksi uhkatekijöistä, eli yrityksen oma työntekijä, voi vahingoittaa järjestelmää joko
tahallisesti tai tahattomasti. Järjestelmän operaattori voi esimerkiksi muuttaa proses-
sin arvoja haitatakseen prosessin kulkua. Suojauksena tällaisessa voisi käyttää esimer-
kiksi kerroksittain tapahtuvaa hallintaa, jossa tietty muutos vaatisi kahden työntekijän
hyväksynnän. Työntekijä voi myös tuoda saastuneen ohjelman järjestelmään joko tar-
koituksella tai tietämättään. Esimerkiksi kotoa tuotu ohjelma voi sisältää haittaohjel-
man, joka järjestelmän rakenteesta riippuen saattaa levitä koko järjestelmään. Tällai-
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seen uhkaan on myötävaikuttanut työasemien muuttuminen PC-pohjaisiksi. Järjestel-
mään levinneen haittaohjelman ei tarvitse olla edes suunniteltu alun perin leviämään
kriittisiin teollisuusjärjestelmiin, sillä niihin voi nykypäivänä vaikuttaa tavallinen IT-
järjestelmiin tarkoitettu haittaohjelmakin [4 s. 14]. DaimlerChryslerin järjestelmissä
vuonna 2005 tapahtunut madon leviäminen on yksi esimerkki tällaisesta. Madon le-
viämisen seurauksena 50 000 työntekijää joutui odottamaan, kun matoa yritettiin pois-
taa järjestelmistä. Seisokki aiheutti usean miljoonan dollarin ylimääräiset kulut. [2, 1
s. 160]

Järjestelmän voi vaarantaa myös ulkoapäin tietoverkkojen kautta tapahtuvalla hyök-
käyksellä. Jo pelkästään ylikuormittamalla tietoverkkoja ja palvelimia on mahdollis-
ta vaikuttaa prosessien sujuvaan kulkuun ja aiheuttaa katkoksia tuotannossa [4 s. 14].
Toisin kuin IT-ympäristössä, automaatioverkossa verkon arvo ei kasva sitä mukaa, mitä
enemmän siinä on liittyneitä laitteita. Tämän vuoksi verkko tulisi suojata mahdollisim-
man tarkasti vain olennaisille laitteille. Verkon suojaaminen vaikuttaa kahdella tavalla:
ensiksi, mitä vähemmän laitteita, sitä vähemmän ongelmien lähteitä. Toiseksi, mitä
vähemmän laitteita, sitä vähemmän potentiaalisia vaurioita. Esimerkiksi Stuxnet iski
pelkästään yksittäisiin ohjaimiin, mutta sen jälkeläisten odotetaan pitävän kohteinaan
kaikkia verkon kautta löydettävissä olevia ohjaimia. Mahdollisten vaurioiden määrä
on siten verrannollinen verkon saatavuuteen. Verkon kautta hyökätessä hyökkääjällä
on myös se etu, että hyökkäyksen alkuperän jäljittäminen on erittäin vaikeaa, usein
jopa mahdotonta [4 s. 59]. [1 s. 112–114]
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3. TIETOTURVAN YLEISKUVAUS

Tämä luku antaa pohjakäsityksen sille, millaisilta asioilta sallimislistauksen tulisi suo-
jata. Aluksi käydään läpi lyhyesti se, miten järjestelmään tunkeutuminen teoriassa ta-
pahtuu. Seuraavassa osassa käydään läpi erilaisia haittaohjelmatyyppejä, niiden toi-
mintaa ja leviämistapaa. Tämän avulla saadaan käsitystä siitä, millaisilta ohjelmilta sal-
limislistauksen tulisi suojata, ja miten ne mahdollisesti yrittävät päästä järjestelmään
ja käynnistyä siellä. Kolmannessa osassa käydään läpi erilaisia muistihaavoittuvuus-
tyyppejä, kuten puskuriylivuotoja. Tällä saadaan ymmärrys siitä, millaisia haavoittu-
vuuksia sallituiksi listatuissa ohjelmissa saattaa olla. Tämä tukee myös myöhemmin
läpi käytävien hyökkäysmoduulien toiminnan ymmärtämistä.

3.1. Järjestelmään tunkeutuminen

Kohdistettu järjestelmään tunkeutuminen alkaa tiedon keräämisestä [31 s. 2–3]. Hyök-
kääjä voi etsiä tietoa yrityksestä esimerkiksi sosiaalisen median tai hakukoneen kautta.
Jo perustietojen pohjalta hyökkääjä voi arvioida, millaisia suojausmekanismeja yri-
tyksellä mahdollisesti on käytössään. Tarkempaa kuvaa mekanismeista voi kerätä te-
kemällä pienimuotoisia tiedusteluja yrityksen verkkoa vastaan, kuten etsimällä avoin-
na olevia portteja. Kerätyn tiedon ja mahdollisesti paljastuneiden haavoittuvuuksien
avulla hyökkääjä voi yrittää kohdistettujen hyökkäysten tekemistä järjestelmään. Koh-
distetun hyökkäyksen onnistumista summittaiseen, täysin vieraaseen järjestelmään pi-
detään yleisesti todella vaikeana [2]. Hyökkäyksen onnistuminen vaatii tarkan kuvan
siitä, mitä järjestelmä tekee ja miten se on suojattu. Tämän vuoksi potentiaalisina koh-
distettujen hyökkäysten tekijöinä voidaan pitää yrityksessä työskenteleviä tyytymättö-
miä työntekijöitä, entisiä työntekijöitä sekä muita, jotka ovat työskennellet yrityksessä
[32].

Aalto yliopisto on tehnyt tammikuussa 2013 tutkimusta Suomessa olevista teolli-
suuslaitteista, jotka ovat löydettävissä Internetin kautta [33]. Haku on tehty Shodan-
hakupalvelun avulla käyttämällä tiettyjä automaatiolaitteisiin liittyviä hakusanoja.
Shodan on hakupalvelu, joka tallentaa Internetistä löytämänsä laitteet tietokantaansa.
Raportissa todetaan Suomesta löytyneen 2915 erilaista teollisuuteen liittyvää laitetta,
ja tämän uskotaan olevan vasta muutaman kymmenen prosentin määrä kaikista löy-
dettävissä olevista laitteista. Näistä löydetyistä laitteista 60 %:in on löytynyt tunnettu
haavoittuvuus.

Yrityksen on hyvä ymmärtää, miten tunkeutuminen järjestelmään voi tapahtua sekä
minkälaiset yrityksen omat tietoliikennejärjestelmät ja niiden tietoturvaratkaisut ovat.
Näiden tietojen perusteella yritys pystyy arvioimaan mahdollisuuksia sekä seurauksia
järjestelmään tunkeutumiselle [4 s. 18]. Esimerkiksi eräässä energia-alan yrityksessä
tehdyssä kyselyssä selvisi, että suurin osa yrityksen johdosta ajatteli, etteivät teolli-
suusjärjestelmät ole heillä yhteydessä yrityksen verkkoon. Tarkastellessa asiaa enem-
män selvisi, että suurin osa teollisuusjärjestelmistä oli jollain tapaa yhdistettynä yrityk-
sen verkkoon. Tämän lisäksi selvisi, että yrityksen verkkoon oli tehty suojaustoimen-
piteet pelkästään toimistossa tapahtuvien toimien mukaisesti huomioimatta kriittisiä
teollisuusjärjestelmiä. [2]
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3.2. Haittaohjelmat

Haittaohjelmia on huomattu ilmestyvän aina, kun tarpeeksi suuri määrä käyttäjiä käyt-
tää samaa alustaa [34 s. 644]. Haittaohjelmilla on monia eri reittejä kohteeseen pää-
syyn, eikä automaatioverkon näkökulmasta pelkkä eristäytyminen ulkoverkosta riitä.
Haittaohjelma voi päästä myös eristettyyn sisäverkkoon esimerkiksi kannettavan lait-
teen, kuten muistitikun tai kannettavan tietokoneen, tai luvattoman verkkoyhteyden
kautta. Lisäksi, jos sisäverkko on huonosti suojattu, yksikin vuotokohta voi riittää hait-
taohjelman leviämiseen koko verkkoon. Haittaohjelmien leviämisestä voi seurata esi-
merkiksi verkkoliikenteen ylikuormitusta tai tiedon menetystä. Haittaohjelmat voivat
myös asentaa takaovia ja valvoa järjestelmää käyttäjän tietämättä [35 s. 19]. [4 s. 21]

Seuraavissa osissa käydään tarkemmin läpi haittaohjelmien kolme pääryhmää, jotka
ovat:

• tietokonevirus,

• troijanhevonen ja

• tietokonemato [36 s. 39].

Tietokonevirukset yleistyivät 1990-luvun alussa. Niihin aikoihin niiden pääleviämista-
pa olivat disketit, joiden ohjelmatiedostoihin virukset olivat tarttuneet. Matoa pidetään
erittäin vaarallisena muunnoksena viruksesta. Se leviää pääasiassa verkon kautta, eikä
se tartuta tiedostoja kuten virus [35 s. 20]. Nopeimmin kasvavana ongelmana pidetään
kuitenkin piilohallintaohjelmia (rootkit). Ne ovat pieniä ohjelmistonpalasia, jotka ko-
neelle päästyään pystyvät ottamaan koneen etäohjaukseen. Piilohallintaohjelmia käy-
tetään yleensä kohdistetuissa hyökkäyksissä tai taloudellista hyötyä tavoitellessa. Nii-
den avulla saadaan myös kone osaksi botnet-verkkoa. Yksi niiden merkittävimmistä
ominaisuuksista on niiden kyky piiloutua käyttöjärjestelmältä siten, ettei niiden sijain-
tia voi määritellä eikä niitä voi poistaa tavallisilla työkaluilla. [34 s. 644]

3.2.1. Virukset

Virus on tunnetuin tyyppi haittaohjelmista [36 s. 33, 36]. Tietokoneviruksen käyttäy-
tymistä voidaan verrata biologiseen virukseen. Biologinen virus koostuu geneettisestä
aineesta, joka kiinnittyy elävään soluun yrittäen tartuttaa sen. Vastaavasti tietokonevi-
rus koostuu lyhyestä tietokoneohjelmasta, joka pyrkii kiinnittymään kohdetiedostoon
tartuttaakseen sen. Kun tietokone suorittaa tarttuneen ohjelman, myös virus suorittuu.
Tällöin virus monistaa koodinsa tartuttaakseen uusia kohdetiedostoja sekä suorittaa
tehtävänsä, jolla on yleensä jokin tuhoava tai vahingoittava tarkoitus. Vaikka viruksel-
le on yritetty kehittää matemaattista määritelmää [37 s. 11], sitä ei ole pystytty määrit-
tämään, minkä vuoksi virukselle ei voida antaa täsmällistä määritelmää. Useat asian-
tuntijat ovat hyväksyneet seuraavat kohdat viruksen määritelmäksi [36 s. 38–39]:

• Kykenee lisääntymään tietokoneiden välillä, esimerkiksi verkon kautta.

• Asentuu kohdekoneeseen omistajan tietämättä.
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• Voi vahingoittaa ohjelmistoa kohdekoneella muuttamalla tai poistamalla tiedos-
toja.

• Voi estää luvallista käyttäjää käyttämästä joitain tai kaikkia koneen resursseja.

• Istuttaa itsensä suoritettavaan tiedostoon siten, että tiedoston suorittuessa myös
virus suorittuu. Yleensä virus piiloutuu tiedostoon, mutta poikkeuksena näistä
ovat seuralaisvirukset, jotka liittyvät toiseen tiedoston lainaten sen nimen, pysy-
tellen silti omana, näkymättömänä tiedostona.

Tyypillinen tietokonevirus koostuu kahdesta osasta: tartuntamekanismista (infection
mechanism), joka huolehtii viruksen leviämisestä, sekä toimintakoodista (payload),
joka tekee vahingon [36 s. 39][34 s. 646]. Kolmantena osana voidaan pitää laukaisinta
(trigger), joka määrittää laukaistaanko toimintakoodi [37 s. 27]. Laukaisuperusteena
voi olla esimerkiksi tietty päivämäärä [34 s. 647]. Viruksen rakenne voidaan määritellä
pseudokoodilla seuraavasti: [37 s. 27]

d e f v i r u s ( ) :
t a r t u n t a m e k a n i s m i ( )
i f l a u k a i s i n ( ) i s t r u e :

t o i m i n t a k o o d i ( )

Internetin kehittymisen ja käytön leviämisen myötä mahdollisten hyökkäysreittien
määrä on kasvanut merkittävästi sekä itse hyökkäysten tekeminen on helpottunut [35
s. 21]. Yksi merkittävimmistä hyökkäystavoista on sähköposti [38 s. 20]. Virus voi
tulla esimerkiksi sähköpostiliitteen mukana, jolloin se aktivoituu, kun liite avataan.
Ensimmäisenä tehtävänään virus voi lähettää viestin osoitekirjassa oleviin osoitteisiin.
Toinen tapa tarttua sähköpostin kautta ovat HTML-muotoiset sähköpostit. Virus on
kirjoitettu HTML-koodin sekaan ja se aktivoituu, kun sähköposti avataan. Sähköpostin
lisäksi virus voi tarttua koneeseen tarttuneen ohjelmiston kautta. Virus on voitu kätkeä
esimerkiksi vapaasti ladattavissa olevaan harmittomaan ohjelmaan tai sovellukseen.
Käyttäjän ladatessa ja suorittaessa ohjelman myös virus aktivoituu. Virus voi olla myös
osa kääntäjää, jolloin virus tarttuu käännettävään ohjelmaan. [36 s. 44–45]

Kun virus on tarttunut johonkin ohjelmaan koneella, se yleensä pyrkii levittäyty-
mään koneella, tartuttaen lopulta jokaisen ohjelman [36 s. 43]. Viruksen ei haluta kui-
tenkaan tartuttavan koko ajan samaa tiedostoa. Tämän vuoksi viruksessa olevan tartun-
tamekanismin tulisi osata katsoa ennen tarttumista, onko kohdetiedosto jo tartutettu.
Samojen tiedostojen jatkuva tartuttaminen kuluttaa resursseja ja voi paljastaa viruk-
sen olemassaolon. Toisaalta, jos virus pystyy tarkistamaan, onko se jo tiedostossa, ei
viruksentorjuntaohjelmankaan ole yleensä vaikea havaita sitä. [37 s. 28]

Ideaalisin paikka viruksen sijainniksi koneella olisi esikäynnistysohjelmassa, joka
käynnistyy automaattisesti heti koneen käynnistyessä. Tämä asennetaan kuitenkin teh-
taalla, ja sen sisältö on muuttumaton. Nykyisin esikäynnistysohjelmat tehdään laitaoh-
jelmana (firmware), jolloin niitä voi päivittää uuden käyttöjärjestelmän asennuksen yh-
teydessä. Toiseksi paras paikka virukselle on käyttöjärjestelmän käynnistyslohko, joka
on muokattavissa. Hyvä paikka virukselle on myös se autoexec-ohjelma, jonka käyn-
nistyslohko suorittaa. Tavallisimpia paikkoja ovat erilaiset sovellukset ja ohjelmat, jot-
ka käynnistäessä myös virus aktivoituu. [36 s. 64]
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Viruksia on monenlaisia, ja niitä voidaan luokitella monin eri perustein. Luokitte-
luperusteena voivat olla esimerkiksi seuraavat määritteet: tartuntakohde, tapa, jolla ne
yrittävät piiloutua käyttäjältä tai viruksentorjuntaohjelmalta [37 s. 28], tartuntameka-
nismi, viruksen aiheuttama tuho, laukaisumekanismi tai se alusta tai käyttöjärjestelmä,
johon virus vaikuttaa [36 s. 46]. Tietyllä alustalla on yleensä omat lisäominaisuudet,
joita virusten kirjoittajat voivat käyttää hyväkseen [34 s. 646]. Seuraavassa käydään lä-
pi tarkemmin joitain esimerkkejä erilaisista virustyypeistä sekä tekniikkaa siitä, miten
ne tarttuvat kohteeseensa.

Tiedostovirukset tarttuvat suoritettaviin tiedostoihin, ja virus aktivoituu aina kun
kohdeohjelma suoritetaan [36 s. 46]. Ne tarttuvat yleensä ohjelmatiedostoihin, kuten
.com- ja .exe -päätteisiin tiedostoihin, mutta voivat tarttua myös muihin, kuten .sys-,
.drv-, .bin-, .ovl- ja .ovr -päätteisiin tiedostoihin [39 s. 32]. Käytännössä on huomattu,
että tietty tiedostovirus pystyy toimimaan vain yhdenlaisessa tiedostomuodossa. Tä-
mä johtuu siitä, että eri tiedostomuodot vaativat erilaisen rakenteen virukselta, joten
useampia tiedostomuotoja tukiessa viruksesta tulee monimutkaisempi ja isompi. Tie-
dostoviruksia on useanlaisia, ja tässä käydään läpi ne sen mukaan, miten ne tarttuvat
ohjelmiin [36 s. 46, 51–55]:

• Kuorivirus muodostaa kuoren kohdeohjelman ympärille. Tällöin viruksesta tulee
pääohjelma, joka kutsuu alkuperäistä ohjelmaa.

• Ylikirjoittava virus tarttuu kohdetiedostoon ylikirjoittaen osan alkuperäisestä
koodista. Hyvä puoli siinä on se, että se ei muuta tiedoston alkuperäistä kokoa,
mutta muuttaa yleensä ohjelman käyttäytymistä, jolloin se on helppo huomata.
Kunnolla tehtynä se voi kuitenkin ylikirjoittaa sellaisia osia, joiden muutosta ei
välttämättä huomata.

• Ei-ylikirjoittava virus tarttuu kohdetiedostoon lisäten itsensä esimerkiksi sen pe-
rään. Se muokkaa alkuperäistä ohjelmaa vain sen verran, että aina ohjelmaa suo-
rittaessa myös virus aktivoituu. Kohdeohjelman käyttäytyminen voi muuttua hie-
man, mutta se pystyy silti suorittamaan sille tarkoitetut tehtävät.

• Tunkeutuva (intrusive) virus korvaa myös osan alkuperäisestä tiedostosta, mut-
ta sen tähtäimessä on tyypillisesti jonkin proseduurin, kuten keskeytysrutiinin
korvaaminen.

• Yksinkertainen (simple) virus voi tulla koneelle osana kohdeohjelmaa. Aina kun
ohjelma suoritetaan, virus valitsee koneelta toisen tiedoston jonka haluaa tartut-
taa. Se korvaa tiedoston alun omalla koodillaan. Kohdetiedoston koko ei muu-
tu, mutta suoritettuaan alussa olevan viruskoodin tiedosto kaatuu. Ideana on, et-
tä tarttuneista tiedostoista tulee epäiltyjä, jolloin alkuperäinen tiedosto saa olla
rauhassa.

Käynnistyslohkovirus kopioi itsensä kiintolevyn tai siirrettävän levyn käynnistys-
lohkoon. Se on periaatteessa hyvin tehokas, sillä se tarttuu koneen käynnistyksen yh-
teydessä, ennen kuin viruksentorjuntaohjelma käynnistyy. Käytännössä käynnistys-
lohkoviruksia ei kuitenkaan enää havaita, sillä kiintolevyn tartuttaakseen ne vaativat
koneen käynnistämisen siirrettävältä käynnistyslevyltä. Nykyisin koneet käynnistyvät
oletusarvoisesti aina kiintolevyltä [40]. [37 s. 29]
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Moniosioviruksessa yhdistyvät käynnistyslohkoviruksen ja tiedostoviruksen hyödyt.
Tällöin viruksella on paljon tartuntakohteita, ja se voi levitä sekä verkon että siirrettä-
vän median kautta. Tällainen virus voi olla todella tehokas ja levitä salamannopeasti,
mutta ne ovat kuitenkin melko harvinaisia haastavan tekotavan vuoksi. Lisäksi ne ovat
monimutkaisuutensa vuoksi isoja tiedostoja, jolloin piiloutuminen hankaloituu. Moni-
mutkaisessa rakenteessa myös koodivirheiden (bugien) todennäköisyys kasvaa. [36 s.
47, 56–57]

Virus voi myös asettua tietokoneen muistiin. Kun virus aktivoituu tiedostossa, se
kopioi itsensä muistiin, jossa se pysyy kunnes tietokone sammutetaan tai käynniste-
tään uudelleen. Muistissa oleva virus tarvitsee kuitenkin mekanismin, joka osoittaa vi-
rukseen ja suorittaa sen. Usein tässä käytetään apuna tietokoneen keskeytyksiä, kuten
siirrettävän levyn asettamisen aiheuttamaa keskeytystä. Virus suorittuu osana keskey-
tysrutiinia yrittäen samalla tartuttaa kiinnitetyn levyn. [36 s. 44]

Makrovirukset levittyvät, kun käyttäjät jakavat dokumentteja, kuten Word-tiedosto-
ja. Dokumenttitiedostoa avatessa siihen liitetyt makrot voivat käynnistyä itsestään lau-
kaisten näin viruksen. Makrot ovat usein käytännöllisiä, lyhyitä ohjelmanpätkiä, joita
käytetään esimerkiksi dokumenttien automaattisissa muotoiluissa [36 s. 47, 58]. Mak-
rovirukset eivät ole riippuvaisia tietystä käyttöjärjestelmästä kuten useimmat virukset,
vaan sovelluksen versiosta. Yleensä niihin vaikuttaa myös sovelluksessa käytetty kie-
li, jolloin suomenkielinen versio ohjelmasta on hieman turvallisempi. Esimerkiksi uu-
demmissa Microsoft Wordin versioissa makrojen suorituksen voi estää, mutta jotkut
makrovirukset pystyvät kiertämään suojauksen. [40]

Skriptivirus toimii periaatteessa samalla tavalla kuin makrovirus. Ne eroavat siten,
että toisin kuin makrovirus, skriptivirus ei tartu mihinkään tiedostoon, vaan sijaitsee
koneella osana käyttöjärjestelmää omana skriptitiedostonaan. Skripti on lista komen-
toja, jotka suoritetaan, kun skriptiä kutsutaan. Hyökkääjä voi muuttaa skriptin nimeksi
jonkin yleisesti tunnetun skriptin nimen, jolloin sitä kutsutaan tietämättä haitallisesta
sisällöstä. Monet ohjelmat, kuten Microsoftin Word, Excel tai Internet Explorer pys-
tyvät suorittamaan myös sellaisia skriptejä, jotka eivät ole luotetusta lähteestä, luoden
hyvän ympäristön viruksille ja madoille [35 s. 217]. [36 s. 58–59]

Käyttöjärjestelmän tiedostoihin tarttuvaa virusta pidetään melko tehokkaana, sillä
käyttöjärjestelmän tiedostoja käytetään usein ja ne suorittavat käyttäjälle tärkeitä asioi-
ta. Virus voi tarttua esimerkiksi käynnistäjään (launcher), jolloin se aktivoituu aina
käyttäjän käynnistäessä jonkin ohjelman. [36 s. 47]

Virus voi tulla myös kuvan kautta. Yksi tapa on ollut peittää suoritettava tiedosto
muuttamalla se .jpg-päätteiseksi, mutta tällaiset estetään nykyään melko hyvin. Myös
itse kuvatiedostoon voi upottaa viruksen. Tiedostoa joutuu kuitenkin muokkaamaan si-
ten, että kuvaa purettaessa ohjelma suorittaa myös viruskoodin. Yleinen levittäytymis-
tapa tällaisille kuville on sähköpostin tai internetsivun kautta. Kun selain lataa kuvan
ja alkaa purkamaan sitä, myös virus aktivoituu. [36 s. 59]

Yleisesti ajatellaan viruksen aiheuttavan haittaa vain ohjelmistopuolella, mutta käy-
tännössä ne voivat vaikuttaa myös laitteistoon [36 s. 39]. Viruksen avulla voidaan esi-
merkiksi liikuttaa levyn luku- ja kirjoituspäätä myös silloin, kun levyä ei käytetä. Tällä
voidaan kuluttaa mekanismia ja näin ollen lyhentää levyn toimintaikää huomattavasti.
Lisäksi virus voi tarttua myös itse laitteistoon. Laitteistossa olevan viruksen vahvuute-
na on se, ettei koneen uudelleenkäynnistys tai järjestelmän uudelleenasennus vaikuta
siihen. Tällöin järjestelmän palauttaminen aiemmalta ajalta ei auta, mikäli tartuntaa
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epäillään. Laitteistovirus on kuitenkin melko rajoittunut, sillä se toimii vain siinä tie-
tyssä laitteessa, jolle se on kirjoitettu. Tämän vuoksi se ei leviä helposti toisiin lait-
teisiin. Toisaalta laitteistoviruksen tehtävänä usein on toimia takaovena tai liikenteen
seuraajana tietyssä kohteessa, jolloin sen leviäminen ei välttämättä ole edes toivottua.
[35 s. 409]

Jotkut virukset on tehty siten, että ne muokkaavat levyhakemistoa kohdetiedoston
muokkaamisen sijaan. Kun virus suoritetaan ensimmäistä kertaa koneella, se tallentuu
kovalevylle, mutta ei näytä itseään hakemistossa. Valittuaan tartutettavan kohdetiedos-
ton virus muuttaa hakemistoon kohdetiedoston osoitteeksi oman osoitteensa. Tällöin,
kun käyttäjä kuvittelee avaavansa kohdetiedoston, se johtaakin viruksen avaamiseen.
Virus voi lisäksi avata kohdetiedoston käyttäjälle, jotta muutosta ei huomattaisi. Tällai-
nen tilanne on esitetty kuvassa 7. Kuvan vasemmassa osassa olevalla levyllä on kolme
tiedostoa: A, B ja V, joka on virus. Levyyn yhdistetyssä luettelossa on tiedot näistä
tiedostoista: osoite, nimi sekä lippu, joka osoittaa onko tiedosto näkyvä (v) vai näky-
mätön (i). Tässä virustiedosto on näkymätön. Oikealla puolella olevassa levyssä virus
on muokannut luetteloa siten, että tiedoston A osoite ohjautuu virukseen. Viruksen lu-
kemisen jälkeen se ohjautuu tiedostoon A. [36 s. 78–79]

Kuva 7. Kuvassa vasemmalla alkuperäinen levy ja luettelo, oikealla muokattu luettelo.

Vaikeuttaakseen viruksentorjuntaohjelman havaitsemista viruksen voi ohjelmoida
siten, että se muuttuu joka kerta tarttuessaan. Tätä kutsutaan polymorfismiksi [36 s.
80]. Tällaisia viruksia on kuitenkin melko vaikea tehdä, jonka vuoksi niitä ei ole pal-
joa liikenteessä [37 s. 47]. Viruksilla on myös muita tapoja yrittää estää viruksentor-
juntaohjelmaa havaitsemasta niitä. Näitä on esitetty tarkemmin luvussa 4.2., jossa käy-
dään läpi erilaisia tunnistusmenetelmiä, joiden perusteella sovellusten sallimislistaus-
ohjelma yrittää tunnistaa tiedostoja.

3.2.2. Troijanhevoset

Troijanhevonen, lyhyemmin troijalainen, on ylivoimaisesti yleisin tyyppi haittaohjel-
mista [41]. Se on harmittoman oloinen ohjelma, jonka sisään on piilotettu ylimääräinen
ohjelmakoodi [36 s. 36]. Sen tarkoituksena on saada käyttäjä lataamaan ja avaamaan
ohjelma, jolloin troijalainen pääsee tekemään mitä tahansa tiedostojen kanssa [42 s.
214]. Troijalainen on yleensä suunniteltu varastamaan tietoa tai ottamaan käyttäjän
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tietokone haltuun [41]. Troijalainen aktivoituu vain kun ohjelma käynnistetään [42 s.
214]. Ohjelman käynnistyessä troijalainen aktivoituu ensin, jonka jälkeen peiteohjel-
ma käynnistyy. Toisin kuin virukset ja madot, troijalainen ei kopioi itseään eikä tartuta
muita ohjelmia tai tiedostoja; sen vahinko on paikallinen. Sitä voidaankin käyttää vi-
ruksia helpommin kohdistettujen hyökkäysten tekemisessä. Kohdistetut hyökkäykset
troijalaisilla ovat tehokkaita siksikin, että viruksentorjuntaohjelmat eivät yleensä tun-
nista ohjelmiin upotettuja troijalaisia [4 s. 21]. Yleensä ohjelman poistaminen poistaa
troijalaisen ja ratkaisee ongelman. [36 s. 36]

Troijalaiset voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään [43 s. 171]:

• Takaportit — Avaa takaportin, jota kautta etäkäyttäjä saa luvattoman pääsyn koh-
dekoneelle.

• Lataaja — Lataa muita haittaohjelmia koneelle.

• Salasanavarastajat — Tallentavat salasanoja tai luottokorttitietoja.

Salasanojen varastamisessa voidaan käyttää näppäilyn tallentajia (keylogger) tai ku-
vankaappausohjelmia, jotka tallentavat näytön tapahtumat. Jos salasanaa kirjoittaessa
merkit ovat näkyvissä, selviää salasana ulkopuoliselle helposti [36 s. 116]. Näppäi-
lyn tallentajien ei tarvitse välttämättä edes lähettää tietoja verkon kautta, sillä tietoja
varastava osapuoli voi olla sisäpiiriläinen, joka pääsee käyttämään samaa konetta ja
keräämään tulokset talteen. [44 s. 9]

Troijalaista voi olla vaikea tunnistaa, sillä edes turvalliseksi varmistettu ohjelmisto
ei välttämättä ole täysin turvallinen, ellei sitä ole tehnyt itse. Haavoittuvuuksia voi-
daan lisätä missä tahansa tuotantoketjun vaiheessa. Thompsonin mukaan on mahdol-
lista tehdä troijalaisen sisältävä kääntäjä ilman että troijalainen näkyy lähdekoodissa
[44 s. 309–310][34 s. 645]. Käännettäessä ohjelmia troijalainen asensi takaoven kah-
teen eri ohjelmaan: sisäänkirjautumisohjelmaan sekä kääntäjään itseensä. Jos kääntäjä
käännettiin, takaovi monistui, vaikka troijalaista ei enää ollutkaan koodissa. Kun troija-
lainen poistettiin lähdekoodista, pystyi takaoven havaitsemaan vain binäärikoodia tut-
kimalla. Lopputulos oli hybridi, eli troijalainen, joka kahdentui kuin virus ja lisäksi loi
takaovia [37 s. 17].

3.2.3. Madot

Tietokonemato on viruksenkaltainen haittaohjelma. Madolla on sama päämäärä kuin
viruksella, eli monistaa itsensä ja tartuttaa lisää kohteita. Niillä on samanlainen pseu-
dokoodi, mutta käytännössä ne eroavat toisistaan leviämistavan perusteella; mato ei
leviä tiedostojen mukana kuten virus [37 s. 143]. Mato toimii itsenäisenä ohjelmana,
joka leviää pääasiassa verkosta löytyvien, yleisessä käytössä olevien, sovellusten ja
protokollien tietoturva-aukkojen sekä haavoittuvuuksien avulla [37 s. 143][36 s. 92].
Niiden pääominaisuutena, ominaisuutena, joka erottaa ne muista haittaohjelmista, pi-
detään niiden nopeutta levittäytyä. Levitäkseen madon ei tarvitse odottaa, että käyttäjä
tekisi jotain, kuten käynnistäisi ohjelman, vaan se pystyy leviämään käyttäjästä riippu-
matta. Suurimpana uhkana automaatiojärjestelmille pidetään niitä haittaohjelmia, jotka
eivät vaadi järjestelmän käyttäjältä mitään toimia tarttuakseen. [4 s. 21][36 s. 91-92]
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Madot voivat kuitenkin käyttää hyväkseen myös herkkäuskoista käyttäjää leviten pi-
kaviestiohjelmien ja sähköpostin kautta. Tällöin käyttäjä hämätään avaamaan liitetie-
dosto, joka aktivoi madon [45 s. 83][37 s. 143]. Tällaista matoa kutsutaan passiivisek-
si madoksi. Aktiivisen madon ollessa kyseessä, pelkkä sähköpostin avaaminen riittää,
jolloin mato käyttää suorittumiseen ohjelmiston haavoittuvuutta, kuten puskuriylivuo-
toa [46, 37 s. 143]. Suurin osa madoista käyttää hyväkseen tunnettua haavoittuvuutta,
johon on jo tehty korjaustiedosto [37 s. 158]. Täten iso osa tartunnoista olisi estettä-
vissä ajanmukaisilla päivityksillä. Suuremman uhan aiheuttavat madot, jotka käyttävät
toistaiseksi tuntemattomia haavoittuvuuksia. [4 s. 21]

Aikoinaan matojen leviämiseen kuluvaa aikaa mitattiin viikoissa tai kuukausissa.
Nykyisessä laajasti verkottuneessa ympäristössä madot pystyvät kuitenkin leviämään
niin nopeasti, ettei ihmisen nopeus riitä niiden estämiseen kokonaan [37 s. 5–6]. Esi-
merkiksi Internetiin on yhdistyneenä miljoonia koneita, ja aikaa yhteyden luomiseen
koneiden välillä menee vain millisekunteja [45 s. 83]. Hyvin suunniteltu mato voikin
tartuttaa miljoonia koneita vain parissa minuutissa [37 s. 99]. Tyypillisen tietokonema-
don leviäminen ajallisesti mitattuna noudattaa kuvassa 8 nähtävää käyrää. Hitaan alun
jälkeen tartuntojen määrä nopeutuu ja alkaa kasvaa eksponentiaalisesti. Kun suurin osa
haavoittuneista koneista on jo saanut tartunnan, mato kohtaa saturaatiopisteen, jonka
jälkeen kasvu on enää minimaalista. Kaaviossa ei ole annettu suureita ajan suhteen,
sillä se voi vaihdella. Teoreettiseksi maksiminopeudeksi hyvin suunnitellulle madolle,
laukaisusta saturaatiopisteeseen, on saatu 0,51 sekuntia UDP:llä ja 1,3 sekuntia TCP:tä
käyttäen.1 Mato ei aiheuta kohteelle harmia pelkästään toimintakoodillaan, sillä no-
pean leviämisen vuoksi jo pelkkä leviäminen itsessään on tehokas tapa järjestelmien ja
tietoliikenteen resurssien kuluttamiseksi. [37 s. 5–6][4 s. 20]

Kuva 8. Tietokonemadon levittyminen.

Madon kehittäjän toiveena yleensä on madon mahdollisimman nopea leviäminen,
ennen kuin puolustuskeinoja on kehitetty. Matojen nopeaan leviämiseen voi vaikuttaa
seuraavilla metodeilla [37 s. 5, 148]:

• Alun käynnistysajan lyhentäminen, eli eksponentiaalisen kasvun periodin alka-
minen aiemmin.

• Huomiota herättävien toimien minimoiminen, kuten runsas verkkoliikenne tai
samojen koneiden uudelleentartuttaminen.

• Potentiaalisten koneiden tutkiminen rinnakkain. Tämä on kuitenkin ristiriidassa
edellisen kohdan kanssa, koska voi lisätä verkkoliikennettä.

1Tutkimus vuodelta 2006. Otos miljoona laitetta, jossa saturaatiopiste 95 prosenttia.
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• Kevyiden verkkoprotokollien suosiminen, kuten UDP, joka lähettää vain yhden
paketin, eikä aiheuta turhaa liikennettä.

Nopeasti laajalle leviävä mato voi kasvattaa viruksentekijän egoa [34 s. 659], mutta on
olemassa myös matoja, jotka tarkoituksella yrittävät levitä hitaasti, yrittäen näin pysy-
tellä huomaamattomina pidempään [37 s. 149]. Nopeasti leviävä mato nousee äkkiä ot-
sikoihin, ja viruksentorjuntaohjelmiin tehdään parissa tunnissa päivitys, joka havaitsee
madon. Lisäksi media voi ohjeistaa käyttäjiä olemaan esimerkiksi avaamatta tietyn-
laista linkkiä. Kohdistetuissa iskuissa paremmin toimivat hitaammin leviävät madot,
jotka pysyvät paremmin piilossa. [34 s. 659]

Pysytelläkseen paremmin piilossa madot voivat käyttää samanlaisia tekniikoita kuin
virukset käyttävät, esimerkiksi polymorfismia. Lisäksi mato voi esimerkiksi seurata
verkkoliikennettä, odottaa jonkin tiedoston siirtoa ja tarttua tiedostoon kuten virus tai
korvata koko tiedoston itsellään. Lisäksi madon piiloutumista parantaa myös se, että
ne sijaitsevat yleensä muistissa, jonka vuoksi monet viruksentorjuntaohjelmat eivät
huomaa niitä [46]. Esimerkiksi miljardien tuhot aiheuttanut CodeRed-mato pysytteli
vain serverin muistissa jättämättä mitään merkkejä kovalevylle tai muihin pysyviin
muisteihin [47]. [37 s. 144]

Madolla on useita eri tapoja, joita se voi käyttää kohteiden etsimiseen [37 s. 150–
154]:

• Satunnainen skannaus: levittyy laajasti, koska kohde voi olla missä päin maapal-
loa tahansa, mutta aiheuttaa myös paljon huteja.

• Paikallinen skannaus: samassa verkossa olevat koneet ovat todennäköisemmin
samankaltaisia. Saman ylläpitäjän alla olevissa koneissa on usein sama käyttö-
järjestelmä ja samat päivitykset tekemättä.

• Ennalta kirjoitettu lista: 10 000–50 000 osoitetta, joilla tiedetään olevan sama
haavoittuvuus. Toimii aloituspisteenä ja lista jakaantuu kahtia aina tarttumisen
jälkeen, kunnes listalla on enää yksi osoite jäljellä, jolloin jatketaan etsimistä
normaalisti. Nopeuttaa leviämistä, kun alussa ei tule huteja alussa, estää myös
samojen kohteiden tartuttamista useasti.

• Permutaatioskannaus: mato tarkastaa onko kohde jo tartutettu ja jos on, etsii
uuden kohteen josta jatkaa taas järjestyksessä läpikäymistä.

• Topologinen skannaus: käytetään hyväksi jonkin jo tartutetun koneen tietoja.
Esimerkiksi sähköpostimato lähettää itsensä jokaiseen osoitekirjan osoitteeseen.
Hyödyllinen erityisesti pienissä verkoissa, joissa osoitteet ovat harvassa.

• Passiivinen skannaus: mato odottaa topologisen tiedon tulevan sille. Se voi myös
seurata verkkoliikennettä kerätäkseen tietoja olemassa olevista IP-osoitteista,
käyttöjärjestelmistä ja palveluista sekä muusta verkon liikenteestä, levittyen vas-
ta muun verkkoliikenteen seassa.
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3.3. Muistihaavoittuvuudet

Muistin käsittelyyn liittyvät virheet teollisuuden järjestelmissä voivat aiheuttaa merkit-
täviä häiriöitä ohjausjärjestelmissä sekä prosesseissa. Teollisuusjärjestelmien haavoit-
tuvuusanalyyseissa on löydetty useita muistin käsittelyyn liittyviä haavoittuvuuksia,
kuten puskuriylivuotoja [48]. Vaikka muistin käsittelyssä tapahtuviin virheisiin liitty-
viä hyökkäyksiä on ollut olemassa jo yli 25 vuoden ajan, ovat ne yhä erittäin yleisiä
[49]. Esimerkiksi yksistään puskuriylivuodot ovat olleet kolmen yleisimmän ohjelmis-
tovirheen joukossa vuosia [50]. Monet nykypäiväiset hyökkäykset alkavatkin muistin
korruptoimisella. Kun reitti kohdekoneelle on luotu, voidaan jatkaa koneen tartutta-
mista edelleen. Seuraavaksi perehdytään tarkemmin niihin muistihaavoittuvuustyyp-
peihin, joita tämän työn testaukseen valitut hyökkäysmoduulit käyttävät hyväkseen.

3.3.1. Puskuriylivuoto

Puskuriylivuodoksi (buffer overflow) kutsutaan tilannetta, jossa ohjelma kirjoittaa tie-
toa puskurin rajojen yli [44 s. 138]. Sitä voidaan verrata tilanteeseen, jossa lasiin kaa-
detaan enemmän nestettä kuin siihen mahtuu — neste vuotaa yli. Tietokoneessa ta-
pahtuu vastaavanlaista, kun puskuriin syötetään enemmän bittejä kuin siihen mahtuu
— bitit vuotavat yli, eli puskuriin mahtumattomat bitit ylikirjoittuvat puskurin jälkeen
olevalle muistialueelle [51, 44 s. 138]. Alueella voi olla esimerkiksi toinen puskuri,
pointteri seuraavaan muistiosoitteeseen tai toisen ohjelman syötteelle varattu tila. Mitä
tahansa siellä onkin, tieto on ylikirjoitettu ja tuhottu. Puskurilla tarkoitetaan väliaikais-
ta, määrätyn mittaista muistialuetta, johon tietokoneelle annetut syötteet tallentuvat.
[51]

Väärän muistialueen tietojen tuhoaminen on jo itsessään ongelma, sillä jo lyhyt syö-
te voi aiheuttaa ohjelman tai käyttöjärjestelmän kaatumisen. Pahemminkin voi käydä,
sillä puskurin ylivuotovirheen hyväksikäyttö on pääasiallinen tapa levittää haitallista
koodia kohdekoneelle [51, 35 s. 277]. Ylimääräiset bitit voidaan tulkita suoritettava-
na ohjelmakoodina, jolloin niiden avulla voidaan tehdä melkein mitä vain. Lisäksi ne
suorittuvat sen tason käyttöoikeuksilla, jotka on määritetty sille muistialueelle, johon
tiedot kirjoittuvat. Virusten ja muiden haittaohjelmien levittämisen lisäksi puskurin yli-
vuotovirhettä voidaan käyttää palvelunestohyökkäyksen (DoS, Denial of Service) lau-
kaisemiseen, toimimiseen tiedostojärjestelmän juuritasolla — mahdollisesti ylläpitä-
jän oikeuksilla, tietojen varastamiseen tai esiintymisenä hyväksyttynä käyttäjänä [52].
Yksi esimerkki tietojen varastamisesta on tilanne, jossa lippubitti kertoo, onko käyttä-
jällä pääsyoikeus tiettyyn tiedostoon. Lippubitti voi sijaita muistissa heti ylivuotavan
puskurin jälkeen, jolloin ulkopuolinen käyttäjä voi muuttaa käyttöoikeutta päästäkseen
lukemaan tiedoston, johon hänellä ei normaalisti ole pääsyoikeutta. [51, 44 s. 139]

Puskurin ylivuotovirhe johtuu tunnetusta, helposti ymmärretystä ohjelmointivir-
heestä, jossa syötteen pituutta ei tarkasteta. Ihannetapauksessa ohjelmien tulisi tarkis-
taa syötteiden pituudet ja estää liian pitkien syötteiden tallentuminen. Monesti ohjel-
mat kuitenkin vain olettavat, että syöte mahtuu sille varattuun tilaan. Syötteen tarkas-
tamisen puute on voinut aikoinaan olla perusteltua, kun tietokoneet olivat paljon tehot-
tomampia ja niissä oli vähemmän muistia, mutta nykyisillä laskentatehoilla ei ongel-
mia tarkastuksen lisäämisessä pitäisi olla. Monissa nykyaikaisissa sovelluksissa käyte-
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tään kuitenkin pohjalla 10–20 vuotta vanhaa koodia, joissa ei syötteen tarkistusta ole
korjattu. NIST:in (National Institute of Standards and Technology) haavoittuvuustie-
tokannasta syksyllä 2012 otetun, kolmen kuukauden pituisen otteen mukaan puskurin
ylivuodosta johtuvia haavoittuvuuksia oli julkaistu 156 kappaletta, joista 98 oli määri-
telty korkean riskin haavoittuvuuksiksi [53]. [51]

Puskuriylivuotoja ei yleensä huomata tavallisen testauksen yhteydessä. Tämä johtuu
siitä, että ylivuodon tapahtuessa ohjelmalle ei ole tiettyä käyttäytymiskaavaa. Ohjelma
voi käyttäytyä oudosti, kaatua tai jatkaa toimintaansa täysin normaalisti. Tärkeintä on
ymmärtää, että kaikilla tiedoilla, jotka sijaitsevat puskurin läheisyydessä, on riski tulla
muokatuksi ylivuodon tapahtuessa. Pienimmillään puskuriylivuoto voi olla vain yksi
merkki väärässä paikassa miljoonan rivin pituisessa koodissa tai niin monimutkainen,
kuin useiden merkkien taulukko (array), jota käsitellään väärin [54 s. 3]. Jotkut oh-
jelmointikielet ovat immuuneja puskurin ylivuotovirheille tarkastaen mahdolliset yli-
vuodot tai määrittämällä taulukkojen koot uudestaan [51]. Kuitenkin yleisesti käyte-
tyt ohjelmointikielet, kuten C ja C++ yhdistetään usein puskurien ylivuotoihin, koska
ne sallivat minkä tahansa muistin osan ylikirjoituksen tarkistamatta mahtuuko syöte
puskuriin [52, 51, 35 s. 277]. Tällöin ohjelmoijan tulee itse huolehtia tarkastuksista
koodissaan. [44 s. 138–139]

Puskuriylivuodot voidaan jakaa pääasiassa kahteen eri luokkaan [54]:

• pinon (stack) ylivuodot ja

• kasan (heap) ylivuodot.

Pinon ylivuodot ovat yleensä helposti estettävissä koodissa, kun taas kasan ylivuodot
ovat vaikeampia estää [35 s. 278–279]. Muita ylivuotohaavoittuvuuksia ovat esimer-
kiksi merkkijonojen esitystapaan liittyvät haavoittuvuudet sekä kokonaislukujen esi-
tykseen liittyvät mahdolliset virheet. Esimerkki kokonaislukujen esityksessä tapahtu-
vaan virheeseen on tilanne, jossa käytetään etumerkillistä kaksitavuista kokonaisluku-
muuttujaa, johon voidaan silloin tallentaa luvut −32768 – 32767. Jos lukua 32768 yri-
tetään tallentaa muuttujaan, ymmärtää muuttuja sen arvoksi −32768. Merkkijonojen
käsittelyvirhe tapahtuu, kun ohjelma hyväksyy syötteessään käyttäjän antamia muo-
toiluohjeita [34 s. 120]. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin pinon sekä kasan ylivuoto-
tilanteet. [45 s. 104]

Pinon ylivuodot

Pinomekanismia käytetään argumenttien välittämisessä funktiolle sekä paikallisiin
muuttujiin viitatessa [54 s. 165][44 s. 138]. Pino käyttäytyy kuten puskuri sisältäen
kaikki funktion tarvitsemat tiedot. Pino luodaan funktion alussa, ja vapautetaan sen
lopussa. Pinot ovat yleensä staattisia, mikä tarkoittaa sitä, etteivät ne oikeastaan muu-
tu sen jälkeen kun ne on määritelty funktion alussa. Vaikka pino itsessään ei muutu,
saattavat tiedot sen sisällä muuttua. [54 s. 165–166]

Yksinkertaisin tapa etsiä mahdollisia puskuriylivuotoja on syöttää pitkiä syötteitä
ohjelmaan ja seurata mitä tapahtuu. Jotkut turvallisuutta testaavista työkaluista käyt-
tävät myös tätä tapaa, ja se voi olla tehokasta joissain tilanteissa, mutta samalla se on
hyvin aikaa vievää. Tehokkaampi vaihtoehto on lähdekoodin tai puretun binäärikoo-
din skannaaminen automatisoidusti. Myös ohjelman toimintaperiaatteita seuraamalla
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sekä tutustumalla ohjelman dokumentointiin voi löytää mahdollisia ylivuotoja [52].
Kun mahdollinen haavoittuvuus on löytynyt, voi testata syötteiden antamista. [35 s.
298–299]

Kun ylivuotava puskuri on löytynyt, täytyy löytää tapa saada omat käskyt syötetyk-
si puskuriin. Se onnistuu yleensä helposti syöttämällä tiedot verkon yli. Puskuriyli-
vuodon hyväksikäyttöön tarvitaan kaksi osaa: toiminnallinen koodi (injection vector,
opcode) sekä varsinainen koodi (payload). Toiminnallisella koodilla ohjataan ohjeo-
soitinta (instruction pointer) kohdelaitteessa. Sen tarkoituksena on saada varsinainen
koodi suorittumaan. Varsinaisen koodin ei tarvitse sijaita samassa paikassa kuin toi-
minnallisen koodin. Riittää, että puskuri saadaan hakemaan koodi sieltä missä se si-
jaitsee, eli osoittamaan tiettyyn osoitteeseen. Kuvassa 9 on esitetty pinon ylivuoto ti-
lanteessa, jossa ohjelma tarkastaa salasanan ennen sisäänkirjautumista. Vasemmalla
puolella on esitetty normaalitilanne, jossa ohjelman tulisi salasanan syöttämisen jäl-
keen suorittaa salasanan tarkastava alifunktio. Oikealla olevassa pinossa tunkeutuja on
päässyt muuttamaan ohjelman paluuosoitetta salasanan syöttämisen jälkeen siten, että
ohjelma siirtyy suoraan sisäänkirjautumiseen tarkistamatta onko salasana oikein. [45
s. 95] [54 s. 193]

Kuva 9. Pinon ylivuototilanne, jossa oikeassa pinossa tunkeutuja on muokannut paluu-
osoitetta.

Kasan ylivuodot

Kasamuisti koostuu tietyssä järjestyksessä olevista muistilohkoista [35 s. 324–325].
Jokaisella lohkolla on lyhyt otsikko, joka kertoo lohkon koon sekä muut yksityiskoh-
dat. Kasassa tapahtuvan ylivuodon seurauksena seuraavan lohkon otsikkotiedot sekä
sisältö ylikirjoitetaan. Kasamuistin ylivuodossa ei pyritä ylikirjoittamaan paluuosoitet-
ta kuten pinomuistin ylivuodossa, vaan muita puskurin toiminnalle oleellisia muuttujia
[37 s. 119]. Kasamuisti eroaa pinomuistista myös siten, että kasamuisti pysyy saman-
laisena, kunnes funktio nimenomaan vapauttaa sen. Tällöin kasan ylivuotoa ei välttä-
mättä havaita sen tapahduttua, kunnes muistiosaa käytetään uudestaan. Pinomuistiin
viitataan automaattisesti ohjelman suorittuessa, kun taas kasamuistin kutsuminen täy-
tyy kirjoittaa koodiin [44 s. 154]. C-kielessä sitä kutsutaan malloc()-funktiolla. Mal-
loc() palauttaa määrätynmittaisen puskurin kasamuistista, jonka kokoa voidaan muut-
taa jälkeenpäin pelkästään kutsumalla realloc()-funktiota. Tällä välillä hyökkääjä voi
yrittää syöttää omaa tietoaan puskuriin ja ylikirjoittaa kasassa olevia puskurin tarpeelli-
sia tietoja [45 s. 103]. Kun kyseistä muistilohkoa ei enää tarvita, se vapautetaan free()-
funktiolla. [54 s. 230–231]
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Kasan ylivuodon hyväksikäyttäminen hyökkäyksessä on monimutkaista monesta
syystä [44 s. 155]. Aluksi hyökkääjän täytyy selvittää, mitkä muuttujat ovat turval-
lisuuskriittisiä. Tämä on usein erittäin vaikeaa, varsinkin jos lähdekoodia ei ole saata-
villa. Toiseksi, vaikka turvallisuuskriittiset muuttujat olisivatkin tiedossa, hyökkääjän
täytyy löytää puskuri, jonka ylivuodon avulla kohdemuuttujan voi ylikirjoittaa. Tällöin
puskurilla täytyy olla matalampi muistiosoite kuin kohdemuuttujalla. Jokainen käyttö-
järjestelmä ja kääntäjä, sekä jopa samalla alustalla olevat sovellukset, voivat käyttää
eri tapoja kasan hallinnoimiseen. Tulee pitää mielessä, että jokainen hyökkäyskohteen
sovellus käyttää hieman erilaisia tapoja. [35 s. 325]

3.3.2. Muistipaikkaan viittaaminen vapauttamisen jälkeen

Yksi yleinen muistiin kohdistuvista haavoittuvuustyypeistä on muistipaikkaan viittaa-
minen sen jälkeen, kun muistipaikka on jo vapautettu (Use-After-Free-haavoittuvuus)
[55 s. 120]. Sellaista osoitinta, joka jää osoittamaan muistipaikkaan vielä sen vapaut-
tamisen jälkeenkin, kutsutaan roikkuvaksi osoittimeksi (dangling pointer) [56]. Kun
muistiin viitataan roikkuvan osoittimen kautta, kohdeohjelma olettaa suorittavansa sen
kohdan ohjelmasta, johon osoitin on aiemmin viitannut, mutta todellisuudessa suorit-
taakin sen datan, joka sattuu sillä hetkellä olemaan muistipaikassa. Käyttämällä tietyn-
laisia syötteitä, voi roikkuvien osoittimien kautta päästä käsiksi muistiin, aiheuttaen
esimerkiksi ohjelman kaatumisen, vääränlaisten arvojen käyttämisen tai koodin suori-
tuksen. [57]

Vaikka nämä vapautettuun muistipaikkaan viittaamiseen liittyvät haavoittuvuudet
ovat yhtä vakavia kuin paremmin tunnetut puskuriylivuodot, on niitä käytännössä usein
ajateltu vain palvelunestohyökkäysuhkina. Tämä johtuu siitä, että halutun koodin suo-
rittaminen onnistuneesti vaatii kasamuistin hallinnan. Nykyisin kasamuistin hallintaan
on kuitenkin kehitetty hyökkäystekniikoita, joiden avulla saadaan tehtyä hyökkäyksiä
vapautettuihin muistipaikkoihin, ja kiinnostus tällaisia hyökkäyksiä kohtaan on kasva-
nut sekä hyökkääjien että tutkijoiden keskuudessa. Tällaisia hyökkäyksiä on käytetty
muun muassa Microsoftin Internet Exploreria vastaan. [56]
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4. SOVELLUSTEN SALLIMISLISTAUS

Sovellusten sallimislistausohjelmien toiminnasta ei juurikaan ole julkaistu teknisiä ar-
tikkeleita. Suurin osa Internetistä löytyvistä artikkeleista on ohjelmien valmistajien it-
sensä kirjoittamia tai sponsoroimia. Lisäksi suuri osa artikkeleista on jo useamman
vuoden vanhoja, joten niiden paikkansapitävyys ohjelmien uudempien versioiden suh-
teen voi olla kyseenalaista. Tähän lukuun on kerätty eri lähteiden perusteella tietoja
siitä, mihin sovellusten sallimislistausohjelmien toiminta perustuu sekä siihen, miten
ohjelmien ominaisuudet teoriassa sopisivat teollisuusjärjestelmien suojaamiseen. Lu-
vussa tutustutaan eri menetelmiin, joiden perusteella sallimislistaus tunnistaa listatut
tiedostot. Merkittävimpiä näistä ovat hash-funktiot sekä digitaalinen allekirjoitus.

4.1. Sovellusten sallimislistauksen toimintaperiaate

Sen sijaan, että jokaisen ohjelman annetaan oletusarvoisesti käynnistyä koneella, ja
niiden joukosta yritetään huomata ja estää haitalliset ohjelmat, sallimislistausohjelmaa
käytettäessä vain ennalta määrätyt ohjelmat voivat käynnistyä [5, 6, 7, 8, 9]. Tämä on
vastakohtainen ajattelutapa sille, miten viruksentorjuntaohjelmat toimivat. Viruksen-
torjuntaohjelmien toiminta perustuu mustiin listoihin (blacklist), eli listoihin haitalli-
sista ohjelmista, joiden ei haluta käynnistyvän koneella [5, 6, 9]. Ohjelmien listauksen
lisäksi konsepti voidaan laajentaa myös pienempiin ohjelman osiin ja toimintoihin, joi-
ta eri ohjelmat käyttävät [5]. Sallimislistaus ei rajoitu pelkästään asennettuihin ohjel-
miin, vaan listalle voidaan lisätä myös suoritettavia tiedostoja, jotka käynnistyvät esi-
merkiksi käyttäjän kotihakemistosta tai siirrettävästä mediasta [6]. Joten, kun käyttäjä
selailee Internetiä ja päätyy saastuneelle sivustolle, joka hiljaisuudessa yrittää asen-
taa haittaohjelman järjestelmään, ei haittaohjelma käynnisty koska se ei ole sallittujen
sovellusten listalla. [7]

Sovellusten sallimislistaus ei ole uusi asia, se on jossain muodossa ollut olemas-
sa jo yli kymmenen vuoden ajan [7, 8] sekä käyttöjärjestelmissä että haittaohjelmien
estämistarkoituksessa. Sovellusten sallimislistaus on kuitenkin saanut viime aikoina
nostetta, koska viruksentorjuntaohjelmilla on yhä vaikeampaa pysyä uusien haittaoh-
jelmien perässä [8]. Mikään suojautumiskeino haittaohjelmia vastaan ei kuitenkaan voi
taata täydellistä turvaa [18, 1 s. 3], jonka vuoksi myös sallimislistausohjelmissa ole-
tetaan olevan omat heikkoutensa. Erilaisia tunnettuja heikkouksia käydään tarkemmin
läpi myöhemmin tässä luvussa, ja käytännön osuudessa testataan eri ohjelmien ero-
ja näiden mahdollisten heikkouksien hallinnoimisessa. Yhtenä esimerkkinä tällaisista
heikkouksista ovat mahdolliset haavoittuvuudet, joita hyväksytyissä ohjelmissa voi ol-
la [5]. Esimerkiksi Internet Explorerissa olevan haavoittuvuuden kautta jokin prosessi
voi tehdä laittomia toimia järjestelmässä. Tämän vuoksi sallimislistausohjelman ei tu-
lisi olla ainoa tietoturvaratkaisu, vaan osa kerrostettua tietoturvastrategiaa. [7]

Eri valmistajien sallimislistausohjelmissa voi olla useita toiminnallisia eroja. Yksi
merkittävä ero on siinä, miten valmistaja määrittelee ohjelman käsitteen, sillä yhden
ohjelman koodi voi toimia toiselle ohjelmalle vain datana. Tällaisesta esimerkkinä on
JavaScript-teksti, jonka selain käsittää ohjelmana, mutta ohjelma, joka sen luo, käsittää
sen datana. Yksinkertaisimmillaan ohjelmaksi voidaan määritellä .exe-, .com- ja .bat
-tiedostot ja esimerkiksi joitain skriptejä, mutta tämä jättää mahdollisuuden monenlai-
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sille muille tiedostomuodoille, jotka toimivat ohjelmien kaltaisesti. Tällaisista tiedos-
tomuodoista ovat esimerkiksi Microsoft Officen käyttämät makrot sekä monet muut
skriptit. On olemassa useita viruksia, jotka on kirjoitettu IRC-ohjelmien skriptikielillä,
tai heksaeditori WinHexin skriptikielellä. Nämä tiedostomuodot voi olla helppo lisätä
sallimislistausohjelman ominaisuuksiin, mutta ne vaativat sen, että valmistaja on huo-
mannut ne sinne lisätä. Muita skriptikieliä, joilla viruksia on tehty, ovat esimerkiksi
ABAP, ActionScript, Ami Pro macros, AutoLISP, Corel Draw! Script, Ferite, IDA sc-
ript, KIX, Lua, MathLab script, One C, REG script, SQL ja niin edelleen. Näitä skrip-
tejä saatetaan myös ajaa virtuaalisten ympäristöjen sisällä, kuten Java tai .net, jolloin
sallimislistausohjelmalla voi olla vaikeuksia huomata ja estää niiden ajaminen [58].
[59]

Kaikkien suoritettavien tiedostomuotojen huomioimisen lisäksi ongelmana ovat pel-
kästään muistissa toimivat haittaohjelmat, joita myös viruksentorjuntaohjelmien on
vaikea huomata. Koneelle saapuva Officen dokumentti voi olla korruptoitunut aiheut-
taen puskuriylivuodon ohjelmassa, jolla se avataan. Tällöin dokumenttiin upotettu hai-
tallinen koodi (shellcode) pääsee hallitsemaan laitetta ja käynnistämään varsinaisen
haittaohjelman. Sallimislistausohjelma saattaa havaita ja estää haittaohjelman käynnis-
tymisen, muttei muistissa toimivaa haittakoodia, jonka kautta hyökkääjä voi päästä te-
kemään koneella kaiken sen, mihin sillä hetkellä sisään kirjautuneella käyttäjällä on oi-
keudet. Toinen esimerkki pelkästään muistissa toimivista hyökkäyksistä on CodeRed-
virus, joka pääsi laitteeseen HTTP GET -pyynnön portin 80 kautta ja käytti hyväkseen
järjestelmän dll-tiedostosta löytyneen haavoittuvuuden kautta. Se ei koskaan tallentu-
nut levylle, vaan levisi pelkästään muistissa toimien haavoittuvilta koneilta toiselle.
[59]

4.2. Tunnistusmenetelmät

Toimiakseen odotetulla tavalla sallimislistausjärjestelmän täytyy identifioida jokainen
kohta koodista [8]. Siihen on useita tapoja, ja useimmat sallimislistausohjelmat käyt-
tävätkin useamman kuin yhden tunnistusmenetelmän sekoitusta. Tyypillisin tunnistus-
menetelmä on yhden tai useamman kryptatun hashin käyttäminen. Muita yleisiä tieto-
ja, joita voidaan kerätä ja analysoida, ovat esimerkiksi tiedoston nimi, polku, julkaisija,
ja mikäli saatavilla, tiedoston digitaalinen allekirjoitus. Periaatteet edellä mainittujen
tunnistusmenetelmien toiminnasta käydään läpi seuraavissa osioissa. [58]

4.2.1. Tiedoston nimi

Yksinkertaisin pariaate ohjelmien tunnisteiden sallimislistaukseen on luoda tietokanta
hyväksyttyjen ohjelmien tiedostojen nimistä. Näihin usein lisätään tiedoston määritel-
ty sijainti polkumääritteiden avulla. Tiedostojen tunnistaminen pelkästään sen nimen
perusteella on samalla turvattomin tunnistustapa, sillä se on helppo kiertää. Haittaoh-
jelman täytyy vain korvata hyväksytty alkuperäinen ohjelmakoodi samalla tavalla ni-
metyllä tiedostolla, joka käynnistääkin haittaohjelman. [8]

Esimerkiksi seuralaisvirus käyttää hyväkseen tiedostojen nimiä etsiessään tapaa
käynnistyä. Se on saanut alkunsa DOS-pohjaisten käyttöjärjestelmien tavasta avata
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suoritettava tiedosto. DOS käyttää kolmea suoritettavan tiedoston päätettä: .com, .exe
ja .bat, joten käyttäjän avatessa tiedostoa käyttöjärjestelmä lisää tiedoston päätteet vuo-
rotelleen tiedoston nimeen etsien, milloin olemassa oleva tiedosto löytyy. Käyttöjärjes-
telmä lisää päätteet aina samassa järjestyksessä, joten viruksen täytyy vain etsiä .exe-
tai .bat -päätteinen tiedosto ja nimetä virus samannimiseksi .com -päätteiseksi tiedos-
toksi. Tällöin käyttäjän avatessa tuttua tiedostoa käyttöjärjestelmä avaakin ensin viruk-
sen. [36 s. 55]

Nykyisin DOS on enää harvoin käytössä, mutta virukset käyttävät samaa ideaa poh-
jana myös uudempiin käyttöjärjestelmiin levittäytymisessä. Virustiedoston voi esimer-
kiksi yhdistää jonkun ohjelman kuvakkeeseen, jota klikkaamalla myös virus käynnis-
tyy. Seuralaisvirusten löytäminen on kuitenkin helppoa ja toimii etsimällä samannimi-
siä tiedostoja, joilla on erilaiset tiedostopäätteet. [36 s. 56]

4.2.2. Tiedoston polku

Polkusäännöt perustuvat ohjelman paikkaan tiedostojärjestelmässä. Tällainen lähesty-
mistapa voi lopulta osoittautua liian työlääksi, kun jokaiselle hyväksytylle tiedostolle
pitäisi luoda oma erillinen polkusääntö. Tehokkaampi tapa käyttää polkusääntöjä yh-
tenä osana tunnistusmenetelmien kokonaisuutta on estää ohjelmien ajaminen esimer-
kiksi siirrettävän median, kuten DVD-asemien ja muistitikkujen kautta. [60]

Tietyn polun kieltämisen lisäksi voidaan myös määrittää luotetut sijainnit, joista tie-
dostoja saadaan ajaa vapaasti, kuten C:\Program Files. Nämä säännöt tarjoavat jonki-
nasteisen suojan vaikeuttaen ehkä tiedoston asentamista, mutta ne eivät estä tiedostojen
ajamista niistä kohteista, joita ei ole määritelty tai jotka sijaitsevat hyväksytyn polku-
määritteen sisäpuolella. Polkusäännöt on myös helppo kiertää; käyttäjän täytyy vain
asentaa ohjelma ei-määriteltyyn (non-standard) paikkaan [60]. Haittaohjelmat käyttä-
vätkin usein sijaintinaan työpöytää tai väliaikaiskansioita. [61]

4.2.3. Kryptografinen hash-funktio

Yleisin tapa tunnistaa ohjelmia on tehdä sen koodista hash-arvo, joka lisätään luotettu-
jen ohjelmien tietokantaan [8, 62 s. 293]. Koska tuotettu hash on uniikki, on mahdolli-
set ohjelmakoodiin tehdyt muutokset helppo huomata. Tätä pidetään myös ongelmana,
sillä päivitykset ja korjaustiedostot muuttavat hash-arvoa, jolloin jokaisen päivityksen
jälkeen uusi hash-arvo täytyy päivittää tietokantaan. Seuraavaksi käydään läpi hash-
funktion toimintaperiaate. [8]

Hash-funktio ottaa alkuarvokseen alkuperäisen binäärimuotoisen tiedoston ja laskee
sille määrätynmittaisen tiivisteen (message digest). Prosessiin lisätään kryptografiaa,
kun hash-funktiolle halutaan tietynasteisia turvallisuusominaisuuksia [63]. Tällöin pu-
hutaan kryptografisesta hash-funktiosta. Kryptograafinen hash-funktio, toisin kutsuttu-
na yksisuuntainen funktio, on esimerkki satunnaisesta funktiosta. Satunnainen funktio
ottaa minkä tahansa pituisen syötteen ja algoritmi laskee sille satunnaisen, määrätyn-
mittaisen tulosteen. Algoritmi laskee tarkastusarvon tiedostosta, jonka avulla voidaan
määrittää, onko tiedosto tunnettu (hash-arvo on listalla) sekä onko tiedostoa muutettu,
sillä tiedoston muuttuessa myös sen hash-arvo muuttuu. [34 s. 140]
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Täysin satunnaisia arvoja antava generaattori vaatii kuitenkin toimiakseen satunnai-
sen syötteen — jollaista tietokone ei voi tuottaa [64 s. 44–45]. Tämän vuoksi paras
mitä tietokone voi tuottaa, on pseudo-satunnainen arvo. Pseudo-satunnaisella arvolla
tarkoitetaan arvoa, joka näyttää satunnaiselta. Satunnaisten funktioiden pääominaisuus
on yksisuuntaisuus. Yksisuuntaisuudella tarkoitetaan sitä, että esimerkki x:lle on help-
po laskea tiiviste h(x), mutta alkuperäisen arvon laskeminen tiivisteestä on todella vai-
keaa. Ainoa mitä hyökkääjä voi tehdä, on yrittää erilaisia yhdistelmiä toivoen joskus
sattuvansa oikeaan. Myös pseudo-satunnainen funktio voi olla yksisuuntainen, mikäli
mahdollisia lopputuloksia on niin paljon, ettei vastapuoli pysty sattumalta löytämään
haluttua lopputulosta. [34 s. 141]

Pseudo-satunnaisten funktioiden toinen ominaisuus on, ettei lopputuloksesta pysty
päättelemään mitään alkuperäisestä arvosta. Kolmas ominaisuus liittyy tarpeeksi pit-
kiin loppuarvoihin, jotta törmäysten löytäminen on vaikeaa. Törmäyksellä tarkoitetaan
sitä, että kahdella eri alkuarvolla on sama hash-arvo. Erilaisten hashien määrän voi las-
kea seuraavalla tavalla: jos määrätty lopputuloksen pituus on n-bittiä, erilaisia arvoja
on 2n. Tällöin oletettu määrä, joka hash-arvoja pitää muodostaan ennen kuin halut-
tu arvo löytyy, on 2n/2. Hash-arvot ovat julkisia, eikä muuntamisprosessi ole salai-
nen. Niiden turvallisuus perustuu yksisuuntaisuuteen. Yhden bitin muutos alkuarvossa
muuttaa keskimäärin puolet tiivistearvosta. [64 s. 30][34 s. 141]

Tällä hetkellä suosituimpia hash-funktioita ovat MD5, SHA-1 ja SHA-2. MD5 te-
kee 128-bittisen hash-arvon, jolle ensimmäinen törmäys on löytynyt vuonna 2004 ja
törmäyksiä löydetään nykyään helposti. SHA:sta on monia eri versioita, jotka tuottavat
erimittaisia hash-arvoja. [62 s. 302–304]

4.2.4. Digitaalinen allekirjoitus

Käsinkirjoitettuja allekirjoituksia on pitkään käytetty varmenteena dokumentin sisäl-
lön hyväksymisestä sekä kirjoittajan varmentamisena [64 s. 34]. Perusidea allekirjoi-
tuksessa on, että sen voi luoda vain yksi henkilö, mutta kuka tahansa voi tarkastaa sen
oikeellisuuden. Elektronisessa maailmassa allekirjoituksella on sama tehtävä kuin kä-
sinkirjoitetulla allekirjoituksella paperilla. Yhtenä esimerkkinä ovat ohjelmapäivityk-
set, jotka voivat tulla allekirjoitettuina. Tällöin tietokone tietää esimerkiksi Windows-
päivityksen olevan todella Microsoftilta eikä ulkopuoliselta, joka yrittää asentaa hait-
taohjelman kohdekoneelle. [34 s. 147]

Allekirjoitukselle on määritelty erilaisia ominaisuuksia, joita sen halutaan toteutta-
van. Seuraavassa on lueteltu allekirjoituksen perusominaisuuksia, joiden tulee täyttyä
myös erilaisissa digitaalisissa allekirjoituksissa:

1. Allekirjoitus on luotettava. Allekirjoitus vakuuttaa vastaanottajalle, että allekir-
joittaja on harkitusti allekirjoittanut dokumentin.

2. Allekirjoitus on väärentämätön. Allekirjoitus on todiste siitä, että allekirjoittaja
itse, eikä kukaan muu, on harkitusti allekirjoittanut dokumentin.

3. Allekirjoitus ei ole uudelleenkäytettävä. Allekirjoitus on osa dokumenttia, eikä
sitä voi siirtää toiseen dokumenttiin.

4. Allekirjoitettua dokumenttia ei voi muuttaa sen jälkeen kun se on allekirjoitettu.
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5. Allekirjoitusta ei voi jälkeenpäin perua. Allekirjoitus ja dokumentti ovat fyysisiä
asioita, eikä allekirjoittaja voi jälkeenpäin väittää, ettei allekirjoittanut sitä.

Todellisuudessa mikään näistä väittämistä ei ole täysin totta; allekirjoituksia voi vää-
rentää, niitä voi siirtää paperista toiseen ja dokumentteja voi muokata allekirjoittami-
sen jälkeen. [64 s. 34–35]

Yksinkertaisimmillaan digitaalinen allekirjoitus tarkoittaa esimerkiksi sähköpostin
allekirjoittamista henkilön nimellä. Viestintävirasto määrittelee sen digitaalisessa muo-
dossa olevaksi tiedoksi, joka on liitetty muuhun digitaaliseen tietoon, tarkoituksena to-
dentaa allekirjoittajan henkilöllisyys. Kehittyneemmässä muodossa allekirjoitus voi-
daan liittää tietoon siten, että mahdolliset muutokset tiedossa voidaan havaita. [65]

Kun digitaalisesta allekirjoituksesta halutaan turvattu, voidaan dokumenttien salaa-
misessa käyttää apuna henkilökohtaista avainta (private key) [64 s. 37]. Perusproto-
kolla on yksinkertainen: lähettäjä salaa dokumentin henkilökohtaisella avaimellaan eli
allekirjoittaa dokumentin. Allekirjoitettu dokumentti lähetetään vastaanottajalle, joka
purkaa dokumentin lähettäjän julkisella avaimella. Näin vastaanottaja varmistaa, että
viesti tuli siltä henkilöltä, joka omistaa viestissä käytetyn henkilökohtaisen avaimen.
Lisäksi taustalla oleva prosessi varmistaa, ettei kukaan ole muokannut viestiä lähettä-
misen jälkeen. Varmennetta (certificate) käytetään varmistamaan, että julkinen avain
jolla viesti puretaan kuuluu todella lähettäjälle. Varmenteen myöntää luotettu kolmas
osapuoli. [65, 66]

Käytännössä julkisen avaimen algoritmit ovat liian tehottomia pitkien dokument-
tien allekirjoittamisessa. Ajan säästämiseksi digitaalisen allekirjoituksen protokollat
implementoidaan usein yksisuuntaisten hash-funktioiden kanssa. Tällöin dokumentin
allekirjoittamisen sijaan lähettäjä allekirjoittaa dokumentin hashin. Kuvassa 10 on esi-
tetty digitaalisen allekirjoituksen salaus- ja purkamisprosessi, jossa on käytetty sekä
yksisuuntaista hashia että varmennetta. Aluksi lähettäjä laskee alkuperäiselle doku-
mentille yksisuuntaisen hash-arvon, jonka sen jälkeen salaa henkilökohtaisella avai-
mellaan, eli allekirjoittaa dokumentin. Allekirjoitukseen voidaan liittää mukaan var-
menne, jonka jälkeen dokumentti sekä uusi hash-arvo lähetetään vastaanottajalle. Vas-
taanottaja tekee kaksi asiaa samaan aikaan: laskee yksisuuntaisen hash-arvon doku-
mentille, samalla tavalla kuin lähettäjä ensimmäisessä kohdassa, sekä purkaa allekir-
joitetun hash-tiedoston lähettäjän julkisella avaimella. Vastaanottaja vertaa näin synty-
neitä kahta hash-arvoa, ja jos allekirjoitettu hash vastaa vastaanottajan itse dokumen-
tista tekemää hashia, tietää vastaanottaja että allekirjoitus on pätevä eikä tiedostoa ole
muokattu. [64 s. 37–38]

Digitaalinen allekirjoitus on hyvä tunnistustapa niin kauan, kuin ne säilyvät murta-
mattomina [8, 67]. Teollisuusautomaatioihin suunnattu Stuxnet-haittaohjelma on hyvä
esimerkki siitä, ettei digitaalisia allekirjoituksiakaan voi pitää ainoana varmana tunnis-
tuskeinona. Stuxnet käytti hyväkseen kahta luotettavan lähteen myöntämää, ilmeises-
ti varastettua, digitaalista allekirjoitusta päästäkseen asentumaan järjestelmään [68].
Suurempi ongelma digitaalisten allekirjoitusten käyttämisenä ainoana tunnistustapana
sallimislistoissa on kuitenkin siinä, että vain pieni osa ohjelmista on allekirjoitettu. Osa
ohjelmistomyyjistä ei halua lisäkuluja ja vaivaa siitä, mikä aiheutuu kun varmennetta
digitaaliselle allekirjoitukselle joudutaan hakemaan ulkopuoliselta varmenteen myön-
täjältä. Varmentamattomien ohjelmien täyskielto lukkiuttaisi myös avoimen lähdekoo-
din ohjelmien sekä julkisohjelmien (shareware) hyödyntämisen. [8]
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Kuva 10. Yksisuuntaisen hash-funktion ja varmenteen avulla tehty digitaalisen allekir-
joituksen salaus- ja purkamisprosessi.

4.2.5. Tiedoston julkaisija

Tiedoston tunnistaminen sen julkaisijan mukaan perustuu digitaaliseen allekirjoituk-
seen. Se voi ottaa huomioon myös muita ominaisuuksia, kuten tiedoston nimen ja
versionumeron. Koska julkaisijasääntö perustuu digitaaliseen allekirjoitukseen, pysyy
sääntö toimivana vaikka ohjelmaa päivitettäisiin. Samalla siihen kuitenkin liittyy myös
digitaalisen allekirjoituksen rajoitukset, eli digitaalisen allekirjoituksen täytyy olla voi-
massa oleva. On olemassa monia tunnettuja ohjelmia, joilla ei ole allekirjoitusta. [60]

4.3. Sallimislistan luominen ja hallinta

Sallimislistan luomiseksi on useita eri vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto on listan tekemi-
nen kohdekoneella sillä hetkellä olevien tiedostojen perusteella. Tämä on nopea vaih-
toehto, mutta tällöin on oltava täysin varma, että kaikki sillä hetkellä koneella olevat
tiedostot ovat turvallisia, eikä koneella ole jo valmiiksi haittaohjelmaa, jota ei ole huo-
mattu [69]. Toinen vaihtoehto, joka useimmilla ohjelmilla onnistuu, on järjestelmän
käyttäminen aluksi seuranta-asetuksilla. Tällöin sallimislistausohjelma ei estä ohjel-
mien käynnistymistä, vaan tekee listaa ohjelmista, joita on avattu seurannan aikana.
Kun käyttöä on seurattu esimerkiksi parin viikon ajan, voi kohdekoneen lukkiuttaa ke-
rätyn listan avulla. Käyttäjän tekemää peruslistaa voidaan käyttää pohjana järjestelmän
muihinkin laitteisiin, mikäli ne ovat samankaltaisia [18]. [58]

Kolmas vaihtoehto on lisätä jokainen tiedosto yksitellen, mutta tämä vaihtoehto on
erittäin työläs. Sallimislistalle ei lisätä pelkästään käytössä olevia, asennettuja ohjel-
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mistoja, vaan listalla on myös valtava määrä käyttöjärjestelmän ja muiden koneen jär-
jestelmien käyttämiä tiedostoja. Pienenkin ohjelman päivitystiedostossa voi nykyisin
olla jopa 80 tiedostoa. Neljäs vaihtoehto on listan ostaminen tai saaminen tuotteen mu-
kana myyjältä. Sallimislistausohjelmien myyjät voivat kerätä listaa turvallisista, tun-
netuista ohjelmista, ja mikäli ohjelmat ovat tällä listalla, ne saavat käynnistyä. Myyjän
tekemä lista voi olla myös lista suosituimmista käytössä olevista ohjelmista [59]. [58]

Jokaisessa tavassa tehdä lista on omat riskinsä. Myyjien valmiissa listoissa voi ol-
la miljardeja ohjelmia, ja voi olla mahdollista, että sinne on eksynyt joukkoon jokin
haitallinenkin ohjelma [59]. Luottamalla tällaiseen listaan käyttäjä myös hyväksyy ris-
kin siitä, että haitallinen käyttäjä on jossain vaiheessa päässyt murtautumaan sisään
listaan ja lisäämään sinne oman haitallisen ohjelmansa. Käyttäjän itse tekemissä lis-
toissa ongelmat voivat olla siinä, että käyttäjältä vaatii todella suurta tietämystä tuntea
jokainen ohjelma ja tietää onko se turvallinen. Nykypäivänä onnistuneimmat haittaoh-
jelmat ovatkin olleet troijanhevosia, jotka käyttäjä on huijattu asentamaan [58]. Apuna
tällaisessa voisi olla sekoitus käyttäjän ja myyjän listasta, jossa käyttäjä pystyisi tar-
kistamaan onko ohjelman hash-arvo myyjän listalla.

Sallimislistan hallintaa pidetään haastavana sellaisessa ympäristössä, jossa loppu-
käyttäjän tulee itse voida asentaa ohjelmia, tai jossa on jatkuvasti vaihtuvia sovelluksia
[5]. Tällaisissa tilanteissa apuna voi käyttää samoja myyjän tuottamia listoja kuin salli-
mislistan luomisessa. Listat voivat sijaita esimerkiksi pilvipalvelussa [58]. Toinen tapa
listan automaattiseksi hallinnoimiseksi on luottaa tiettyihin ohjelmistojen julkaisijoi-
hin. Esimerkiksi Windows-ympäristössä voidaan luotaa Microsoftin ohjelmien digitaa-
lisiin allekirjoituksiin, jolloin päivitysten ja uusien Microsoftin ohjelmien asentaminen
onnistuu helposti. Tätä pidetään tehokkaana tapana, kun halutaan pitää tietynasteinen
käyttäjän vapaus asentaa tarvitsemiaan ohjelmia. Vaikka tapa ei olekaan täysin turval-
linen, vähentää se silti haittaohjelmien vaikutusta. [18]

Kolmas tapa sallimislistan automaattiselle päivittämiselle on luotettujen päivittäjien
määrittäminen. Ne voivat olla ennalta määrättyjä käyttäjätilejä, prosesseja tai verkko-
sijainteja, joiden tekemiin asennuksiin ja muutoksiin listalla luotetaan automaattises-
ti. Esimerkki prosessista, jonka voisi asettaa automaattisesti luotettuihin prosesseihin
on korjaustiedostojen asentaminen. Asentaessa korjaustiedosto tulee koko ohjelman
hash-arvo muuttaa listalle, joka on työlästä suorittaa kaikille yrityksen laitteille uusien
korjaustiedostojen tullessa. Luotettua verkkojakelua käytetään, kun halutaan määrätä
asennustiedostot hyväksytyille ohjelmille. Käyttäjätileihin luottamisella tarkoitetaan
sitä, että loppukäyttäjälle voidaan antaa oikeudet asentaa uusia ohjelmia. Tällöin tun-
tematonta ohjelmaa avatessa käyttäjältä kysytään, haluaako hän sallia ohjelman aukai-
semisen, jonka jälkeen se lisätään listalle. [8, 18, 58]

Jotta sallimislistaus toimii odotetulla tavalla, tulee ylläpitäjän tietää mitä ohjelmia
koneella pyörii. Mitä tiukemmin sallitut ohjelmat rajataan, sitä turvallisempi järjestel-
mä on, mutta toisaalta se vie pois toiminnan joustavuutta. Sallimislistauksen päivit-
tämisen tekeminen mahdollisimman automaattiseksi on oma tietoturvariskinsä, sillä
esimerkiksi luotettu käyttäjä voi asentaa haitallisia ohjelmia, joko tarkoituksella tai va-
hingossa. Listojen hallinnan ei pitäisi olla ongelma teollisuusjärjestelmissä, jotka ovat
jo valmiiksi todella rajattuja ohjelmien suhteen ja joissa päivityksiä tehdään hyvin har-
voin ja vähän. Lisäksi listan päivitykset eivät ole turvallisuuden kannalta kriittisiä, sillä
järjestelmän tulisi pysyä turvallisessa tilassa, vaikka listaa ei päivitettäisi [8]. Listojen
päivittämisessä on kuitenkin eräs kriittinen asia, joka tulee ottaa huomioon sopivaa
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sallimislistausohjelmaa valitessa. Monet teollisuudessa käytettävät ohjelmistot tuot-
tavat toimiessaan erilaisia tiedostoja tai asentavat uusia ajureita [67]. Tällaisten oh-
jelmien keskeytymättömän toiminnan varmistamiseksi sallimislistausohjelmassa tulee
olla ominaisuus, joka mahdollistaa tällaisten uusien tiedostojen automaattisen lisäämi-
sen sallittujen ohjelmien listalle.

4.4. Sallimislistaus osana teollisuusautomaatiojärjestelmien
turvallisuusstrategiaa

Menestyksekkään turvallisuusstrategian hyvänä pohjana toimivat ohjelmistojen täs-
mällinen päivitys sekä panostus käyttäjien kouluttamiseen. Päivitetyt ohjelmat eivät
kuitenkaan riitä, jos kyseessä on nollapäivähaavoittuvuus, eikä käyttäjien kouluttamis-
ta ole mahdollista viedä niin pitkälle, että sillä saataisiin kitkettyä kaikki virhearviot.
Yleisin lisä turvallisuusstrategiaan on koneisiin asennettavat viruksentorjuntaohjelmat.
Ne ovat niin juurtuneita käyttöön, että Windows jopa varoittaa käyttäjää, mikäli viruk-
sentorjuntaohjelmaa ei ole käytössä. Sen lisäksi, että viruksentorjuntaohjelmat estävät
haitalliseksi tiedettyjen tiedostojen avaamisen, ne yleensä myös skannaavat järjestel-
mää aktiivisesti huomatakseen mahdollisen epäilyttävän käyttäytymisen. Kummalla-
kin näistä toiminnoista on myös haittapuolensa, ja lisäksi ne eivät kuitenkaan pysty
kuitenkaan estämään kaikkia hyökkäyksiä. Haittaohjelmien määrä kasvaa räjähdys-
mäisesti joka vuosi [18], minkä vuoksi viruksentorjuntaohjelmien tunnisteet tulisi päi-
vittää jopa useita kertoja päivässä. Tällainen ei kuitenkaan yleensä onnistu teollisuus-
järjestelmissä. Viruksentorjuntaohjelmiin liittyviä ongelmia on käyty tarkemmin läpi
teollisuusautomaatioiden tietoturvaa käsittelevässä luvussa kaksi. [6]

Sallimislistausohjelman merkittävimpinä hyötyinä pidetään seuraavia [6]:

• Ei vaadi paljoa resursseja. Sallimislistausohjelma tarkistaa tiedoston vain silloin,
kun sitä yritetään avata. Käyttäjä huomaa erittäin epätodennäköisesti suoritusky-
vyn perusteella onko sallimislistaus käytössä koneella.

• Ei vaadi säännöllisiä päivityksiä.

• Suojaa tehokkaasti nollapäivähaavoittuvuuksia vastaan.

• Ei suojaa pelkästään haittaohjelmilta, vaan myös yrityksen käytännön vastaisilta
ohjelmilta, kuten peleiltä tai keskusteluohjelmilta, joita käyttäjät saattavat asen-
taa automaatioiden valvontakoneisiin.

• Voidaan asentaa jo olemassa oleviin järjestelmiin jälkeenpäin [9].

Sovelluslistausohjelman käyttämiä resursseja vähentää teollisuusautomaatioympäris-
tössä entisestään se, että melkein kaikki tarvittavat sovellukset käynnistyvät heti ko-
neen käynnistämisen jälkeen. Kesken käytön avautuvien sovellusten määrä on hyvin
satunnainen.

Sallimislistausohjelmien käyttöä teollisuusautomaatioissa rajoittaa kuitenkin suuril-
ta osin se, että ohjelmat eivät toimi kaikissa käyttöjärjestelmissä. Automaatioissa käy-
tettävien laitteiden käyttöjärjestelmät voivat olla erittäin vanhoja tai tiettyyn erityistar-
koitukseen tarkoitukseen suunniteltuja. Eräässä Lagnerin esimerkkitapauksessa tämä
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oli ratkaistu siten, että ne laitteet, joihin sallimislistausohjelmaa ei pystynyt asenta-
maan, eristettiin omiin karanteeniverkkoihin [1 s. 182].
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5. TESTAUS

Alun perin tässä työssä testikohteiksi valittiin kolme Windows XP-käyttöjärjestelmäs-
sä toimivaa sallimislistausohjelmaa: Bit9:n Parity, McAfeen Solidifier (versio 6.0.0)
ja Lumensionin Application Control (versio 4.5). Yksi lupaava ohjelma oli myös Co-
reTracen Bouncer-ohjelma, mutta sitä ei ole enää saatavilla, sillä Lumension on os-
tanut ohjelman vuoden 2012 lopulla. Testattavien ohjelmien määrä pieneni kuitenkin
kahteen, sillä Bit9:n Parity-ohjelman saaminen osoittautui mahdottomaksi tämän työn
puitteissa. Ohjelmasta ei ollut saatavilla omalle koneelle asennettavaa kokeiluversiota,
ja ohjelman pienin myyntimäärä oli 100 kappaletta ja minimihinta tälle oli 10 000 dol-
laria. McAfeen ja Lumensionin ohjelmista on molemmista saatavilla 30 päivän täys-
mittaiset kokeiluversiot.

5.1. Mitä on testattu

Sovellusten sallimislistausohjelmat ovat hyvin laajoja kokonaisuuksia, ja koko ohjel-
man toiminnan testaaminen diplomityön puitteissa on mahdotonta. Tämän vuoksi oh-
jelman toiminnasta on valittu pienempiä osia, jotka on valittu testikohteiksi. Ensimmäi-
senä testikohteena ovat sallitut ohjelmat, joissa voi olla haavoittuvuuksia. Molemmat
sallimislistausohjelmat sanovat suojaavansa tällaisilta uhilta.

Kohdekoneelle on asennettu sellaisten ohjelmien vanhoja versioita, joissa tiedetään
olevan haavoittuvuuksia. Näitä esimerkkiohjelmia voi olla käytössä teollisuuskoneil-
la, mutta ne eivät varsinaisesti ole teollisuusjärjestelmille tehtyjä ohjelmistoja. Nii-
den avulla voidaan silti testata, suojaisivatko sallimislistausohjelmat, mikäli teollisuus-
koneella olevassa ohjelmassa olisi samantyylinen haavoittuvuus. Sallimislistausohjel-
mien käytettävyys ja ohjelmien muut ominaisuudet eivät varsinaisesti ole kohteena
tässä tutkimuksessa, mutta ohjelmia käytettäessä myös niitä on huomioitu ja kirjat-
tu ylös. Nämä huomiot vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka hyvin sallimislistausoh-
jelmat mahdollistavat toiminnan keskeytymättömän jatkuvuuden sekä tukevat tämän
työn kolmatta tutkimustavoitetta, eli soveltuvatko sallimislistausohjelmat teollisuusau-
tomaatioihin.

Haavoittuneiden ohjelmien asentamisen jälkeen kohdekonetta on tutkittu Nessus-
haavoittuvuusskannerilla, jonka jälkeen hyökkäykset on tehty Metasploit-hyökkäys-
työkalulla. Haavoittuvuusskanneri on ohjelma, joka etsii automatisoidusti heikkouksia
tietokoneista, järjestelmistä, verkoista ja sovelluksista. Ohjelma tutkii kohdetta lähet-
tämällä sille verkon yli dataa ja analysoimalla vastaukset käyttäen vertauskohtana haa-
voittuvuustietokantaa. Molempien ohjelmien toimintaperiaate on käyty lyhyesti läpi
myöhemmin tässä luvussa. Sitä ennen on esitetty tiedot kohdekoneesta sekä asenne-
tuista haavoittuvuuksia sisältävistä ohjelmista. [31 s. 35]

5.1.1. Testikohde

Testikoneessa on seuraavia ominaisuuksia:

• Käyttöjärjestelmä: Windows XP SP 3, englanninkielinen
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• Prosessori: Core i7 2,23 GHz

• Muisti: 3,42 GB

Käyttöjärjestelmä on asennettu koneelle uudelleen testien alussa. Windowsin palomuu-
ri on pois päältä, eikä koneessa ole muitakaan suojausohjelmia. Windowsiin ei ole
asennettu päivityksiä, ja Windows XP:tä suojaava DEP (Data Execution Prevention)
on otettu pois päältä. Lumensionin hallintaohjelma on asennettu virtuaalikoneella si-
jaitsevalle Windows Server 2008:lle.

5.1.2. Kohdekoneelle asennetut ohjelmat

Kohdekoneelle on asennettu seuraavat versiot haavoittuvuuksia sisältävistä ohjelmista:

• Adobe Reader 8.1.2

• Adobe Reader 9.0

• Internet Explorer 6.0

• Mozilla Firefox 3.6.8

• Mozilla Firefox 8.0.1

• RealVNC Server 4.1.1

• UltraVNC Viewer 1.0.2

5.1.3. Nessus

Nessus on Tenable Network Securityn tarjoama laajalti käytössä oleva työkalu, jolla
voi arvioida esimerkiksi kohteen haavoittuvuuksia ja mahdollisia haitallisia asetuksia.
Ohjelmalla on tällä hetkellä kirjastossaan yli 50 000 mallia erillisistä haavoittuvuuk-
sista ja asetusten oikeellisuudesta. Sitä voidaan käyttää myös teollisuusjärjestelmien
turvallisuuden arvioinnissa ja se toimii laajasti useissa eri käyttöjärjestelmissä. Nessus
skannaa kohteen sen IP-osoitteen perusteella ja lajittelee löytämänsä haavoittuvuudet
viiteen eri ryhmään niiden kriittisyyden perusteella: tiedotus, matala riski, keskitason
riski, korkea riski ja kriittinen riski. [70]

Tässä työssä Nessusta on käytetty siten, että ohjelmalle on annettu kohdekoneen
SMB:n (Server Message Block) käyttäjätunnus ja salasanan hash-arvo. Tällöin Nessus
pystyy hakemaan enemmän tietoja kohteena olevasta Windows-koneesta, kuten tietoja
asennetuista paikkakoodeista [71 s. 13]. Tiedot Nessuksen löytämistä haavoittuvuuk-
sista voi siirtää suoraan Metasploitiin, jolloin se etsii näihin haavoittuvuuksiin sopivia
hyökkäysmoduuleja. Nessuksen avulla kohdekoneesta löytyi yksi uusi haavoittuvuus,
johon löytyi toimiva moduuli Metasploitista. Haavoittuvuus ei ollut ohjelmissa, vaan
käyttöjärjestelmän Server Servicessä. Raportti Nessuksen löytämistä haavoittuvuuk-
sista löytyy liitteistä.
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5.1.4. Metasploit

Metasploit Framework on avoimeen lähdekoodiin perustuva penetraatiotestaustyöka-
lu. Se sisältää kattavan ja useita kertoja päivässä päivitettävän kirjaston valmiita hyök-
käyksiä. Se tarjoaa myös mahdollisuuden omien hyökkäysten rakentamiseen. Me-
tasploit Framework on ilmainen työkalu, mutta siitä on myös olemassa kaupalliset
versiot Metasploit Pro ja Metasploit Express. Näissä kaikissa on käytössä samat hyök-
käysmoduulit ja perustoiminnallisuudet. Tässä työssä on käytetty työkaluna Metasploit
Expressiä, joka on graafinen versio Metasploit Frameworkista. Se on tehty helpotta-
maan laajojen penetraatiotestausprojektien hallintaa. [31 s. xiv–xv]

5.2. Käytetyt hyökkäysmoduulit

Tässä osassa on lueteltu Metasploitin hyökkäysmoduulit, joita testeissä on käytetty.
Moduulien valinnassa on ollut aluksi kaksi kriteeriä: se toimii Windows XP:ssä ja mah-
dollinen ohjelma jonka haavoittuvuutta se käyttää hyväkseen on saatavilla ilmaiseksi.
Hyökkäysmoduulien toiminta on testattu ennen sallimislistausohjelmien asentamista,
sillä suuri osa moduuleista, joiden pitäisi toimia moduulin ohjelmaversio- ja käyttöjär-
jestelmävaatimusten perusteella, on todettu toimimattomiksi. Osa moduuleista toimi
osittain, eli esimerkiksi jumiutti selaimen, mutta ei saanut luotua yhteyttä kohdeko-
neeseen. Osa moduuleista toimi satunnaisesti kerran tai pari, jonka jälkeen niillä ei
enää saanut luotua yhteyttä. Jotta sallimislistausohjelman antama suoja nähdään mah-
dollisimman hyvin, on tässä tutkimuksessa testimoduuleiksi valittu vain ne moduulit,
jotka toimivat sujuvasti ja loivat yhteyden kohdekoneeseen.

Käytetyt hyökkäysmoduulit on lajiteltu sen perusteella, minkä tyylistä haavoittu-
vuutta ne käyttävät ohjelmassa hyväkseen. Jokaisesta haavoittuvuustyypistä ei ole löy-
tynyt selvästi tietoa siitä, millainen haavoittuvuus tarkemmin on kyseessä tai mikä ai-
heuttaa haavoittuvuuden. Tällaisia ovat osa muistihaavoittuvuuksista, jotka on jätetty
otsikon Muistihaavoittuvuudet alle ja osa puskuriylivuodoista. Hyökkäysmoduuleista
yhtä vaille kaikki ovat jonkinlaisia puskuriylivuotoja tai muita muistihaavoittuvuus-
tyyppejä. Mukana on myös yksi autentikoinnin ohitusta käyttävä moduuli. Moduulit
on esitetty niillä nimillä, joilla ne löytyvät Metasploitin tietokannasta.

5.2.1. Puskuriylivuodot

Adobe util.printf() Buffer Overflow

Tämä moduuli käyttää hyväkseen Adobe Readerissa (tässä versio 8.1.2) olevaa pus-
kuriylivuotovirhettä luomalla erityisesti tehdyn pdf-tiedoston, joka sisältää epämuo-
dostuneen util.printf()-sisällön. Tämän avulla hyökkääjä saa mahdollisuuden suorittaa
haluamaansa koodia järjestelmässä. [72]
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5.2.2. Pinon ylivuodot

Microsoft Server Service Relative Path Stack Corruption

Tämä moduuli käyttää tietynlaista pakettia, jolla kutsutaan NetAPI32.dll:n NetPathCa-
nonicalize RPC-rutiinia Server Servicessä. NetPathCanonicalizen suorittamisen aikana
tapahtuu puskuriylivuoto. Lopputuloksena hyökkääjä pystyy suorittamaan haluamaan-
sa koodia järjestelmässä. [73, 74, 72]

Adobe CoolType SING Table "uniqueName"Stack Buffer Overflow

Tämä moduuli käyttää hyväkseen Adobe Readerin (tässä versio 9.0) pinon ylivuotovir-
hettä CoolType.dll:ssä. Pdf-dokumentti, jossa on pitkä alue TrueType-fontilla kirjoitet-
tuna Smart INdependent Glyohlets (SING) -taulukossa, aiheuttaa ylivuodon. Lopputu-
loksena hyökkääjä pystyy suorittamaan haluamaansa koodia järjestelmässä. [72, 75]

Adobe Collab.getIcon() Buffer Overflow

Tämä moduuli luo pdf-tiedoston, joka sisältää väärän muotoisen Collab.getIcon() -
kutsun. Adobe Readerilla (tässä käytetty versioita 8.1.2 ja 9.0) tiedostoa avattaessa
funktio ei tarkasta rajoja oikein, mikä aiheuttaa pinon ylivuodon. Hyökkäyksen onnis-
tuessa hyökkääjä saa samantasoiset käyttäjäoikeudet järjestelmään kuin sillä hetkellä
sisäänkirjautuneella käyttäjällä on. [72, 76]

UltraVNC 1.0.2 Client (vncviewer.exe) Buffer Overflow

Tämä moduuli käyttää hyväkseen VNC Viewerin ClientConnection::NegotiateProto-
colVersion()-funktiossa tapahtuvaa pinon ylivuotohaavoittuvuutta. Ylivuoto aiheutuu,
koska funktio ei tarkasta käyttäjän syötteiden pituutta, jolloin lähettämällä tietynmuo-
toista dataa kuuntelu-tilassa olevaan VNC Vieweriin tai huijaamalla käyttäjä yhdis-
tämään haitalliseen VNC Serveriin. Lopputuloksena hyökkääjä pystyy suorittamaan
haluamaansa koodia järjestelmässä. [72, 77]

5.2.3. Kasan ylivuodot

Adobe JBIG2Decode Heap Corruption

Tämä moduuli käyttää hyväkseen kasan ylivuotoa Adobe Readerissa (tässä versio 8.1.2
ja 9.0) käyttämällä pdf-dokumenttia joka käyttää JBIG2-kompressiota. Moduuli käyt-
tää myös JavaScriptiä. Lopputuloksena hyökkääjä pystyy suorittamaan haluamaansa
koodia järjestelmässä. [72, 73, 75]

Internet Explorer Daxctle.OCX KeyFrame Method Heap Buffer Overflow Vulne-
rability

Tämä moduuli käyttää hyväkseen Internet Explorerissa olevan ActiveX:n KeyFrame-
metodin kasan ylivuototilannetta. Ylivuoto tapahtuu, koska selain ei osaa tarkastaa
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KeyFrame-funktiokutsun rajoja. Lopputuloksena hyökkääjä pystyy suorittamaan ha-
luamaansa koodia järjestelmässä. [72, 73, 75]

Mozilla Firefox Interleaved document.write/appendChild Memory Corruption

Tämä moduuli käyttää hyväkseen Mozilla Firefoxin (tässä versio 3.6.8) kasan yli-
vuotovirhettä. Virhe tapahtuu, kun selain ei onnistu kunnolla puhdistamaan syöttei-
tä, jotka syntyvät DOM:iin lisäämisen ja document.write()-funktioiden välillä tapahtu-
vasta vuorovaikutuksesta. Moduulin toimiminen saattaa vaatia JavaScriptin kohteessa.
Lopputuloksena hyökkääjä pystyy suorittamaan haluamaansa koodia järjestelmässä.
[73, 75]

5.2.4. Muistin haavoittuvuudet

Internet Explorer Tabular Data Control ActiveX Memory Corruption

Tämä moduuli käyttää hyväkseen Internet Explorerin Tabular Data ActiveX Contro-
lin muistihaavoittuvuutta. DataURL:n parametrina syötetty pitkä URL mahdollista9a
NUL-tavun kirjoittamisen taulukon rajojen ulkopuolelle, joka laukaisee muistihaavoit-
tuvuuden CTDCCtl::SecurityCHeckDataURL-funktiossa. Lopputuloksena hyökkääjä
pystyy suorittamaan haluamaansa koodia järjestelmässä. [72, 73]

Firefox 7/8 (<= 8.0.1) nsSVGValue Out-of-Bounds Access Vulnerability

Tämä moduuli käyttää hyväkseen Mozilla Firefoxin (tässä versio 8.0.1) muistihaa-
voittuvuutta. Virhe tapahtuu nsSVGValue-tarkkailijoiden (observer) käsittelyssä, jos-
sa käytetty silmukka voi aiheuttaa pääsyn muistiin rajojen ulkopuolelta. Osoittimia
poimiva mObserver ElementAt() -funktio ei tarkasta osoittimen oikeellisuutta, mikäli
annettu osoitin on rajojen ulkopuolella. Jos nsSVGValuesta luo sellaisen tarkkailijan,
joka poistaa elementtejä alkuperäiseltä tarkkailijalta, ja jos muistia manipuloidaan oi-
kein, ElemantAt()-funktio saattaa poimia hyökkääjän tarjoaman osoittimen, joka mah-
dollistaa hyökkääjälle haluamansa koodin suorittamisen järjestelmässä. [72, 76]

5.2.5. Muistipaikkaan viittaaminen vapauttamisen jälkeen

Internet Explorer CSS SetUserClip Memory Corruption

Tämä moduuli käyttää hyväkseen virhettä muistipaikkaan viittaamisessa Internet Ex-
plorerin HTML-koneessa (mshtml). Parsittaessa HTML-sivua, jossa on tietyllä tavalla
muodostettu CSS-viittaus, syntyy muistihaavoittuvuus joka voi johtaa hyökkääjän koo-
din suorittamiseen. Ilmeisesti selain inkrementoi tahattomasti vtable-osoittimen osoit-
tamaan määrittelemättömään osoitteeseen jossa on vtable-funktion osoittimia. Tämä
johtaa siihen, että ohjelmalaskuriksi määräytyy osoite [vtable-0x30+1]. Lopputulokse-
na hyökkääjä pystyy suorittamaan haluamaansa koodia järjestelmässä. [72, 73]
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Internet Explorer DHTML Behaviors Use After Free

Tämä moduuli käyttää hyväkseen virhettä muistipaikkaan viittaamisessa Internet Ex-
plorerin DHTML-toiminnallisuudessa. Virhe tapahtuu yritettäessä tehdä objektista py-
syvä (persistence) käyttämällä setAttributea. SetAttribute kutsuu VariantChangeTy-
peEx:ää siten, että lähde ja kohde ovat samoja muuttujia, jonka vuoksi lähetettäes-
sä muuttujana IDispatch, algoritmi yrittää tehdä VariantClearin kohteessa ennen sen
käyttämistä. Tämä aiheuttaa PlainRelease-funktion kutsumisen, joka noutaa viittauk-
sen arvon ja tyhjentää objektin. Haavoittuvuus tapahtuu, kun käyttäjä avaa Internet
Explorerilla sivun, joka sisältää tietynmuotoista koodia. Tällöin hyökkääjä pystyy suo-
rittamaan haluamaansa koodia kohteessa niillä käyttöoikeuksilla, jotka sivun avanneel-
la käyttäjällä on. [72, 73, 75]

Mozilla Firefox "nsTreeRange"Dangling Pointer Vulnerability

Tämä moduuli käyttää hyväkseen haavoittuvuutta Mozilla Firefoxin (tässä versio
3.6.8) nsTreeSelection-funktiossa. Ylikirjoittamalla invalidateSelection-funktion ali-
funktio on mahdollista vapauttaa se nsTreeRange-objekti, jota funktio sillä hetkellä
käyttää. Tämän roikkuvan osoittimen kautta kaikki operaatiot vapautetussa objektissa
voivat mahdollistaa ulkopuolisen koodin suorittamisen. Onnistuakseen hyökkäys vaa-
tii, että kohdekoneella on joko käytössä Java, tai ASLR (Address Space Layout Ran-
domisation) pois päältä. [72, 73]

5.2.6. Autentikoinnin ohitus

RealVNC NULL Authentication Mode Bypass

Tämä moduuli käyttää hyväkseen RealVNC Serverissä olevaa virhettä, jossa VNC:n
salasanojen autentikointipyynnöt käsitellään väärin. Tällä voidaan ohittaa käyttäjä-
tunnusten tarve ja hyökkääjä pääsee suoraan käsiksi kohdekoneen työpöytään VNC
Viewerin kautta. VNC Viewer tulee olla asennettuna hyökkääjän koneelle. [72, 78]

5.3. Jälkihyökkäykset

Sen jälkeen, kun kohdejärjestelmään on saatu yhteys jonkin hyökkäysmoduulin avul-
la, on mahdollista tehdä jälkihyökkäyksiä järjestelmään. Jälkihyökkäyksillä voi saada
paljon lisätietoa kohteesta sekä päästä käsiksi järjestelmässä oleviin tietoihin [31 s. 3].
Tässä työssä jälkihyökkäyksiä on käytetty lähinnä näyttämään esimerkkejä siitä, mi-
tä kaikkea hyökkääjä pystyy tekemään järjestelmässä onnistuneen yhteyden luomisen
jälkeen. Sallimislistausohjelmat saattavat estää tietynlaisilta jälkihyökkäyksiltä, mutta
tässä työssä ei ole varsinaisesti tarkoitus analysoida niiden toimintaa. Käytetyt jälki-
hyökkäykset ovat seuraavanlaisia:

• Windowsin käyttäjätunnusten selvittäminen,

• Windowsin käyttäjätunnusten poistaminen,
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• Lukittuun Windowsiin kirjautuminen ilman salasanaa,

• Tiedostojen lataus ja lisäys,

• Kuvankaappaukset,

• Näppäinpainallusten tallennus,

• VNC-salasanojen selvittäminen,

• Käynnissä olevien prosessien näkeminen ja niiden sulkeminen,

• Sallimislistausta hallitsevan prosessin sulkeminen ja

• Kohdekoneen sammuttaminen.

5.4. Muut testit

Sallimislistausohjelmia on testattu myös joillain muunlaisilla yksinkertaisilla testeillä.
Nämäkin testit ovat varsinaisen testisuunnitelman ulkopuolella, mutta ne ovat sellaisia
ominaisuuksia, joista ohjelmien tulisi selviytyä. Nämä testit ovat:

• .bat-tiedoston käynnistyminen.

• Ei-listalla olevan ohjelman nimen ja polun vaihtaminen listalla olevan ohjelman
nimeksi ja poluksi.

• Sallimislistausohjelman suojaaminen, vaikka ohjelma ei ole yhteydessä serve-
riin.

• Vaatiiko ohjelman asentaminen kohdekoneen uudelleenkäynnistämisen.

5.5. Testitulokset

Tässä osiossa käydään läpi testien tulokset. Tulokset on esitetty ensin taulukoissa, jon-
ka jälkeen niitä on avattu hieman tarkemmin. Ensimmäisenä on esitetty Metasploi-
tin hyökkäysmoduulien tulokset, eli onko kohteeseen saatu muodostettua yhteys. Tä-
män jälkeen on esitetty kohteeseen tehtyjen jälkihyökkäysten tulokset ja lopuksi joitain
muita pieniä huomioita ja toiminnallisia testejä, joita kohteisiin on tehty manuaalisesti.

5.5.1. Hyökkäysmoduulien testitulokset

Taulukossa 2 on esitetty testitulokset Metasploit-moduulien hyökkäyksistä. Hyökkäyk-
set on järjestelty taulukkoon niiden haavoittuvuustyypin mukaan. Tuloksissa on esitet-
ty oma sarake McAfeen Solidifier-ohjelmalle ja Lumensionin Application Control -
ohjelmalle. Sarakkeet on väritetty hyökkäyksen lopputuloksen mukaan. Jos ohjelma
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on estänyt täysin hyökkäyksen, on sarakkeen tausta vihreä. Keltaisella värillä on mer-
kitty ne hyökkäykset, joilla ei ole saatu varsinaisesti yhteyttä muodostettua kohdeko-
neeseen, mutta hyökkäyksellä on vaikutus kohdekoneeseen. Vaikutukset näkyvät re-
surssienhallintaa seuraamalla siten, että haavoittunut ohjelma, jonka kautta hyökkäys
tehdään, kuluttaa esimerkiksi 25 % prosessorin tehosta ja parhaimmillaan yksi hyök-
käyksistä käytti 1,9 gigatavua muistia. Punaisella on merkitty ne hyökkäykset, joiden
avulla saatiin yhteys muodostettua kohteeseen.

Taulukko 2. Hyökkäysten testitulokset
Hyökkäys McAfee Lumension
Adobe util.printf(),
puskuriylivuoto

Vaikutus Yhteys

Microsoft Server Service,
pinon ylivuoto

Yhteys Yhteys

Adobe CoolType SING Table,
pinon ylivuoto

Yhteys Yhteys

Adobe Collab.getIcon(),
pinon ylivuoto

Vaikutus Yhteys

UltraVNC Client,
pinon ylivuoto

Vaikutus Yhteys

Adobe JBIG2Decode,
kasan ylivuoto

Estetty Yhteys

Internet Explorer Daxctle.OCX KeyFrame Method,
kasan ylivuoto

Vaikutus Yhteys

Mozilla Firefox Interleaved document.write,
kasan ylivuoto

Yhteys Yhteys

Internet Explorer Tabular Data Control ActiveX,
muistihaavoittuvuus

Vaikutus Yhteys

Mozilla Firefox nsSVGValue Out-of-Bounds Access,
muistihaavoittuvuus

Yhteys Yhteys

Internet Explorer CSS SetUserClip,
muistipaikkaan viittaaminen vapauttamisen jälkeen

Vaikutus Yhteys

Internet Explorer DHTML Behaviors,
muistipaikkaan viittaaminen vapauttamisen jälkeen

Vaikutus Yhteys

Mozilla Firefox "nsTreeRange",
muistipaikkaan viittaaminen vapauttamisen jälkeen

Yhteys Yhteys

RealVNC,
autentikoinnin ohitus

Yhteys Yhteys

Tuloksista nähdään selvästi, etteivät sallimislistausohjelmat suojaa kaikilta hyök-
käyksiltä, jotka tapahtuvat sallituissa ohjelmissa olevien haavoittuvuuksien kautta. Yh-
teensä 14:stä hyökkäysmoduulista McAfeen ohjelma onnistui täysin estämään yhden.
Seitsemällä hyökkäyksellä oli vaikutus kohdekoneeseen, mutta yhteyttä ei saatu muo-
dostettua. Näistä osittaisista onnistumisista jäi tieto ohjelman lokiin. Kuusi hyökkäyk-
sistä sai muodostettua yhteyden, eikä sallimislistausohjelma huomannut niitä ollen-
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kaan. Lumensionin ohjelma ei estänyt yhtään hyökkäyksistä edes osittain. Onnistu-
neista hyökkäyksistä ei jäänyt minkäänlaista tietoa sallimislistausohjelmien lokeihin.

Näiden tulosten perusteella ei pysty tekemään johtopäätöksiä siitä, vaikuttaako haa-
voittuvuuden laji estämisen onnistumiseen. Esimerkiksi niistä hyökkäysmoduuleista,
jotka käyttävät hyväkseen pinon ylivuotoja, McAfeen ohjelma esti osittain kaksi nel-
jästä, toiset kaksi saivat muodostettua yhteyden. Se moduuli, jonka McAfee onnistui
estämään täysin, käyttää hyväkseen kasan ylivuototilannetta. Muista kasan ylivuoto-
hyökkäyksistä ohjelma esti osittain yhden ja päästi läpi kolmannen.

Tarkasteltaessa ohjelmia, joiden haavoittuvuuksia hyökkäykset käyttävät hyväkseen,
voidaan huomata pientä säännönmukaisuutta. Kaikki ne neljä hyökkäystä, jotka käyt-
tävät hyväkseen Internet Explorerin haavoittuvuuksia, on osittain estetty. Toisaalta ne
kolme hyökkäystä, jotka käyttävät hyväkseen Mozilla Firefoxin haavoittuvuuksia, sai-
vat muodostettua yhteyden kohteeseen. Otos tässä on kuitenkin niin pieni, ettei tulosten
pohjalta pysty päättelemään sitä, onko kyse sattumasta vai onko sallimislistausohjel-
massa jokin ominaisuus, joka tunnistaa Internet Explorerin haavoittuvuudet paremmin.

Kuvassa 11 on esitetty Metasploitin näkymä onnistuneesta hyökkäyksestä Microsoft
Server Service:n haavoittuvuutta hyväksikäyttäen. Ennen hyökkäyksen käynnistämis-
tä hyökkäyksen tietoihin on asetettu kohdekoneen IP-osoite 192.168.0.16 ja kohteen
SMB-portti 445. Hyökkäyskone käyttää tässä esimerkissä satunnaista porttinumeroa,
jonka kautta se kuuntelee yhteyttä kohdekoneelta. Jos kohdekoneessa olisi käytössä
palomuuri, olisi hyökkäyskoneen porttinumeroksi hyvä valita jokin tuttu porttinume-
ro, jonka uskotaan olevan sallittu portti kohteen palomuurissa [31 s. 67]. Seuraavassa
kohdassa hyökkäys sidotaan kohdeporttiin, johon hyökkäys voidaan sen jälkeen yhdis-
tää. Moduuli yrittää käyttää hyväkseen haavoittuvuutta suorittamalla hyökkäyskoodin
kohteessa ja ilmoittaa onnistuneesta yhteyden luomisesta.

Kuva 11. Onnistuneen Microsoft Server Service -hyökkäysmoduulin kulku.

Selainten ja Adobe Readerin kautta tehdyt hyökkäykset toimivat hieman eri lailla
kuin edellinen esimerkki, sillä niissä pitää huijata käyttäjä avaamaan hyökkääjän link-
ki. Esimerkki tällaisesta on kuvassa 12. Sen jälkeen kun kohdekone on ottanut yhteyttä
hyökkääjän palvelimeen ja yhteys on saatu muodostettua, hyökkäys avaa huomaamatta
Notepad-prosessin kohteessa ja siirtää yhteyden sen muistitilaan. Tällöin selaimen sul-
keminen ei sulje yhteyttä. Kovennetusta automaatiokoneesta ei välttämättä löydy No-
tepadia, mutta vastaavalla tavalla siirtyminen voidaan tehdä muihinkin sallimislistalla
oleviin prosesseihin. Tehokas esimerkki tällaisesta on explorer.exe-prosessi, joka on jo
valmiiksi auki kohteessa ja jonka sulkeminen vaikuttaa käyttöjärjestelmän toimintaan.
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Kuva 12. Onnistuneen Mozilla Firefox nsTreeRange -hyökkäysmoduulin kulku.

5.5.2. Jälkihyökkäysten testitulokset

Taulukossa 3 on esitetty testitulokset jälkihyökkäyksille. Punainen väri kertoo siitä,
että hyökkäys on onnistunut ja vihreä väri kertoo mikäli sallimislistausohjelma on es-
tänyt hyökkäyksen.

Taulukko 3. Jälkihyökkäysten testitulokset
Jälkihyökkäys McAfee Lumension

Windowsin käyttäjätunnusten selvittäminen Onnistunut Onnistunut

Windowsin käyttäjätunnusten poistaminen Onnistunut Onnistunut

Lukittuun Windowsiin kirjautuminen ilman salasanaa Onnistunut Onnistunut

Tiedostojen lataus ja lisäys Onnistunut Onnistunut

Kuvankaappaukset Onnistunut Onnistunut

Näppäinpainallusten tallennus Estetty Onnistunut

VNC-salasanojen selvittäminen Onnistunut Onnistunut

Käynnissä olevien prosessien näkeminen ja
niiden sulkeminen

Onnistunut Onnistunut

Sallimislistausta hallitsevan prosessin sulkeminen Estetty Estetty

Kohdekoneen sammuttaminen Onnistunut Onnistunut

Hyökkäysmoduuli hakee onnistuneesti Windowsin käyttäjätunnukset ja salasanojen
hash-arvot. Jos salasana on helppo, onnistuu myös sen alkuperäisen arvon ratkaise-
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minen Metasploitilta. Jos Metasploit ei itse osaa selvittää alkuperäistä salasanaa, voi
sitä yrittää muilla työkaluilla, kuten tehokkaalla salasanamurtaja John the Ripperillä
tai Hash Suitella [79]. Metasploit mahdollistaa myös sisäänkirjautumisen kohteeseen
pelkän hash-arvon avulla [31 s. 84]. Myös Nessusta on käytetty tässä siten, että sil-
le on annettu Windowsin salasanaksi pelkästään salasanan hash-arvo. Kuvassa 13 on
esitetty Metasploitin tulokset kahdesta eri salasanavaihtoehdosta. Ylemmässä kuvassa
järjestelmänvalvojan salasana on ollut niin helppo, että Metasploit on saanut selvitet-
tyä sen. Alemmassa kuvassa Metasploit ei ole saanut murrettua salasanaa (K0n3_1C5)
ja kuvassa nähdään vain salasanan hash-arvo. Vastaavasti onnistui myös koneella mah-
dollisesti olevien VNC-ohjelmien salasanojen kaappaus.

Kuva 13. Ylemmässä kuvassa Metasploit on saanut selvitettyä Windowsin käyttäjätun-
nukset ja salasanat, alemmassa kuvassa salasanaa ei ole saatu murrettua.

Myös Windowsin käyttäjätunnusten poisto onnistui. Tunnusten poisto onnistui myös
järjestelmänvalvoja-tasoisilta tunnuksilta, vaikka käyttäjä oli parhaillaan kirjautunut si-
sään. Pääkäyttäjän tunnusta ei kuitenkaan yritetty poistaa, koska silloin kaikki ohjelmat
olisi jouduttu asentamaan uudelleen. Tunnusten poistaminen ei vaatinut kyseessä ole-
van tunnuksen salasanan tietämistä, vaan koko käyttäjätili poistui yhdellä painalluksel-
la. Windowsin käyttäjän salasanan tarpeen pystyi myös ohittamaan yhdellä hyökkäyk-
sellä, siten että koneeseen pystyi paikan päältä kirjautumaan sisään ilman salasanaa.
Tämä toimii silloin, kun paikallisten käyttäjien halutaan pääsevän kirjautumaan ko-
neelle ilman salasanaa. Tämä hyökkäys ei kuitenkaan ole pysyvä, vaan sen vaikutus
lakkaa, kun kone sammutetaan.

Kohdekoneelta tiedostojen lataaminen onnistui, kuten myös tiedostojen lisääminen
sinne. Hyökkääjä näkee koneen hakemistorakenteen ja pystyy selailemaan sitä, ja näh-
dessään jotain mielenkiintoista hyökkääjä pystyy lataaman tiedoston omalle koneel-
leen. Hyökkääjä pystyy myös lisäämään haluamiaan tiedostoja kohdekoneeseen ja va-
litsemaan itse paikan tiedostolle tiedostorakenteesta, joten myös haittaohjelman siir-
täminen kohteeseen sujuu näppärästi. Kohteen näytöstä pystyi myös ottamaan kuvan-
kaappauksia automaattisesti, esimerkiksi asettaen kuvien oton aikaväliksi 5 sekuntia.
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Jos näytönsäästäjä oli päällä kohteessa, pysäytti hyökkäys sen ennen kuvan ottamista.
Kuvankaappausten avulla voi saada paljon lisätietoa kohteesta.

McAfeen sallimislistausohjelma onnistui estämään näppäinpainallusten tallentami-
sen. Tämä on esitetty tuotteen ohjekirjassa yhdeksi tuotteen ominaisuudeksi, jolla se
suojaa järjestelmää. Lumensionin tuotteessa näppäinpainallukset tallentuivat hyökkää-
jän koneelle. Hyökkäysmoduulilla pystyi myös selvittämään kohdekoneessa käynnis-
sä olevat prosessit ja näiden ID-numerot, joiden avulla prosessin pystyi sammuttamaan
hyökkääjän koneelta käsin. Kumpikin ohjelmista onnistui suojaamaan siltä, ettei salli-
mislistausta saanut pois päältä sammuttamalla agenttiohjelmaa.

Viimeisellä jälkihyökkäyksellä onnistui kohdekoneen sammuttaminen, joka myös
katkaisi yhteyden kohteeseen. Tämä moduuli käyttää hyväkseen samaa näppäimistön
hallintaan liittyvää haavoittuvuutta, jota Stuxnet käytti. Tietynlaisia näppäimistön dll-
tiedostoja käsiteltäessä Windowsin kernel ei onnistu varmistamaan onko osoitin taulu-
kon rajojen sisäpuolella.

Kuten aiemmin on mainittu, nämä jälkihyökkäykset eivät ole varsinainen osa testejä,
vaan niillä on tarkoitus näyttää joitain esimerkkejä siitä, mitä hyökkääjä pystyy teke-
mään kohteessa sen jälkeen kun on saanut muodostettua yhteyden kohdekoneeseen.
Vaikka sallittujen ohjelmien muistihaavoittuvuuksien estäminen ei välttämättä tunnu
siltä olennaisimmalta sallimislistausohjelman ominaisuudelta, voidaan niillä silti va-
hingoittaa järjestelmää merkittävästi, esimerkiksi yksinkertaisesti sulkemalla kriittistä
prosessia hallinnoiva kone.

5.5.3. Muiden testien testitulokset

Seuraavassa taulukossa on esitetty joitain muita tuloksia ja huomioita, joita ohjelmista
on tehty käyttämällä niitä manuaalisesti kohdekoneessa.

Taulukko 4. Muiden testien testitulokset
Testitapaus Ohjelma X Ohjelma Y

Skriptit: .bat-tiedoston käynnistyminen kohteessa Estetty Onnistunut

Ohjelman nimen ja polun vaihtaminen sallituksi
ohjelmaksi, esim. notepad.exe:ksi

Estetty Estetty

Suojaa, vaikka ei ole yhteydessä serveriin Suojaa Suojaa

Muistisuo- Ei
Vaatii uudelleenkäynnistämisen

jaus vaatii vaadi

Ensimmäisen kohdan testitulos liittyy jo aiemmin läpi käytyyn ongelmaa sallimis-
listausohjelmissa, eli mitkä tiedostomuodot määritellään ohjelmaksi. Tässä on testat-
tu yksinkertaista .bat-tiedostoa, joka sisältää käskyjä komentotulkille. Tämä esimerk-
kiohjelma on kirjoitettu siten, että se avaa sallittuja ohjelmia toistuvasti peräkkäin, niin
nopeasti ettei ohjelmia ehdi sulkea. Kone menee heti sellaiseen tilaan, ettei tehtävien-
hallintaa saa auki ja tiedostoa pysäytettyä, vaan tiedostojen avaus pakottaa käyttäjän
käynnistämään koneen uudelleen. Tällaisella tiedostolla onnistuu myös esimerkiksi
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Windowsin tiedostojen poistaminen, tietojen muokkaus, tiedon varastaminen, proses-
sorin tehojen suuri käyttäminen vaikuttaen suorituskykyyn, palomuurien kyvyttömäksi
tekeminen, porttien avaaminen, rekistereiden muokkaaminen tai tuhoaminen ja monia
muita [80].

Eräs yksinkertainen testi sallimislistausohjelman testaamiseksi on lisätä kohdeko-
neelle ohjelma, joka ei ole listalla, ja siirtää se jonkun listalla olevan ohjelman tilal-
le. Jos sallimislistausohjelma tunnistaisi tiedostot vain nimen tai polkumääreen perus-
teella, tällainen onnistuisi [67]. Molemmassa sallimislistausohjelmassa on mahdolli-
suus lisätä listalle sallittuja polkumääreitä, mutta ilman niiden lisäämistä tutkitut oh-
jelmat erottivat huijausyrityksen ja estivät tiedoston avautumisen. McAfeen ohjelma
esti myös alkuperäisen tiedoston siirtämisen pois kansiosta. Tämä voi lisätä turvalli-
suutta, mutta tekee samalla kohteesta hyvin joustamattoman.

Toinen ohjelmista oli käytössä itsenäisenä versiona, eli se ei vaatinut yhteyttä serve-
riin. Toisessa tällaista mahdollisuutta ei ollut, vaan agenttiohjelman pystyi asentamaan
kohteeseen vain serverillä olevan hallintaohjelman kautta. Hallintaohjelman kautta teh-
dään kaikki muokkaukset listoihin. Tässä kohdassa on testattu, suojaako sallimislis-
tausohjelma kohdetta, vaikka se ei ole yhteydessä serveriin. Serveri oli asennettu virtu-
aalikäyttöjärjestelmälle, jonka sulkeminen ja yhteyden menettäminen serveriin ei vai-
kuttanut agenttiohjelman suojaamiseen järjestelmässä, mutta listojen muokkaaminen
ei ymmärrettävästi onnistu tällöin.

Viimeisessä kohdassa ei ole varsinaisesti testattu mitään, vaan lähteiden perusteella
merkitty, vaatiiko sallimislistauksen aktivoiminen kohteessa kohdekoneen uudelleen-
käynnistämisen. Tämä voi olla kriittinen kysymys joissain teollisuusjärjestelmissä, jot-
ka eivät kestä edes lyhyitä keskeytyksiä. Toisen ohjelman käyttöoppaasta selviää, että
pelkkä tiedostojen käynnistymisen estäminen ei vaadi kohteen uudelleenkäynnistystä,
mutta muistisuojauksen käynnistyminen vaatii koneen uudelleenkäynnistämisen. Lu-
mensionin agentin asentaminen kohteeseen ei vaadi koneen uudelleenkäynnistämistä.
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6. TULOSTEN MERKITYS

Tässä luvussa käydään läpi vastaukset kolmeen alussa esitettyyn tutkimustavoitteeseen
sekä pohditaan, miksi tällaisia tuloksia on saatu. Luvussa käydään myös läpi testien
oikeellisuuteen liittyviä asioita ja mietitään tulosten vaikutusta. Lopussa on esitetty
joitain työn aikana esille nousseita jatkotutkimusaiheita.

6.1. Tavoite 1: Suojaako sovellusten sallimislistausohjelma haavoittuvuuksilta
sallituiksi listatuissa ohjelmissa?

Ensimmäinen tutkimustavoite on onnistunut ja tulosten perusteella saadaan vastaus
kysymykseen. Vaikka kohteena olevien sallimislistausohjelmien tuotetietojen mukaan
ohjelmien pitäisi suojata haavoittuvuuksilta sallituiksi listatuissa ohjelmissa, ne eivät
sitä täysin toteuttaneet. Testikohteena olleet sallimislistausohjelmat eivät suojanneet
kuin pieneltä osalta hyökkäyksistä, jotka käyttivät hyväkseen sallituissa ohjelmissa
olevia haavoittuvuuksia. Lumensionin Application Control ei suojannut yhdeltäkään
tällaiselta hyökkäykseltä ja McAfeen Solidifier suojasi täysin yhdeltä hyökkäykseltä
14:sta. McAfeen ohjelma kuitenkin esti yhteyden muodostumisen noin joka toisessa
testitapauksessa, mutta siitä huolimatta hyökkäyksillä oli heikentävä vaikutus kohde-
koneeseen.

Tuotteiden myyjiä on lähestytty testien tekemisen jälkeen tarkentavilla kysymyksil-
lä tuoteominaisuuksista. Lumensionilta on kysytty estääkö tuote puskuriylivuodoilta,
sillä sitä ei ole tuoteominaisuuksissa ei mainittu. Vastaus oli, että sillä hetkellä käy-
tössä ollut versio ei estä, mutta pian tuleva uusi versio estää. Koska puskuriylivuodot
ovat yksi muistihaavoittuvuustyypeistä, myyjä tiesi itsekin, ettei sallimislistausohjel-
man silloinen versio suojaa muistihaavoittuvuuksilta. Myös McAfeelle on lähetetty
kysymys koskien sitä, miksi osa hyökkäyksistä onnistuu, mutta vastausta ei ole tul-
lut. McAfee on kuitenkin myöhemmin lisännyt Internet-sivuillaan tuoteselosteeseen
tarkentavan kohdan, jossa kehotetaan käyttämään muita tekniikoita lisäsuojana kernel-
tasoisten haavoittuvuuksien suojaamiseksi sekä palvelunestohyökkäysten estämiseksi.

6.1.1. Miksi hyökkäykset onnistuivat

Kuvassa 14 on esitetty mitä tapahtuu, kun käyttäjä avaa Internet-selaimen koneella.
Ennen kuin selain käynnistyy, sallimislistausohjelma laskee sen levyllä olevan tiedos-
ton perusteella ohjelman hash-arvon. Tätä hash-arvoa verrataan tietokannassa oleviin
hash-arvoihin, ja mikäli vastaava arvo löytyy tietokannasta, hyväksyy sallimislistaus-
ohjelma selaimen käynnistymisen. Kuvassa 15 käyttäjä avaa selaimella Internet-sivun.
Sivun osoite johtaa Metasploitin palvelimelle, joka pyynnön saatuaan lähettää html-
sivun käyttäjälle. Käyttäjä ei tiedä, että sivuun on upotettu haitallista koodia, joka
laukaisee puskuriylivuodon selaimessa. Puskuriylivuodon avulla hyökkääjä saa muo-
dostettua yhteyden kohteeseen. Sallimislistausohjelma ei huomaa muistissa tapahtuvaa
ylivuotoa eikä sen hyväksikäyttöä. Hyökkäyksen aikana ei suoriteta tiedostoja kohteen
levyltä, eikä hyökkäyskoodia voida tällöin verrata sallimislistausohjelman tietokannas-
sa oleviin sallittuihin ohjelmiin.
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Kuva 14. Kaavio sallimislistausohjelman toiminnasta kun käyttäjä avaa Internet-
selaimen.

Kuva 15. Haitallisen Internet-sivun avaamisen kautta tapahtuva hyökkäys.

Muistihaavoittuvuuksien hyväksikäyttöä vastaan on kehitetty lukuisia erilaisia lä-
hestymistapoja. Näitä ovat esimerkiksi muistialueen rajojen tarkastajat, jotka tarkkai-
levat mahdollista pääsyä määrättyjen rajojen ulkopuolelle, tiettyjen muistipaikkojen
ylikirjoittamiselta suojaavat vastatoimet ja hyökkääjän koodin suorittamisen estämi-
nen. Vaikka näitä suojaustapoja on kehitetty jo yli kahden vuosikymmenen ajan, muis-
tihaavoittuvuudet ovat yhä yksi merkittävimmästä uhista, jotka heikentävät erilaisten
järjestelmien turvallisuutta. Samaan aikaan kun suojaustoimet kehittyvät, myös hyök-
käystavat kehittyvät. [49]

Sallimislistaustekniikka itsessään ei voi suojata muistihaavoittuvuuksilta. Sallituista
ohjelmista lasketut hash-arvot perustuvat levyllä oleviin ohjelmiin. Kun ohjelma lada-
taan muistiin, se on jokaisella kerralla erilainen. Tällöin sen hash-arvo levyllä ei vastaa
muistissa olevan ohjelman hash-arvoa, eikä sitä voi lisätä listalle. Muisti on erilainen
kuin koneen levytila, koska:

• Muistissa oleva tiedosto sisältää paljon enemmän tietoja kuin levyllä oleva.
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• Muistissa on pinorakenteita.

• Muistissa on varattuja kasarakenteita.

• Muisti sisältää Internetistä ladattuja tietoja.

• Muistissa on aiemmin avattuja ja luettuja tiedostoja.

• Muisti sisältää ajonaikaista tietoa.

• Muisti sisältää käyttäjän syöttämää tietoa.

Koska muistissa toimivaa osaa ohjelmasta ei voi verrata sallitulla listalla oleviin tietoi-
hin, saattaa osa siitä sisältää haitallista koodia. [81]

Muistin analysointi on ainoa tapa estää moni nykypäiväisistä haittaohjelmista. Se
perustuu ohjelmiston käyttäytymiseen ja ominaisuuksiin. Testeissä McAfeen sallimis-
listausohjelma esti näppäinpainallusten tallennuksen. Sen estäminen oletettavasti pe-
rustui ohjelman käyttäytymisen tunnistamiseen. Tällöin, kun tietty käyttäytyminen on
tunnistettu, ei ole väliä muuttuuko ohjelmakoodi, miten se on tehty tai minkä hyök-
käystavan kautta sitä yritetään käynnistää. Erilaisten haitallisten käyttäytymisten tun-
nistaminen täytyy kuitenkin lisätä suojausohjelman ominaisuudeksi ennen kuin se pys-
tyy niitä tunnistamaan, ja oletettavasti näistä esimerkeistä McAfee on ohjelmoinut sal-
limislistausohjelman tunnistamaan pelkästään näppäinpainallusten tallentajan. McA-
feen ohjelma onnistui estämään osittain kaikki testeissä käytetyt Internet Explorerin
haavoittuvuuksien hyväksikäytöt. On mahdollista, että niissäkin tietynlainen käyttäy-
tyminen on tunnistettu ja estetty. [81]

6.2. Tavoite 2: Voiko sovellusten sallimislistausta käyttää ainoana
puolustusmekanismina teollisuusjärjestelmissä?

Jos järjestelmälle haetaan parasta mahdollista suojaa, näistä testituloksista voi päätel-
lä, että sallimislistausta ei voi käyttää ainoana puolustusmekanismina teollisuusjärjes-
telmien suojaamisessa. Erimuotoisten tiedostojen käynnistymistä ei juurikaan testattu
tämän työn puitteissa, mutta vaikka oletettaisiin, että sallimislistausohjelma estäisi nii-
den suorittumisen, jää järjestelmä silti haavoittuvaiseksi esimerkiksi vakoilulle ja suo-
rituskyvyn heikentämiselle. Myös toiminnan jatkuvuus ja sen vaikutus yleiseen turval-
lisuuteen vaarantuu, esimerkkinä tästä kohdekoneen sammuttavan hyökkäysmoduulin
onnistunut toiminta.

Sallimislistausohjelmat voivat kuitenkin olla hyvä lisä puolustusstrategiaan. Koh-
teeseen hyökkääminen ei todennäköisesti olisi onnistunut yhtä helposti, mikäli palo-
muuri olisi ollut suojaamassa järjestelmää. Myös verkkoliikennettä seuraamalla olisi
voitu huomata hyökkäysten tapahtuminen. Tehokkaimman suojan näitä hyökkäyksiä
vastaan olisi antanut ohjelmien päivittäminen. Se ei kuitenkaan poista nollapäivähaa-
voittuvuuksien uhkaa, mutta hankaloittaa kuitenkin kohteeseen hyökkäämistä merkit-
tävästi.

Yksittäisen koneen suojaamisessa pelkkä sallimislistausohjelma voi olla hyvä vaih-
toehto. Mikäli kone ei ole verkossa, pystyy sallimislistausohjelmalla vähentämään esi-
merkiksi muistitikun kautta tulevien haittaohjelmien vaikutusta. Muistihaavoittuvuuk-
sia käyttämällä tietynlaiset haittaohjelmat voivat oletettavasti päästä käynnistymään,



61

mutta niiden hyväksikäyttö ei ole yhtä helppoa silloin kun järjestelmään ei pääse hyök-
käämään verkon kautta. Tällaisten muistissa olevien haittaohjelmien huomaaminen voi
olla vaikeaa myös viruksentorjuntaohjelmilta, jonka vuoksi eri vaihtoehtoja kannattaa
vertailla sopivinta suojausohjelmaa valitessa.

6.3. Tavoite 3: Soveltuuko sovellusten sallimislistaus
teollisuusautomaatioympäristöön?

Teoreettisella tasolla sallimislistaus on ideaalinen suojausmekanismi automaatioympä-
ristöön, jossa järjestelmä pysyy muuttumattomana kauan. Käytännössä kuitenkin salli-
mislistan sopivuus tulee miettiä tapauskohtaisesti vertaillen uuden suojausjärjestelmän
riskejä ja hyötyjä. Järjestelmäkohtaisesti voi miettiä, kuinka tuhoisa sallimislistaus-
ohjelman pienikin virheellinen toiminta voisi olla järjestelmälle tai toisaalta, tekisikö
haittaohjelman käynnistyminen kuitenkin enemmän tuhoa.

Myös eri valmistajien tuotteissa olevat pienet erot vaikuttavat siihen, soveltuuko
jokin sallimislistaustuote tiettyyn ympäristöön. Sallimislistausohjelman hankkimista
suunniteltaessa tulee ottaa huomioon oman järjestelmän toiminnalliset ja suojausvaati-
mukset ja verrata näitä ohjelmien toiminnallisuuksiin. Parhaiten suojaava tuote ei vält-
tämättä ole sopivin vaihtoehto omaan järjestelmään. Joissain järjestelmissä hyvää suo-
jaustasoa tärkeämpänä kriteerinä voi olla ohjelman vakaa toimivuus tai esimerkiksi se,
että ohjelma käyttää mahdollisimman vähän tehoja toimiessaan. Ohjelman käytön yk-
sinkertaisuus voi olla yhtenä kriteerinä, mikäli ohjelmaa käyttää esimerkiksi useampi
henkilö, eikä yrityksellä ole riittävästi resursseja kouluttaa heitä monimutkaisen oh-
jelman käyttöön. Myös ohjelman hinta suhteessa suojaustasoon ja toiminnallisuuksiin
voi olla merkittävä kriteeri sopivaa ohjelmaa valittaessa.

Yhtenä esimerkkinä ohjelmien toiminnallisuuden eroista voidaan käyttää sitä, pys-
tyykö ohjelmaa käyttämään itsenäisenä versiona, vai vaatiiko se toimiakseen erillisellä
palvelimella sijaitsevan hallintaohjelman. Mikäli suojausta tarvitseva kohdekone ei ole
verkottuneena muihin koneisiin, ei siinä voi käyttää sellaista sallimislistausohjelmaa,
jonka hallinta tehdään palvelimen kautta. Lumensionin sallimislistausohjelman asen-
taminen kohteeseen tapahtuu palvelimen kautta. Ohjelma kuitenkin suojaa, vaikkei se
ole jälkeenpäin yhteydessä tähän palvelimeen, mutta sen asentaminen sekä listojen
muokkaaminen onnistuu vain verkkoyhteyden kautta.

Toinen yleinen esimerkki on uusien ohjelmien lisäämisen automaattisuus. Jotkut
prosessit synnyttävät toimiessaan uusia suoritettavia tiedostoja, joiden täytyy päästä
käynnistymään kohteessa. Sallimislistausohjelmissa on yleensä mahdollista lisätä eri-
laisia sallittuja päivittäjiä, kuten ohjelmien päivittäjä-sovelluksia, joiden kautta lisätyt
tiedostot saavat automaattisesti käynnistyä kohteessa. Prosessien käyttämissä ohjel-
missa ei kuitenkaan välttämättä ole tällaisia päivittäjä-sovelluksia, minkä vuoksi täl-
laisen tarpeen onnistumisesta on hyvä keskustella tuotteen myyjän kanssa.

Kuten kaikissa ohjelmissa, myös sallimislistausohjelmissa on omat toiminnalliset
virheensä, jotka tulevat esille vain käytön myötä. Jokaisessa päivitetyssä versiossa on
korjattu useita löydettyjä virheitä, kuten yhteensopimattomuusvirheitä jonkun tietyn
ohjelmiston kanssa, tai yllättäviä toiminnallisuuksia, joita ei ole testausvaiheessa sattu-
nut tapahtumaan. Myös tätä työtä tehtäessä eräs tällainen virhe tuli vastaan, kun McA-
feen ohjelma jumittui koneeseen siten, ettei siihen saanut enää yhteyttä. Tämän vuoksi
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sallittujen ohjelmien listaa ei päässyt muokkaamaan, mutta koska ohjelma yhä suojasi
kohdekonetta, ei se antanut poistaa itseään edes käynnistämällä kone vikasietotilas-
sa. Tapahtumasta on lähetetty McAfeelle kysymys, mutta vastausta ei ole tullut, joten
ainoaksi ratkaisuksi jäi kohdekoneen formatoiminen. Syy tälle jumiutumiselle on jää-
nyt epäselväksi, mutta yksi mahdollisuus on seuraavassa osiossa tarkemmin selitetyn
VASR-muistiominaisuuden laittaminen päälle, mikä McAfeen tiedotteen mukaan voi
jumiuttaa kohdekoneen. Tällaisten virheiden välttämiseksi myös itse sallimislistausoh-
jelma olisi hyvä päivittää säännöllisesti.

6.4. Testien oikeellisuus

Testit on suoritettu tasapuolisesti, eikä kumpikaan ohjelmavalmistajista ole vaikutta-
nut testien lopputulokseen. Testitulokset on esitetty muuntelemattomina ja totuuden-
mukaisina. Ohjelmat on parhaan kyvyn mukaisesti asetettu toimimaan samalla lailla
tuotteiden käyttöohjeiden mukaisesti. Mitään testien lopputulokseen vaikuttavaa ase-
tusta ei ole tarkoituksella jätetty asettamatta, mutta kirjoittaja ei sulje pois mahdolli-
suutta, että jokin asetus olisi jäänyt käyttöohjeessa huomaamatta. Esimerkki tällaisesta
asetuksesta on McAfeen muistisuojauksen VASR-asetus. Tieto asetuksen olemassao-
losta löytyi vasta testien tekemisen jälkeen, sillä käyttöohjeesta ei löytynyt mainintaa
siitä. Oletusarvoisesti sallimislistausohjelmassa on päällä vain CASP-muistisuojaus.
VASR-suojauksen on tarkoitus tuoda lisää ominaisuuksia muistisuojaukselle, mutta
McAfee ei suosittele sen käyttöä Windows Vistaa edeltäneille käyttöjärjestelmille, ku-
ten XP:lle, sillä sen käyttämisellä on huomattu olevan ei-toivottuja haittavaikutuksia,
kuten järjestelmän lukkiutumista, lisääntynyttä muistinkäyttöä sekä sattumanvaraisia
häiriöitä sovelluksissa [82].

Testeissä käytetyt Metasploitin testimoduulit ovat kolmannen osapuolen tekemiä,
eikä niillä tiettävästi ole yhteyttä kumpaankaan sallimislistausohjelman valmistajaan.
Testimoduulit on valittu ennen sallimislistausohjelmien asentamista, eikä lopputulos
ole ollut tiedossa etukäteen. Jokainen tuloksista on esitetty. Testejä on toistettu satun-
naisia kertoja. Erityisesti niitä testimoduuleja, jotka sallimislistausohjelma on onnis-
tunut huomaamaan, on toistettu useamman kerran. Tällöin tuloksesta on nähnyt, että
ohjelma estää moduulin, eikä kyse ole vain sattumasta. Niitä hyökkäyksiä, jotka ovat
muodostaneet yhteyden ei ole järjestelmällisesti testattu uudelleen, sillä jo se, että oh-
jelma päästää kerran hyökkäyksen läpi kertoo, ettei ohjelma suojaa täysin hyökkäystä
vastaan. Hyökkäyksiä on kuitenkin käytetty uudelleen satunnaisia kertoja, jotta yhteys
on saatu muodostettua jälkihyökkäysten suorittamista varten.

Vaikka testimoduuleiksi valittiin vain ne hyökkäysmoduulit jotka toimivat sujuvasti
ennen sallimislistausohjelmien testaamista, on mahdollista, että mikäli testikohde ra-
kennettaisiin uudelleen samanlaiseksi, osa niistä ei toimisikaan. Moduulin toimintaan
voi vaikuttaa pienikin muutos kohdekoneen asetuksissa tai esimerkiksi erilaisesta lait-
teistosta johtuva muutos.
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6.5. Tulosten vaikutus

Tässä työssä on testattu vain yksi ominaisuus sallimislistausohjelmista, joten kokonai-
sarviota ohjelmien toiminnasta ei pysty antamaan. Tulosten pitäisi kuitenkin vaikuttaa
siihen, että ohjelman hankkimista harkitsevat henkilöt huomaavat suhtautua kriittisesti
tuotteiden ominaisuuksien toiminnasta annettuun kuvaan. Mainosteksteistä voi saada
sellaisen kuvan, että sallimislistausohjelmat suojaavat kaikelta haitalliselta. Koska jo-
kainen ohjelman hankintaa suunnitteleva ei pysty itse testaamaan ohjelmaa kovin laa-
jasti, toivotaan tämän työn tulosten hyödyttävän päätöksissä.

Työssä on myös käyty läpi erinäisiä kohtia, joita tulee miettiä sopivan sallimislis-
tausohjelman hankintaa suunniteltaessa. Tavoitteena on, että sopivan ohjelman hank-
kimista huomataan katsoa eri näkökulmista ja myös pienemmät valmistajat huomioi-
daan päätöksenteossa. Yleinen kiinnostus sallimislistausohjelmia kohtaan toivottavasti
kannustaa tuotteiden valmistajia kehittämään koko ajan parempia ohjelmia ja sopivia
versioita eri käyttäjien tarpeisiin.

6.6. Jatkotutkimus

Testien tekemisen jälkeen molemmista sallimislistausohjelmista on tullut uudet ver-
siot. Lumension mainostaa tätä uutta versiota erityisesti muistihaavoittuvuuksilta suo-
jaavan ominaisuuden osalta. Muistihaavoittuvuuksien ja muiden sallituissa ohjelmissa
mahdollisesti olevien haavoittuvuuksien suojaus on vielä uusi ominaisuus sallimislis-
tausohjelmissa, mutta tällaisten haavoittuvuuksien hyväksikäytöltä suojaamisen paran-
taminen vaikuttaa olevan kehityksen alla tällä hetkellä useammallakin eri valmistajal-
la. Tämän vuoksi olisi mielenkiintoista seurata, paranevatko suojausmekanismit ajan
myötä toistamalla samoja hyökkäystestejä sallimislistausohjelmien uudemmille ver-
sioille. Samaa testiympäristöä ja hyökkäysmoduuleita on jo käytetty testaamaan mui-
den valmistajien sallimislistausohjelmia sekä muita suojausohjelmia.

Yksi kiinnostusta herättänyt tutkimusaihe on viruksentorjuntaohjelmien ja sallimis-
listausohjelmien vertailu. Jos valittavan olisi vain toinen, kumpi suojaisi järjestelmää
tehokkaammin ja kumpi olisi teollisuusautomaation toiminnan jatkuvuuden varmista-
misen kannalta turvallisempi vaihtoehto.

Kolmas ja laajempi työn tuloksista noussut jatkotutkimusaihe on tutkimus siitä, mi-
ten haavoittuvuuksien hyväksikäyttöä voitaisiin estää. Tästä aiheesta on tehty lukuisia
tutkimuksia ja myös viruksentorjuntaohjelmat osaltaan tekevät tätä, mutta koska kai-
kenkattavaa ratkaisua ei ole vielä kehitetty, on myös pienempien suojausmekanismien
kehittäminen tärkeää.
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7. YHTEENVETO

Tämän työn tavoitteena on tutkia sovellusten sallimislistausohjelmia erityisesti siitä
näkökulmasta, miten ne soveltuvat käyttöön teollisuudessa. Teollisuudessa järjestel-
mät voivat olla hyvin kriittisiä haittaohjelmille ja muille toiminnan häiriöille. Järjes-
telmät voivat olla pitkään päivittämättä, minkä vuoksi ne tarvitsevat sellaisen suojaus-
ohjelman, joka ei vaadi säännöllisiä päivityksiä, mutta joka suojaa myös päivittämät-
tömien sovellusten haavoittuvuuksilta. Tämän työn testitapauksilla on tutkittu, suojaa-
vatko sallimislistausohjelmat järjestelmässä olevien päivittämättömien ohjelmien haa-
voittuvuuksien hyväksikäytöltä. Tulosten perusteella on myös pohdittu, voiko sallimis-
listausohjelmaa käyttää ainoana puolustusmekanismina teollisuusjärjestelmässä.

Testeissä käytetylle kohdekoneelle on asennettu sellaisten ohjelmien vanhoja ver-
sioita, joissa tiedetään olevan haavoittuvuuksia. Koneen käyttöjärjestelmänä on Win-
dows XP SP3. Käyttöjärjestelmän omat suojausmekanismit on otettu pois päältä, ja
koneelle on asennettu sallimislistausohjelma. Ohjelmien suojaamisen tasoa on tutkittu
hyökkäämällä kohdekoneelle Metasploit-hyökkäystyökalun avulla. Metasploitissa on
valmiita hyökkäysmoduuleita, jotka käyttävät hyväkseen asennetuissa ohjelmissa ole-
via haavoittuvuuksia: puskuriylivuotoja, muistihaavoittuvuuksia ja muita ohjelmointi-
virheitä. Yksi hyökkäyksistä käyttää käyttöjärjestelmässä itsessään olevaa haavoittu-
vuutta, kaksi hyökkäyksistä käyttää etäyhteysohjelmien haavoittuvuuksia, ja muissa
tarvitaan käyttäjää avaamaan haitallinen linkki tai dokumentti.

Testattaviksi sallimislistausohjelmiksi on valikoitunut kahden eri myyjän ohjelmat,
McAfeen ja Lumensionin, jotka molemmat sanovat suojaavansa sallittujen ohjelmien
haavoittuvuuksien hyväksikäytöltä sekä muistihaavoittuvuuksilta. Molemmista ohjel-
mista on saatavilla 30 päivän täysmittainen kokeiluversio, joita näissä testeissä on käy-
tetty. McAfeen ohjelma vaatii kohdekoneen uudelleenkäynnistyksen, jotta muistisuo-
jaus toimii. Lumensionin ohjelma ei vaadi sitä.

Testien tulokset eivät täysin tue väitettä, että ohjelmat suojaavat haavoittuvuuksil-
ta sallituissa ohjelmissa. Testeissä käytettiin 14:ä erilaista hyökkäysmoduulia, joista
McAfeen ohjelma suojasi kokonaan yhdeltä. Se esti seitsemän hyökkäystä osittain ja
kuusi hyökkäyksistä sai muodostettua yhteyden kohdekoneeseen ilman, että sallimis-
listausohjelmaan jäi mitään merkintää niistä. Lumensionin ohjelma ei estänyt hyök-
käyksistä yhtään edes osittain. Yhteyden muodostamisen jälkeen hyökkääjä pystyy
esimerkiksi sulkemaan kohdekoneella olevia prosesseja sekä sammuttamaan kohde-
koneen. McAfeen ohjelma suojasi näppäinpainallusten tallentajan käytöltä.

Haavoittuvuuksien tyypillä ei vaikuttanut olevan vaikutusta siihen, onnistuiko ohjel-
ma suojaamaan sen hyväksikäytöltä vai ei. Sen sijaan sallitun ohjelman tyypillä saat-
taa olla vaikutusta, sillä McAfeen sallimislistausohjelma onnistui suojaamaan osittain
kaikilta Internet Explorerin kautta tehdyiltä hyökkäyksiltä, kun taas Mozilla Firefoxin
hyökkäykset onnistuivat. On mahdollista, että Internet Explorerin tietynlaisen käyttäy-
tymisen estäminen on lisätty suojausominaisuudeksi.

Vaikka sallimislistausohjelmat eivät suojaakaan täysin haavoittuvuuksia vastaan,
voivat ne silti olla hyvä lisä teollisuusjärjestelmän puolustusstrategiaan. Ohjelman han-
kintaa suunniteltaessa on hyvä miettiä millaisia ominaisuuksia ohjelmalta tarvitsee.
Parhaan suojaustason tuova ohjelma ei välttämättä ole soveltuvin omaan järjestelmään,
mikäli tärkeämpää on esimerkiksi tietynasteisen joustavuuden säilyttäminen järjestel-
mässä.
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9. LIITTEET

Liite 1 Nessus-haavoittuvuusskannerin raportti Lumensionin sallimislistaus-
ohjelmalla suojatusta kohdekoneesta
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Report

25/Mar/2013:13:17:31 GMT

Table Of Contents
Vulnerabilities By Host

192.168.0.16

Vulnerabilities By Host

[-] Collapse All

[+] Expand All

192.168.0.16

Scan Information

Start time: Mon Mar 25 13:12:54 2013
End time: Mon Mar 25 13:17:30 2013

Host Information

DNS Name: ESPINSTALLTEMP
Netbios Name: ESPINSTALLTEMP
IP: 192.168.0.16
MAC Address: 5c:26:0a:25:92:2a
OS: Microsoft Windows XP Professional (English)

Results Summary

Critical High Medium Low Info Total
15 233 52 4 126 430

Results Details

0/icmp

10114 - ICMP Timestamp Request Remote Date Disclosure [-/+]

0/tcp

24269 - Windows Management Instrumentation (WMI) Available [-/+]

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

58651 - Netstat Active Connections [-/+]

34096 - BIOS Version (WMI) [-/+]

48337 - Windows ComputerSystemProduct Enumeration (WMI) [-/+]

24272 - Network Interfaces Enumeration (WMI) [-/+]

24282 - Data Execution Prevention (DEP) is Disabled [-/+]

52001 - WMI QuickFixEngineering (QFE) Enumeration [-/+]

24270 - Computer Manufacturer Information (WMI) [-/+]

24274 - USB Drives Enumeration (WMI) [-/+]

10902 - Microsoft Windows 'Administrators' Group User List [-/+]

25220 - TCP/IP Timestamps Supported [-/+]

35716 - Ethernet Card Manufacturer Detection [-/+]



56468 - Time of Last System Startup [-/+]

55472 - Device Hostname [-/+]

62042 - SMB QuickFixEngineering (QFE) Enumeration [-/+]

56310 - Firewall Rule Enumeration [-/+]

10913 - Microsoft Windows - Local Users Information : Disabled accounts [-/+]

10915 - Microsoft Windows - Local Users Information : User has never logged on [-/+]

10916 - Microsoft Windows - Local Users Information : Passwords never expire [-/+]

11936 - OS Identification [-/+]

45590 - Common Platform Enumeration (CPE) [-/+]

54615 - Device Type [-/+]

38153 - Microsoft Windows Summary of Missing Patches [-/+]

19506 - Nessus Scan Information [-/+]

0/udp

10287 - Traceroute Information [-/+]

21/tcp

17593 - FileZilla FTP Server Multiple DoS [-/+]

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

22964 - Service Detection [-/+]

10092 - FTP Server Detection [-/+]

123/udp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

10884 - Network Time Protocol (NTP) Server Detection [-/+]

135/tcp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

137/udp

10150 - Windows NetBIOS / SMB Remote Host Information Disclosure [-/+]

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

43815 - NetBIOS Multiple IP Address Enumeration [-/+]

138/udp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

139/tcp

11011 - Microsoft Windows SMB Service Detection [-/+]

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

445/tcp

51352 - Microsoft .NET Framework Service Pack Out of Date [-/+]

22056 - Flash Player Multiple Vulnerabilities (APSB06-11) [-/+]

56959 - Adobe AIR <= 3.0 Multiple Vulnerabilities (APSB11-28) [-/+]



48405 - MS10-054: Vulnerabilities in SMB Server Could Allow Remote Code Execution (982214) (remote check) [-/+]

53503 - MS11-020: Vulnerability in SMB Server Could Allow Remote Code Execution (2508429) (remote check) [-/+]

47556 - MS10-012: Vulnerabilities in SMB Could Allow Remote Code Execution (971468) (uncredentialed check) [-/+]

34476 - MS08-067: Microsoft Windows Server Service Crafted RPC Request Handling Unspecified Remote Code Execution

(958644)
[-/+]

35361 - MS09-001: Vulnerabilities in SMB Could Allow Remote Code Execution (958687) [-/+]

39348 - MS09-026: Vulnerability in RPC Could Allow Elevation of Privilege (970238) [-/+]

61529 - MS12-054: Vulnerabilities in Windows Networking Components Could Allow Remote Code Execution (2733594) [-/+]

48291 - MS10-054: Vulnerabilities in SMB Server Could Allow Remote Code Execution (982214) [-/+]

44422 - MS10-012: Vulnerabilities in SMB Could Allow Remote Code Execution (971468) [-/+]

53377 - MS11-020: Vulnerability in SMB Server Could Allow Remote Code Execution (2508429) [-/+]

39344 - MS09-022: Vulnerabilities in Windows Print Spooler Could Allow Remote Code Execution (961501) [-/+]

43063 - MS09-071: Vulnerabilities in Internet Authentication Service Could Allow Remote Code Execution (974318) [-/+]

53830 - MS KB2526954: Microsoft Silverlight 4.0 < 4.0.60310 Multiple Vulnerabilities [-/+]

34461 - RealVNC VNC Viewer < 4.1.3/4.4.3 Arbitrary Command Execution [-/+]

56334 - Firefox 3.6.x < 3.6.23 Multiple Vulnerabilities [-/+]

50383 - Firefox 3.6 < 3.6.12 Buffer Overflow [-/+]

49146 - Firefox 3.6 < 3.6.9 Multiple Vulnerabilities [-/+]

56750 - Firefox 3.6.x < 3.6.24 Multiple Vulnerabilities [-/+]

50085 - Firefox 3.6 < 3.6.11 Multiple Vulnerabilities [-/+]

55287 - Firefox 3.6 < 3.6.18 Multiple Vulnerabilities [-/+]

58006 - Firefox 3.6.x < 3.6.27 'png_decompress_chunk' Integer Overflow [-/+]

40362 - Mozilla Foundation Unsupported Application Detection [-/+]

57769 - Firefox 3.6.x < 3.6.26 Multiple Vulnerabilities [-/+]

51121 - Firefox 3.6 < 3.6.13 Multiple Vulnerabilities [-/+]

53594 - Firefox 3.6 < 3.6.17 Multiple Vulnerabilities [-/+]

52531 - Firefox 3.6 < 3.6.14 Multiple Vulnerabilities [-/+]

58349 - Firefox 3.6.x < 3.6.28 Multiple Vulnerabilities [-/+]

55901 - Firefox 3.6 < 3.6.20 Multiple Vulnerabilities [-/+]

42120 - Adobe Reader < 9.2 / 8.1.7 / 7.1.4 Multiple Vulnerabilities (APSB09-15) [-/+]

51925 - Adobe Reader < 10.0.1 / 9.4.2 / 8.2.6 Multiple Vulnerabilities (APSB11-03) [-/+]

47165 - Adobe Reader < 9.3.3 / 8.2.3 Multiple Vulnerabilities (APSB10-15) [-/+]

57043 - Adobe Reader < 9.4.7 Multiple Memory Corruption Vulnerabilities (APSB11-30) [-/+]

57484 - Adobe Reader < 10.1.2 / 9.5 Multiple Vulnerabilities (APSB12-01) [-/+]

45505 - Adobe Reader < 9.3.2 / 8.2.2 Multiple Vulnerabilities (APSB10-09) [-/+]

44644 - Adobe Reader < 9.3.1 / 8.2.1 Multiple Vulnerabilities (APSB10-07) [-/+]

56198 - Adobe Reader < 10.1.1 / 9.4.6 / 8.3.1 Multiple Vulnerabilities (APSB11-21, APSB11-24) [-/+]

52672 - Adobe Reader 9.x / 10.x Unspecified Memory Corruption (APSB11-06) [-/+]

53451 - Adobe Reader 9.x / 10.x Multiple Vulnerabilities (APSB11-08) [-/+]

48375 - Adobe Reader < 9.3.4 / 8.2.4 Multiple Vulnerabilities (APSB10-17) [-/+]

50614 - Adobe Reader < 9.4.1 Multiple Vulnerabilities (APSB10-28) [-/+]



55144 - Adobe Reader < 10.1 / 9.4.5 / 8.3 Multiple Vulnerabilities (APSB11-16) [-/+]

61562 - Adobe Reader < 10.1.4 / 9.5.2 Multiple Vulnerabilities (APSB12-16) [-/+]

43876 - Adobe Reader < 9.3 / 8.2 Multiple Vulnerabilities (APSB10-02) [-/+]

58683 - Adobe Reader < 10.1.3 / 9.5.1 Multiple Vulnerabilities (APSB12-08) [-/+]

49173 - Adobe Reader < 9.4 / 8.2.5 Multiple Vulnerabilities (APSB10-21) [-/+]

40494 - Adobe Reader < 9.1.3 Flash Handling Unspecified Arbitrary Code Execution (APSB09-10) [-/+]

35821 - Adobe Reader < 9.1 / 8.1.4 / 7.1.1 Multiple Vulnerabilities [-/+]

39355 - Adobe Reader < 9.1.2 / 8.1.6 / 7.1.3 Multiple Vulnerabilities [-/+]

38746 - Adobe Reader getAnnots() JavaScript Method PDF Handling Memory Corruption [-/+]

58207 - Flash Player <= 10.3.183.15 / 11.1.102.62 Multiple Vulnerabilities (APSB12-05) [-/+]

58001 - Flash Player <= 10.3.183.14 / 11.1.102.55 Multiple Vulnerabilities (APSB12-03) [-/+]

51926 - Flash Player < 10.2.152.26 Multiple Vulnerabilities (APSB11-02) [-/+]

54299 - Flash Player < 10.3.181.14 Multiple Vulnerabilities (APSB11-12) [-/+]

55140 - Flash Player < 10.3.181.26 Multiple Vulnerabilities (APSB11-18) [-/+]

35742 - Flash Player 9.0.159.0 / 10.0.22.87 Multiple Vulnerabilities (APSB09-01) [-/+]

56874 - Flash Player <= 10.3.183.10 / 11.0.1.152 Multiple Vulnerabilities (APSB11-28) [-/+]

59196 - Flash Player Unsupported Version Detection [-/+]

53472 - Flash Player < 10.2.159.1 ActionScript Predefined Class Prototype Addition Remote Code Execution (APSB11-07) [-/+]

56259 - Flash Player <= 10.3.183.7 Multiple Vulnerabilities (APSB11-26) [-/+]

43068 - Flash Player < 9.0.260 / 10.0.42.34 Multiple Vulnerabilities (APSB09-19) [-/+]

40434 - Flash Player < 9.0.246.0 / 10.0.32.18 Multiple Vulnerabilities (APSB09-10) [-/+]

55803 - Flash Player <= 10.3.181.36 Multiple Vulnerabilities (APSB11-21) [-/+]

34741 - Flash Player < 9.0.151.0 / 10.0.12.36 Multiple Vulnerabilities (APSB08-18 / APSB08-20 / APSB08-22) [-/+]

52673 - Flash Player < 10.2.153.1 Unspecified Memory Corruption (APSB11-05) [-/+]

43089 - MS KB955759: Security Enhancements for the Indeo Codec [-/+]

44045 - MS KB979267: Flash 6 ActiveX Control On Windows XP Multiple Vulnerabilities [-/+]

48762 - MS KB2269637: Insecure Library Loading Could Allow Remote Code Execution [-/+]

53474 - Adobe AIR < 2.6.0.19140 ActionScript Predefined Class Prototype Addition Remote Code Execution (APSB11-07) [-/+]

52755 - Adobe AIR < 2.6 Unspecified Memory Corruption (APSB11-05) [-/+]

34815 - Adobe AIR < 1.5 Multiple Vulnerabilities (APSB08-23) [-/+]

43069 - Adobe AIR < 1.5.3 Multiple Vulnerabilities (APSB09-19) [-/+]

55805 - Adobe AIR < 2.7.1 Multiple Vulnerabilities (APSB11-21) [-/+]

50604 - Adobe AIR < 2.5.1 Multiple Vulnerabilities (APSB10-26) [-/+]

46858 - Adobe AIR < 2.0.2.12610 Multiple Vulnerabilities (ASPB10-14) [-/+]

48299 - Adobe AIR < 2.0.3 Multiple Vulnerabilities (APSB10-16) [-/+]

55806 - Adobe AIR Unsupported Version Detection [-/+]

40447 - Adobe AIR < 1.5.2 Multiple Vulnerabilities (APSB09-10) [-/+]

49955 - MS10-078: Vulnerabilities in the OpenType Font (OTF) Format Driver Could Allow Elevation of Privilege (2279986) [-/+]

33137 - MS08-036: Vulnerabilities in Pragmatic General Multicast (PGM) Could Allow Denial of Service (950762) [-/+]

59911 - MS12-048: Vulnerability in Windows Shell Could Allow Remote Code Execution (2691442) [-/+]

55118 - MS11-038: Vulnerability in OLE Automation Could Allow Remote Code Execution (2476490) [-/+]



55126 - MS11-046: Vulnerability in Ancillary Function Driver Could Allow Elevation of Privilege (2503665) [-/+]

51162 - MS10-090: Cumulative Security Update for Internet Explorer (2416400) [-/+]

55795 - MS11-065: Vulnerability in Remote Desktop Protocol Could Allow Denial of Service (2570222) [-/+]

56449 - MS11-075: Vulnerability in Microsoft Active Accessibility Could Allow Remote Code Execution (2623699) [-/+]

34408 - MS08-063: Microsoft Windows SMB File Name Handling Remote Underflow (957095) [-/+]

51903 - MS11-003: Cumulative Security Update for Internet Explorer (2482017) [-/+]

51587 - MS KB2488013: Internet Explorer CSS Import Rule Processing Arbitrary Code Execution [-/+]

36151 - MS09-013: Vulnerabilities in Windows HTTP Services Could Allow Remote Code Execution (960803) [-/+]

51913 - MS11-013: Vulnerabilities in Kerberos Could Allow Elevation of Privilege (2496930) [-/+]

48284 - MS10-047: Vulnerabilities in Windows Kernel Could Allow Elevation of Privilege (981852) [-/+]

53389 - MS11-032: Vulnerability in the OpenType Compact Font Format (CFF) Driver Could Allow Remote Code Execution

(2507618)
[-/+]

55122 - MS11-042: Vulnerabilities in Distributed File System Could Allow Remote Code Execution (2535512) [-/+]

34744 - MS08-069: Vulnerabilities in Microsoft XML Core Services Could Allow Remote Code Execution (955218) [-/+]

33878 - MS08-049: Vulnerabilities in Event System Could Allow Remote Code Execution (950974) [-/+]

45378 - MS10-018: Cumulative Security Update for Internet Explorer (980182) [-/+]

49950 - MS10-073: Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Elevation of Privilege (981957) [-/+]

57472 - MS12-004: Vulnerabilities in Windows Media Could Allow Remote Code Execution (2636391) [-/+]

39347 - MS09-025: Vulnerabilities in Windows Kernel Could Allow Elevation of Privilege (968537) [-/+]

61530 - MS12-055: Vulnerability in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Elevation of Privilege (2731847) [-/+]

57944 - MS12-010: Cumulative Security Update for Internet Explorer (2647516) [-/+]

49959 - MS10-082: Vulnerability in Windows Media Player Could Allow Remote Code Execution (2378111) [-/+]

48287 - MS10-050: Vulnerability in Windows Movie Maker Could Allow Remote Code Execution (981997) [-/+]

49219 - MS10-061: Vulnerability in Print Spooler Service Could Allow Remote Code Execution (2347290) [-/+]

49951 - MS10-074: Vulnerability in Microsoft Foundation Classes Could Allow Remote Code Execution (2387149) [-/+]

53387 - MS11-030: Vulnerability in DNS Resolution Could Allow Remote Code Execution (2509553) [-/+]

56454 - MS11-080: Vulnerability in Ancillary Function Driver Could Allow Elevation of Privilege (2592799) [-/+]

55792 - MS11-062: Vulnerability in Remote Access Service NDISTAPI Driver Could Allow Elevation of Privilege (2566454) [-/+]

46312 - MS10-030: Vulnerability in Outlook Express and Windows Mail Could Allow Remote Code Execution (978542) [-/+]

53382 - MS11-025: Vulnerability in Microsoft Foundation Class (MFC) Library Could Allow Remote Code Execution (2500212) [-/+]

45506 - MS10-019: Vulnerabilities in Windows Could Allow Remote Code Execution (981210) [-/+]

44417 - MS10-007: Vulnerability in Windows Shell Handler Could Allow Remote Code Execution (975713) [-/+]

57470 - MS12-002: Vulnerability in Windows Object Packager Could Allow Remote Code Execution (2603381) [-/+]

57273 - MS11-087: Vulnerability in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Remote Code Execution (2639417) [-/+]

36152 - MS09-014: Cumulative Security Update for Internet Explorer (963027) [-/+]

35075 - MS08-076: Vulnerabilities in Windows Media Components Could Allow Remote Code Execution (959807) [-/+]

34406 - MS08-061: Microsoft Windows Kernel Multiple Privilege Elevation (954211) [-/+]

49224 - MS10-066: Vulnerability in Remote Procedure Call Could Allow Remote Code Execution (982802) [-/+]

55132 - MS11-052: Vulnerability in Vector Markup Language Could Allow Remote Code Execution (2544521) [-/+]

36149 - MS09-011: Vulnerability in Microsoft DirectShow Could Allow Remote Code Execution (961373) [-/+]

56452 - MS11-078: Vulnerability in .NET Framework and Microsoft Silverlight Could Allow Remote Code Execution (2604930) [-/+]



35221 - MS08-078: Microsoft Internet Explorer Security Update (960714) [-/+]

43064 - MS09-072: Cumulative Security Update for Internet Explorer (976325) [-/+]

39792 - MS09-029: Vulnerabilities in the Embedded OpenType Font Engine Could Allow Remote Code Execution (961371) [-/+]

35822 - MS09-006: Vulnerabilities in Windows Kernel Could Allow Remote Code Execution (958690) [-/+]

57279 - MS11-093: Vulnerability in OLE Could Allow Remote Code Execution (2624667) [-/+]

51907 - MS11-007: Vulnerability in the OpenType Compact Font Format (CFF) Driver Could Allow Remote Code Execution

(2485376)
[-/+]

49953 - MS10-076: Vulnerability in the Embedded OpenType Font Engine Could Allow Remote Code Execution (982132) [-/+]

34743 - MS08-068: Vulnerability in SMB Could Allow Remote Code Execution (957097) [-/+]

52585 - MS11-017: Vulnerabilities in Remote Desktop Connection Could Allow Remote Code Execution (2508062) [-/+]

46842 - MS10-035: Cumulative Security Update for Internet Explorer (982381) [-/+]

44423 - MS10-013: Vulnerability in Microsoft DirectShow Could Allow Remote Code Execution (977935) [-/+]

56455 - MS11-081: Critical Cumulative Security Update for Internet Explorer (2586448) [-/+]

46839 - MS10-032: Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Elevation of Privilege (979559) [-/+]

34411 - MS08-066: Microsoft Windows Ancillary Function Driver (afd.sys) Local Privilege Escalation (956803) [-/+]

59044 - MS 2695962: Update Rollup for ActiveX Kill Bits (2695962) [-/+]

39791 - MS09-028: Vulnerabilities in Microsoft DirectShow Could Allow Remote Code Execution (971633) [-/+]

57278 - MS11-092: Vulnerability in Windows Media Could Allow Remote Code Execution (2648048) [-/+]

57284 - MS11-098: Vulnerability in Windows Kernel Could Allow Elevation of Privilege (2633171) [-/+]

25691 - MS07-040: Vulnerabilities in .NET Framework Could Allow Remote Code Execution (931212) [-/+]

45507 - MS10-020: Vulnerabilities in SMB Client Could Allow Remote Code Execution (980232) [-/+]

45509 - MS10-022: Vulnerability in VBScript Scripting Engine Could Allow Remote Code Execution (981169) [-/+]

42110 - MS09-054: Cumulative Security Update for Internet Explorer (974455) [-/+]

57948 - MS12-014: Vulnerability in Indeo Codec Could Allow Remote Code Execution (2661637) [-/+]

48285 - MS10-048: Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Elevation of Privilege (2160329) [-/+]

55124 - MS11-044: Vulnerability in .NET Framework Could Allow Remote Code Execution (2538814) [-/+]

48286 - MS10-049: Vulnerabilities in SChannel could allow Remote Code Execution (980436) [-/+]

61528 - MS12-053: Vulnerability in Remote Desktop Could Allow Remote Code Execution (2723135) [-/+]

40888 - MS09-045: Vulnerability in JScript Scripting Engine Could Allow Remote Code Execution (971961) [-/+]

49961 - MS10-084: Vulnerability in Windows Local Procedure Call Could Cause Elevation of Privilege (2360937) [-/+]

49960 - MS10-083: Vulnerability in COM Validation in Windows Shell and WordPad Could Allow Remote Code Execution

(2405882)
[-/+]

53375 - MS11-018: Cumulative Security Update for Internet Explorer (2497640) [-/+]

57473 - MS12-005: Vulnerability in Microsoft Windows Could Allow Remote Code Execution (2584146) [-/+]

40557 - MS09-038: Vulnerabilities in Windows Media File Processing Could Allow Remote Code Execution (971557) [-/+]

44110 - MS10-002: Cumulative Security Update for Internet Explorer (978207) [-/+]

59459 - MS12-041: Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Elevation of Privilege (2709162) [-/+]

47710 - MS10-042: Vulnerability in Help and Support Center Could Allow Remote Code Execution (2229593) [-/+]

49958 - MS10-081: Vulnerability in Windows Common Control Library Could Allow Remote Code Execution (2296011) [-/+]

47045 - MS KB2219475: Windows Help Center hcp:// Protocol Handler Arbitrary Code Execution [-/+]

53376 - MS11-019: Vulnerabilities in SMB Client Could Allow Remote Code Execution (2511455) [-/+]



33874 - MS08-045: Cumulative Security Update for Internet Explorer (953838) [-/+]

48289 - MS10-052: Vulnerability in Microsoft MPEG Layer-3 Codecs Could Allow Remote Code Execution (2115168) [-/+]

34403 - MS08-058: Microsoft Internet Explorer Multiple Vulnerabilities (956390) [-/+]

52583 - MS11-015: Vulnerabilities in Windows Media Could Allow Remote Code Execution (2510030) [-/+]

42107 - MS09-051: Vulnerabilities in Windows Media Runtime Could Allow Remote Code Execution (975682) [-/+]

40890 - MS09-047: Vulnerabilities in Windows Media Format Could Allow Remote Code Execution (973812) [-/+]

48292 - MS10-055: Vulnerability in Cinepak Codec Could Allow Remote Code Execution (982665) [-/+]

51914 - MS11-014: Vulnerability in Local Security Authority Subsystem Service Could Allow Local Elevation of Privilege

(2478960)
[-/+]

55119 - MS11-039: Vulnerability in .NET Framework and Microsoft Silverlight Could Allow Remote Code Execution (2514842) [-/+]

49220 - MS10-062: Vulnerability in MPEG-4 Codec Could Allow Remote Code Execution (975558) [-/+]

35823 - MS09-007: Vulnerability in SChannel Could Allow Spoofing (960225) [-/+]

51906 - MS11-006: Vulnerability in Windows Shell Graphics Processing Could Allow Remote Code Execution (2483185) [-/+]

58655 - MS12-023: Cumulative Security Update for Internet Explorer (2675157) [-/+]

59454 - MS12-036: Vulnerability in Remote Desktop Could Allow Remote Code Execution (2685939) [-/+]

51171 - MS10-099: Vulnerability in Routing and Remote Access Could Allow Elevation of Privilege (2440591) [-/+]

53381 - MS11-024: Vulnerability in Windows Fax Cover Page Editor Could Allow Remote Code Execution (2527308) [-/+]

40561 - MS09-042: Vulnerability in Telnet Could Allow Remote Code Execution (960859) [-/+]

44416 - MS10-006: Vulnerabilities in SMB Client Could Allow Remote Code Execution (978251) [-/+]

40560 - MS09-041: Vulnerability in Workstation Service Could Allow Elevation of Privilege (971657) [-/+]

45514 - MS10-027: Vulnerability in Windows Media Player Could Allow Remote Code Execution (979402) [-/+]

56451 - MS11-077: Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Remote Code Execution (2567053) [-/+]

42114 - MS09-058: Vulnerabilities in Windows Kernel Could Allow Elevation of Privilege (971486) [-/+]

40565 - MS09-044: Vulnerabilities in Remote Desktop Connection Could Allow Remote Code Execution (970927) [-/+]

57285 - MS11-099: Cumulative Security Update for Internet Explorer (2618444) [-/+]

51912 - MS11-012: Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Elevation of Privilege (2479628) [-/+]

48288 - MS10-051: Vulnerability in Microsoft XML Core Services Could Allow Remote Code Execution (2079403) [-/+]

51170 - MS10-098: Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Elevation of Privilege (2436673) [-/+]

36150 - MS09-012: Vulnerabilities in Windows Could Allow Elevation of Privilege (959454) [-/+]

40889 - MS09-046: Vulnerability in DHTML Editing Component ActiveX Control Could Allow Remote Code Execution (956844) [-/+]

53391 - MS11-034: Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Elevation of Privilege (2506223) [-/+]

55123 - MS11-043: Vulnerability in SMB Client Could Allow Remote Code Execution (2536276) [-/+]

51911 - MS11-011: Vulnerabilities in Windows Kernel Could Allow Elevation of Privilege (2393802) [-/+]

58656 - MS12-024: Vulnerability in Windows Could Allow Remote Code Execution (2653956) [-/+]

40556 - MS09-037: Vulnerabilities in Microsoft Active Template Library (ATL) Could Allow Remote Code Execution (973908) [-/+]

46840 - MS10-033: Vulnerabilities in Media Decompression Could Allow Remote Code Execution (979902) [-/+]

33135 - MS08-033: Vulnerabilities in DirectX Could Allow Remote Code Execution (951698) [-/+]

51455 - MS11-002: Vulnerabilities in Microsoft Data Access Components Could Allow Remote Code Execution (2451910) [-/+]

45513 - MS10-026: Vulnerability in Microsoft MPEG Layer-3 Codecs Could Allow Remote Code Execution (977816) [-/+]

34409 - MS08-064: Microsoft Windows Virtual Address Descriptors (VAD) Local Privilege Escalation (956841) [-/+]

44415 - MS10-005: Vulnerability in Microsoft Paint Could Allow Remote Code Execution (978706) [-/+]



42439 - MS09-065: Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Remote Code Execution (969947) [-/+]

33133 - MS08-031: Cumulative Security Update for Internet Explorer (950759) [-/+]

49948 - MS10-071: Cumulative Security Update for Internet Explorer (2360131) [-/+]

40407 - MS09-034: Cumulative Security Update for Internet Explorer (972260) [-/+]

45020 - MS10-016: Vulnerability in Windows Movie Maker Could Allow Remote Code Execution (975561) [-/+]

57283 - MS11-097: Vulnerability in Windows Client/Server Run-time Subsystem Could Allow Elevation of Privilege (2620712) [-/+]

51168 - MS10-096: Vulnerability in Windows Address Book Could Allow Remote Code Execution (2423089) [-/+]

48290 - MS10-053: Cumulative Security Update for Internet Explorer (2183461) [-/+]

33875 - MS08-046: Vulnerability in Microsoft Windows Image Color Management System Could Allow Remote Code Execution

(952954)
[-/+]

61527 - MS12-052: Cumulative Security Update for Internet Explorer (2722913) [-/+]

55570 - MS11-054: Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Elevation of Privilege (2555917) [-/+]

62045 - MS 2736233: Update Rollup for ActiveX Kill Bits (2736233) [-/+]

57276 - MS11-090: Cumulative Security Update of ActiveX Kill Bits (2618451) [-/+]

55787 - MS11-057: Critical Cumulative Security Update for Internet Explorer (2559049) [-/+]

59910 - MS12-047: Vulnerabilities in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Elevation of Privilege (2718523) [-/+]

53388 - MS11-031: Vulnerability in JScript and VBScript Scripting Engines Could Allow Remote Code Execution (2514666) [-/+]

48216 - MS10-046: Vulnerability in Windows Shell Could Allow Remote Code Execution (2286198) [-/+]

47750 - MS KB2286198: Windows Shell Shortcut Icon Parsing Arbitrary Code Execution [-/+]

43065 - MS09-073: Vulnerability in WordPad and Office Text Converters Could Allow Remote Code Execution (975539) [-/+]

53386 - MS11-029: Vulnerability in GDI+ Could Allow Remote Code Execution (2489979) [-/+]

42118 - MS09-062: Vulnerabilities in GDI+ Could Allow Remote Code Execution (957488) [-/+]

59042 - MS12-034: Combined Security Update for Microsoft Office, Windows, .NET Framework, and Silverlight (2681578) [-/+]

49221 - MS10-063: Vulnerability in Unicode Scripts Processor Could Allow Remote Code Execution (2320113) [-/+]

53390 - MS11-033: Vulnerability in WordPad Text Converters Could Allow Remote Code Execution (2485663) [-/+]

35070 - MS08-071: Vulnerabilities in GDI+ Could Allow Remote Code Execution (956802) [-/+]

49225 - MS10-067: Vulnerability in WordPad Text Converters Could Allow Remote Code Execution (2259922) [-/+]

51169 - MS10-097: Insecure Library Loading in Internet Connection Signup Wizard Could Allow Remote Code Execution

(2443105)
[-/+]

59908 - MS12-045: Vulnerability in Microsoft Data Access Components Could Allow Remote Code Execution (2698365) [-/+]

59460 - MS12-042: Vulnerabilities in Windows Kernel Could Allow Elevation of Privilege (2711167) [-/+]

59455 - MS12-037: Cumulative Security Update for Internet Explorer (2699988) [-/+]

42108 - MS09-052: Vulnerability in Windows Media Player Could Allow Remote Code Execution (974112) [-/+]

51163 - MS10-091: Vulnerabilities in the OpenType Font (OTF) Driver Could Allow Remote Code Execution (2296199) [-/+]

55793 - MS11-063: Vulnerability in Windows Client/Server Run-time Subsystem Could Allow Elevation of Privilege (2567680) [-/+]

55130 - MS11-050: Cumulative Security Update for Internet Explorer (2530548) [-/+]

43865 - MS10-001: Vulnerability in the Embedded OpenType Font Engine Could Allow Remote Code Execution (972270) [-/+]

35072 - MS08-073: Microsoft Internet Explorer Multiple Vulnerabilities (958215) [-/+]

39341 - MS09-019: Cumulative Security Update for Internet Explorer (969897) [-/+]

36153 - MS09-015: Blended Threat Vulnerability in SearchPath Could Allow Elevation of Privilege (959426) [-/+]

56174 - MS11-071: Vulnerability in Windows Components Could Allow Remote Code Execution (2570947) [-/+]

58332 - MS12-020: Vulnerabilities in Remote Desktop Could Allow Remote Code Execution (2671387) [-/+]



57608 - SMB Signing Disabled [-/+]

56037 - Firefox 3.6.x < 3.6.21 Out-of-Date CA List [-/+]

52767 - Firefox 3.6 < 3.6.16 Invalid HTTP Certificates [-/+]

57316 - Firefox < 4 CSS Browser History Disclosure Vulnerability [-/+]

56119 - Firefox 3.6.x < 3.6.22 Untrusted CA [-/+]

55802 - MS 2562937: Update Rollup for ActiveX Kill Bits (2562937) [-/+]

39350 - MS KB969898: Cumulative Security Update of ActiveX Kill Bits [-/+]

39622 - MS09-032: Cumulative Security Update of ActiveX Kill Bits (973346) [-/+]

58335 - MS 2647518: Update Rollup for ActiveX Kill Bits (2647518) [-/+]

59916 - MS KB2728973: Unauthorized Digital Certificates Could Allow Spoofing [-/+]

11952 - Flash Player < 7.0.19.0 Predictable Data Location Weakness [-/+]

54972 - Flash Player < 10.3.181.22 Cross-Site Scripting (APSB11-13) [-/+]

21079 - Flash Player swf Processing Multiple Unspecified Code Execution (APSB06-03) [-/+]

21567 - FileZilla FTP Server MLSD Command Overflow [-/+]

23831 - FileZilla FTP Server < 0.9.22 Wildcard Handling Remote DoS [-/+]

48761 - MS KB982316: Elevation of Privilege Using Windows Service Isolation Bypass [-/+]

56955 - MS KB2641690: Fraudulent Digital Certificates Could Allow Spoofing [-/+]

52977 - MS KB2524375: Fraudulent Digital Certificates Could Allow Spoofing [-/+]

59357 - MS KB2718704: Unauthorized Digital Certificates Could Allow Spoofing [-/+]

44595 - Adobe AIR < 1.5.3.9130 Multiple Vulnerabilities (APSB10-06) [-/+]

34414 - MS KB956391: Cumulative Security Update of ActiveX Kill Bits [-/+]

35634 - MS KB960715: Cumulative Security Update of ActiveX Kill Bits [-/+]

56124 - MS KB2616676: Fraudulent Digital Certificates Could Allow Spoofing [-/+]

33881 - MS KB953839: Cumulative Security Update of ActiveX Kill Bits [-/+]

49227 - MS10-069: Vulnerability in Windows Client/Server Runtime Subsystem Could Allow Elevation of Privilege (2121546) [-/+]

33879 - MS08-050: Vulnerability in Windows Messenger Could Allow Information Disclosure (955702) [-/+]

51910 - MS11-010: Vulnerability in Windows Client/Server Run-time Subsystem Could Allow Elevation of Privilege (2476687) [-/+]

57471 - MS12-003: Vulnerability in Windows Client/Server Run-time Subsystem Could Allow Elevation of Privilege (2646524) [-/+]

46848 - MS10-041: Vulnerability in Microsoft .NET Framework Could Allow Tampering (981343) [-/+]

42112 - MS09-056: Vulnerabilities in Windows CryptoAPI Could Allow Spoofing (974571) [-/+]

46844 - MS10-037: Vulnerability in the OpenType Compact Font Format (CFF) Driver Could Allow Elevation of Privilege

(980218)
[-/+]

22529 - MS06-056: Vulnerabilities in ASP.NET could allow information disclosure (922770) [-/+]

58330 - MS12-018: Vulnerability in Windows Kernel-Mode Drivers Could Allow Elevation of Privilege (2641653) [-/+]

44421 - MS10-011: Vulnerability in Windows Client/Server Run-time Subsystem Could Allow Elevation of Privilege (978037) [-/+]

43061 - MS09-069: Vulnerability in Local Security Authority Subsystem Service Could Allow Denial of Service (974392) [-/+]

46841 - MS10-034: Cumulative Security Update of ActiveX Kill Bits (980195) [-/+]

33441 - MS08-037: Vulnerabilities in DNS Could Allow Spoofing (953230) [-/+]

57474 - MS12-006: Vulnerability in SSL/TLS Could Allow Information Disclosure (2643584) [-/+]

45508 - MS10-021: Vulnerabilities in Windows Kernel Could Allow Elevation of Privilege (979683) [-/+]

33877 - MS08-048: Security Update for Outlook Express and Windows Mail (951066) [-/+]



33134 - MS08-032: Cumulative Security Update of ActiveX Kill Bits (950760) [-/+]

45516 - MS10-029: Vulnerability in Windows ISATAP Component Could Allow Spoofing (978338) [-/+]

55117 - MS11-037: Vulnerability in MHTML Could Allow Information Disclosure (2544893) [-/+]

53383 - MS11-026: Vulnerability in MHTML Could Allow Information Disclosure (2503658) [-/+]

44425 - MS10-015: Vulnerabilities in Windows Kernel Could Allow Elevation of Privilege (977165) [-/+]

42111 - MS09-055: Cumulative Security Update of ActiveX Kill Bits (973525) [-/+]

53384 - MS11-027: Cumulative Security Update of ActiveX Kill Bits (2508272) [-/+]

44418 - MS10-008: Cumulative Security Update of ActiveX Kill Bits (978262) [-/+]

55572 - MS11-056: Vulnerabilities in Windows Client/Server Run-time Subsystem Could Allow Elevation of Privilege (2507938) [-/+]

59912 - MS12-049: Vulnerability in TLS Could Allow Information Disclosure (2655992) [-/+]

11457 - Microsoft Windows SMB Registry : Winlogon Cached Password Weakness [-/+]

10456 - Microsoft Windows SMB Service Enumeration [-/+]

11460 - Microsoft Windows SMB Registry : Classic Logon Screen [-/+]

11011 - Microsoft Windows SMB Service Detection [-/+]

10785 - Microsoft Windows SMB NativeLanManager Remote System Information Disclosure [-/+]

10394 - Microsoft Windows SMB Log In Possible [-/+]

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

10400 - Microsoft Windows SMB Registry Remotely Accessible [-/+]

10395 - Microsoft Windows SMB Shares Enumeration [-/+]

44401 - Microsoft Windows SMB Service Config Enumeration [-/+]

17651 - Microsoft Windows SMB : Obtains the Password Policy [-/+]

11119 - Microsoft Windows SMB Registry : XP Service Pack Detection [-/+]

31728 - VMware Player detection (Windows) [-/+]

34112 - Wireshark / Ethereal Detection (Windows) [-/+]

42399 - Microsoft Silverlight Detection [-/+]

51351 - Microsoft .NET Framework Detection [-/+]

20862 - Mozilla Foundation Application Detection [-/+]

20836 - Adobe Reader Detection [-/+]

33545 - Oracle Java Runtime Environment (JRE) Detection [-/+]

28211 - Flash Player Detection [-/+]

58452 - Microsoft Windows Startup Software Enumeration [-/+]

11429 - Microsoft Windows Messenger Detection [-/+]

38687 - Microsoft Windows Security Center Settings [-/+]

32504 - Adobe AIR Detection [-/+]

35730 - Microsoft Windows USB Device Usage Report [-/+]

20811 - Microsoft Windows Installed Software Enumeration (credentialed check) [-/+]

10859 - Microsoft Windows SMB LsaQueryInformationPolicy Function SID Enumeration [-/+]

38689 - Microsoft Windows SMB Last Logged On User Disclosure [-/+]

10860 - SMB Use Host SID to Enumerate Local Users [-/+]

10396 - Microsoft Windows SMB Shares Access [-/+]



11777 - Microsoft Windows SMB Share Hosting Copyrighted Material [-/+]

48942 - Microsoft Windows SMB Registry : OS Version and Processor Architecture [-/+]

57033 - Microsoft Patch Bulletin Feasibility Check [-/+]

445/udp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

500/udp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

902/tcp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

22964 - Service Detection [-/+]

20301 - VMware ESX/GSX Server detection [-/+]

912/tcp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

22964 - Service Detection [-/+]

20301 - VMware ESX/GSX Server detection [-/+]

1078/udp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

1079/udp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

1080/udp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

1081/udp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

1199/tcp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

22319 - MSRPC Service Detection [-/+]

1900/udp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

3389/tcp

58435 - MS12-020: Vulnerabilities in Remote Desktop Could Allow Remote Code Execution (2671387) (uncredentialed check) [-/+]

57690 - Terminal Services Encryption Level is Medium or Low [-/+]

18405 - Microsoft Windows Remote Desktop Protocol Server Man-in-the-Middle Weakness [-/+]

30218 - Terminal Services Encryption Level is not FIPS-140 Compliant [-/+]



34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

10940 - Windows Terminal Services Enabled [-/+]

4500/udp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

5800/tcp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

22964 - Service Detection [-/+]

10107 - HTTP Server Type and Version [-/+]

5900/tcp

21564 - VNC Security Type Enforcement Failure Remote Authentication Bypass [-/+]

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

22964 - Service Detection [-/+]

10342 - VNC Software Detection [-/+]

19288 - VNC Server Security Type Detection [-/+]

5985/tcp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

22964 - Service Detection [-/+]

10107 - HTTP Server Type and Version [-/+]

24260 - HyperText Transfer Protocol (HTTP) Information [-/+]

47001/tcp

34220 - Netstat Portscanner (WMI) [-/+]

34252 - Microsoft Windows Remote Listeners Enumeration (WMI) [-/+]

22964 - Service Detection [-/+]

10107 - HTTP Server Type and Version [-/+]

24260 - HyperText Transfer Protocol (HTTP) Information [-/+]
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