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Tiivistelmä 

Tämä työ käsittelee Microsoft Windows Server 2008R2, Oracle Solaris 10 sekä Linux-

käyttöjärjestelmien eroja ja yhteneväisyyksiä tietoturvaratkaisujen suhteen. 

Tarkoituksena on tutkia onko jokin näistä järjestelmistä toista tietoturvallisempi tai 

voidaanko löytää osa-alueita joista jokin käyttöjärjestelmä selviytyy toista paremmin. 

Jokainen mainituista käyttöjärjestelmistä vaatii yksilöllisen käyttäjätunnuksen ja 

suosituksena on määritellä jokaiselle tunnukselle oma salasana. Solariksen oletuksena 

käyttämä salasanan salausmekanismi ei täytä enää tämän päivän salausvaatimuksia eikä 

sitä tulisi käyttää.  Kaikki järjestelmät mahdollistavat oikeuksien myöntämisen 

useammalle henkilölle ryhmien avulla. 

Tietoturvakirjallisuudessa määritellään kaksi termiä entiteetille, joka pyytää oikeuksia 

tietojärjestelmässä, subjekti (subject) ja tekijä (principal). Subjekti on aktiivinen 

entiteetti tietojärjestelmässä.  Tekijä on entiteetti jolle voidaan myöntää pääsy objektiin, 

tai sen teot voivat aiheuttaa pääsynvalvonta päätöksiä.  Kaikista tässä työssä 

käsitellyistä käyttöjärjestelmistä voidaan löytää tekijät (käyttäjä ja ryhmä), subjektit 

(prosessit ja säikeet) ja objektit (tiedostot ja hakemistot). Windows käsittelee kaikkia 

järjestelmän sisäisiä asioita objekteina, jolloin jokaisella objektilla voi olla erilaisia 

ominaisuuksia ja erilaisia oikeuksia pääsynvalvonnan näkökulmasta. Solariksessa 

kaikkia resursseja kohdellaan pääsynvalvonnan näkökulmasta samoin, riippumatta siitä 

ovatko ne laitteita tai tiedostoja. Pääsynvalvontalistat eli ACL:t (access control list) ovat 

tuettuna kaikissa järjestelmissä, mutta toteutustavat poikkeavat silti hieman toisistaan. 

Windowsin vahvuutena on oikeuksien käsittelyn helppous graafisen työkalun kautta. 

Solariksessa ja CentOS Linuxissa ainoastaan komentoriviltä tapahtuva muokkaus on 

tehokasta, mutta altistaa virheille ja oikeuksien tarkastelu voi olla vaikeaa. 

Windowsissa muisti on pyritty suojaamaan sekä DEP – tekniikan (Data Execution 

Prevention) että ASLR - tekniikan (Address Space Layout Randomization) avulla. DEP-

tekniikalla estetään ylimääräisen koodin ajaminen suojatuissa muistiosoitteissa. ASLR - 

tekniikan avulla käyttöjärjestelmä ladataan käynnistyksen yhteydessä satunnaisiin 

muistiosoitteisiin ja näin estetään kohdennetut hyökkäykset muistiin. Solariksessa on 

myös pyritty estämään ohjelmakoodin suorittaminen suojatuilla muistialueilla, mutta 

ominaisuus täytyy ottaa erikseen käyttöön ylläpitäjän toimesta. 

 

Kaikki tässä käsitellyt käyttöjärjestelmät tukevat pienimpien valtuuksien politiikkaa, 

mutta lähestymistavoissa on suuria eroja. Microsoft on muokannut palveluidensa 

suorittamista niin, että niitä pyritään ajamaan mahdollisimman pienin valtuuksin. 

Käyttäjälle luodaan tarvittaessa toinen pääsyosoitus (access token), joka pitää sisällään 

vain normaalin käyttäjän valtuudet. Solariksen lähestymistavassa suorittavalle 

prosessille annetaan vain tarpeelliset valtuudet vaikkakin vanhemmille prosesseille on 

yhteensopivuustila, jossa prosessi voi saada enemmän valtuuksia.  

 

Kaikissa käyttäjärjestelmissä käyttäjän valtuuksia pyritään rajaamaan. Lähestymistavat 

poikkeavat hieman toisistaan, Solariksen ja CentOS vahvuutena on RBAC – 

toiminnallisuus, joka oikein käytettynä vähentää inhimillisiä virheitä ja Windowsin 

vahvuutena ovat graafiset työkalut, jotka vähentävät muistettavien asioiden määrää. 

Nykyisin on monia ohjeita ja standardeja, joiden avulla organisaatiot voivat todistaa 

ulkopuolisille toimijoille oman toimintansa laadun. Ongelman on kuitenkin, että ne ovat 

ensinnäkin hyvin geneerisiä, kun organisaatiot tarvitsisivat yksilöllisiä metodeja ja 

toisaalta niitä ei ole validoitu asianmukaisesti. Standardit eivät myöskään kerro, kuinka 

laitteet tulisi konfiguroida, niin että ne ovat turvallisia. Tämän työn yhtenä tarkoituksena 
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on osoittaa, että jokainen tässä työssä käsitelty käyttöjärjestelmä tarvitsee muutoksia 

konfigurointiin, ennen kuin se on tietoturvallinen. Tietojärjestelmän turvallisuus riippuu 

kokonaisuudesta ja on vain niin turvallinen, kuin sen heikoin osa. 

Asiasanat: tietoturva, Microsoft Windows, Oracle Solaris, käyttäjät, käyttäjäryhmät, 

ACL, pääsynvalvonta, RBAC. 
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1. Johdanto 

Tietoturva ei ole pelkästään ohjelmistoja ja laitteistoja (Vacca, 2009), vaan 

tietojärjestelmän turvallisuus riippuu viime kädessä sitä käyttävistä ihmisistä (Gasser, 

1998). Tietojärjestelmän tietoturvallisuus rakentuu kokonaisuudesta ja joskus 

ongelmaksi voi muodostua käyttöjärjestelmän valinta rakennettaessa tietoturvallista 

tietojärjestelmää. Käyttöjärjestelmä muodostaa pohjan muille tietojärjestelmän 

palveluille, joten sen tietoturvallisuus on tärkeä osa kokonaisuutta. Halusin työssäni 

tutkia, onko käyttöjärjestelmän valinnalla merkitystä rakennettaessa tietoturvallisia 

järjestelmiä eli voidaanko sanoa, että jokin käyttöjärjestelmä olisi tietoturvallisempi 

kuin jokin toinen. Samalla halusin selvittää, poikkeavatko käyttöjärjestelmien 

tietoturvaratkaisut toisistaan ja miten nämä ratkaisut vaikuttavat tietojärjestelmään. 

Käyttöjärjestelmä on kokoelma ohjelmistoja, jotka ovat vastuussa järjestelmän 

operaatioista ja ne tarjoavat palveluita muille ohjelmille. Sen tärkeimpinä tehtävinä on 

toteuttaa helppokäyttöinen ja tehokas ympäristö käyttäjälle ja ohjelmistoille sekä jakaa 

tietokoneen resurssit mahdollisimman tehokkaasti. (Garrido, Schlesinger & Hoganson, 

2008)  

Työ on rajattu keskittymään lähinnä palvelinympäristöön ja sen ulkopuolelle on jätetty 

käsitietokoneiden ja matkapuhelimien mahdolliset omat versiot. Työssä edustettuina 

ovat Windows, Unix ja Linux käyttöjärjestelmät seuraavasti: Microsoft Windows Server 

2008R2, Oracle Solaris 10 sekä CentOS 5.5. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu 

hakemistopalvelut sekä muut mahdolliset palvelut, esimerkiksi WWW-palvelut.   

Valitut käyttöjärjestelmät sisältävät monia yhteisiä mekanismeja, joilla pyritään 

turvaamaan käyttöjärjestelmän ja järjestelmässä olevan datan tietoturvallisuus. 

Esimerkkeinä käyttäjiltä vaadittu salasana, tiedosto- ja hakemistotasojen suojaukset 

sekä prosessien ajaminen joko user- tai kernel-tilassa. Kaikissa valituissa 

käyttöjärjestelmissä monet tietoturvaominaisuudet on liitetty mukaan vasta 

myöhemmässä vaiheessa eikä tietoturvaa ole juuri mietitty käyttöjärjestelmien 

ensimmäisten versioiden ilmestyessä. 

Käyttöjärjestelmän tietoturvaominaisuudet ovat ratkaisevassa roolissa toteutettaessa 

ylemmän tason tietoturvaa (Loscocco et al., 1998). Käyttöjärjestelmää valittaessa ja 

rakennettaessa tietojärjestelmiä tulisi tietoturva ottaa huomioon alusta asti, tällöin 

tietoturvallisen järjestelmän toimivuus voidaan todentaa heti alusta. Myöhemmin 

järjestelmän ollessa jo tuotannossa, vaadittavien muutosten tekeminen voi olla vaikeaa. 

Myös suunnittelussa voi tietoturvaratkaisujen käyttöönotto olla vaikeasti 

perusteltavissa. Gasserin mukaan tietoturvasta vastaava henkilö onnistuu parhaiten 

järjestelmän suunnittelussa, jos hän pitää lopullisen tavoitteen mielessään ja myöntyy 

muutamalla kompromissilla sopivana aikana. Muussa tapauksessa hänet voidaan ohittaa 

fanaatikkona (Gasser, 1998).  

Julkisuudessa käsittely siitä, mikä olisi turvallisin käyttöjärjestelmä, perustuu pitkälti 

mielipiteisiin eikä todellista faktaa ole helposti saatavilla. Suoranaisia vertailuja ei 

aiheesta ole tietääkseni tehty.  
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2. Tutkimusmenetelmät 

Järvinen & Järvinen (2000) toteavat, että kaikki tutkimukset voidaan jakaa kahteen 

luokkaan, joko reaalimaailmaa koskeviin tai matemaattisiin tutkimuksiin. Kuva yksi 

esittää tutkimusmenetelmien jakautumista. 

Kaikki tutkimusotteet

Reaalimaailmaa koskevat Matemaattiset otteet

Millainen todellisuus on 
tutkimukset

Innovaation hyödyllisyyttä 
painottavat tutkimuksetEmpiiriset otteet

Teoriaa testaavat otteet Uutta teoriaa luovat otteet

Innovaation toteuttaminen Innovaation arviointi
Käsitteellis-teoreettiset otteet

 

Kuva 1. Tutkimusmenetelmien haarautuminen (Järvinen & Järvinen 2000) 

Innovaatioiden toteuttamisessa ja niiden hyötyjä tutkittaessa käytetään hyväksi 

perustutkimuksen tuloksia, siksi tällaisesta tutkimuksesta voidaan käyttää myös nimeä 

soveltava tutkimus. Tällaisten tutkimusten metodit voivat koskea innovaation 

rakentamista tai sen muuttamista tai vaihtoehtoisesti sitä kuinka hyvä lopputulos on 

saavutettu.  (Järvinen & Järvinen 2000) 

Tässä tutkimuksessa käytetään konstruktiivista tutkimusmenetelmää, sen avulla voidaan 

tutkia konstruktion rakentamista tai sen arviointia (Järvinen & Järvinen, 2000). 

Tutkimuksen lähdeaineisto on luonteeltaan kvalitatiivista. Kasanen, Lukka & Siitonen 

(1993) määrittelevät konstruktion entiteetiksi, joka tuottaa ratkaisun tiettyyn ongelmaan.  

Pohjois-Amerikassa puhutaan järjestelmien kehittämisestä (Systems Development) ja 

Euroopassa konstruktiivisesta tutkimuksesta (Gregor & Jones, 2007). Nunamaker, Chen 

ja Purdin (1991) määrittelevät järjestelmän kehitysmetodin supermetodiksi joka pitää 

sisällään joukon muita metodeja. He perustelevat näkemystään sillä, että uuden 

artifaktin kehitysprosessissa tarvitaan todellisuudessa useita tutkimusmetodeja, jotka 

täydentävät toisiaan. Tätä näkemystä on kritisoitu sen heikosta integroinnista muihin 

tutkimusaktiviteetteihin (Iivari, 2007). 

Konstruktiiviselle tutkimukselle on luonteenomaista uuden todellisuuden 

rakentaminen olemassa olevan (tutkimus)tiedon pohjalta. Samalla on 

ratkaistava, millaista uutta todellisuutta halutaan rakentaa. Rakentajien ja 

päätöksentekijöiden arvoista riippuu, millaiseksi tavoitetila määritetään. 

(Järvinen & Järvinen, 2000 ).  

Järvinen & Järvinen sanovat, että innovaation toteuttamisessa on tärkeää määritellä 

lähtötila sekä tavoitetila johon pyritään. Tällöin prosessi etenee lähtötilasta spesifioinnin 
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ja implementoinnin kautta saavutettuun lopputilaan. Heidän mukaansa uusi artifakti 

perustuu jonkin resurssin, tiedon tai niiden yhdistelmän hyödyntämiseen. (Järvinen & 

Järvinen, 2000) 

Konstruktiivisen tutkimuksen yhtenä etuna voidaan nähdä se, että sen tuloksena 

nähdään, mitkä konstruktiot toimivat ja mitkä eivät. Toisaalta toimiva konstruktio voi 

herättää uusia kysymyksiä. (Kasanen, Lukka & Siitonen, 1993) 

2.1 Tutkittavat käyttöjärjestelmät 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan Microsoft Windows 2008R2, Oracle Solaris 10 ja 

CentOS Linux 5.5 käyttöjärjestelmiä. Tutkimuksen painopiste on palvelinkäytössä ja 

tämä yhdessä laitteistoriippuvaisuuden kanssa on vaikuttanut siihen, että Mac OS on 

jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. Käyttöjärjestelmät edustavat Windows-, Unix- ja 

Linux- ratkaisuja. 

 Tässä työssä tarkoituksena on rakentaa tietoturvallinen järjestelmä, joka olisi 

mahdollisimman monikäyttöinen. Tärkeimpinä vaatimuksina ovat olleet graafinen 

käyttöliittymä, sekä etäyhteyden muodostaminen järjestelmään suoraan ylläpitäjän 

oikeuksin. Molemmat vaatimukset osaltaan heikentävät tietoturvaa. Graafinen 

käyttöliittymä lisää hyökkäyspinta-alaa ja mahdollisuus etäyhteyteen ylläpitäjän 

oikeuksin voi edesauttaa hyökkäyksen onnistumista sekä ylläpitäjän oikeuksien 

saavuttamista. Vaatimukset toisaalta helpottavat järjestelmän ylläpidettävyyttä. 

Tietoturvallinen järjestelmä ja käytettävyys ovatkin usein vastakkaisia vaatimuksia. 

Järjestelmien tiukennetut asetukset tehdään The Center for Internet Security – 

organisaation sivuilta (http://www.cisecurity.org) löytyvien ohjeiden mukaan. Näin 

helpotetaan järjestelmien vertailtavuutta.   

CentOs Linuxin tietoturvatiukennukset tehdään Security Configuration Benchmark for 

Red Hat Enterprise Linux 5 Version 1.1.2. (The Center for Internet Security, 2009.) -

dokumentin mukaisesti. Oracle Solaris 10 tiukennuksissa käytetään dokumenttia 

Security Configuration Benchmark for Solaris 10 11/06 through 10/09 Version 5.0.0 

(The Center for Internet Security, 2010a). Microsoft Windows 2008 R2 tiukentamisessa 

käytetään apuna Security Configuration Benchmark for Microsoft Windows Server 

2008 Version 1.1.0 (The Center for Internet Security, 2010b) -dokumenttia. 

Järjestelmien asetuksissa keskitytään ulkoisilta uhkilta suojautumiseen, joten kaikkia 

mahdollisia tiukennuksia järjestelmiin ei tehdä. Edellä mainittujen dokumenttien avulla 

tehdään Microsoft Windows Server 2008 R2 käyttöjärjestelmälle ”securedmember.inf” 

–niminen tiedosto, jonka avulla tietoturva-asetukset voidaan ottaa käyttöön. Tiedosto 

löytyy liitteestä A. Samoin menetellään Solaris 10 käyttöjärjestelmän kanssa, siinä 

apuna käytetään lisäksi Solaris Security Toolkit apuohjelmaa. Näiden tuloksena syntyy 

”Solaris Secure driver” asetustiedosto, jota hyväksi käyttäen voidaan asetukset ottaa 

käyttöön. Tämä tiedosto on liitteessä B. CentOs Linuxin asetukset tehdään 

komentojonojen avulla, nämä löytyvät liitteestä C. 
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3. Tietoturva 

Oxford dictionary -sanakirja määrittelee sanan ’security’ seuraavasti: ”the state of being 

free from danger or threat” (Oxforddictionaries, 2012), eli vapaasti suomennettuna 

turvallisuus on olotila, jossa ollaan vapaita vaarasta tai uhasta. Sanastokeskus 

määrittelee tietoturvan seuraavasti ” järjestelyt, joilla pyritään varmistamaan 

käytettävyys, tiedon eheys ja luottamuksellisuus” (Sanastokeskus, 2014). Tietoturva 

pyrkii siis tiedon suojaamiseen. Nykyaikainen tietojärjestelmien tietoturvan historia 

alkaa toisen maailmansodan ajoilta, jolloin kehitettiin ensimäiset keskuskoneet. 1960 –

luvulla kylmä sota vauhditti kehitystä ja huomattiin, että keskuskoneiden tulisi pystyä 

kommunikoimaan keskenään. Tämän tarpeen myötä syntyi ARPANET, josta 

myöhemmin kehittyi nykyinen Internet. Vuosikymmenen lopussa huomattiin, että 

pelkkä fyysinen suoja ei riitä, vaan on tarvetta suojata myös itse tieto. Tietoturvan 

tarkoituksena on taata tiedon luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta. Nämä 

ominaisuudet muodostavat niin kutsutun CIA-mallin (Confidentiality, Integrity, 

Availability). Luottamuksellisuudella pyritään siihen, että tieto on vain siihen 

oikeutettujen henkilöiden luettavissa. Tiedon eheydellä tarkoitetaan sitä, että tieto on 

täydellistä ja virheistä vapaata. Se tarkoittaa myös sitä, että tietoon oikeutetutkaan 

henkilöt eivät voi tuhota tai korruptoida sitä. Tieto on siis alkuperäisessä muodossaan. 

Saatavuudella pyritään varmistamaan, että tieto on siihen oikeutettujen henkilöiden 

saatavilla silloin kun he sitä tarvitsevat ja, että se on oikeassa muodossa. (Whitman & 

Mattord, 2012.)  Tieto ei siis saa joutua ulkopuolisille ja se tulisi suojata mahdollisilta 

ohjelmisto- tai laitteistovioilta. Järjestelmän tulisi myös tunnistaa käyttäjät luotettavasti. 

CIA-malli pyrkii estämään epätoivottuja tapahtumia. Mallin lisäksi tarvitaankin 

jäljitettävyyttä (Accountability) ja kiistämättömyyttä (Nonrepudiation). 

Jäljitettävyydellä pyritään varmistamaan, että turvallisuuteen vaikuttaneet toimet ovat 

myöhemmin jäljitettävissä vastuullisiin tahoihin. Kiistämättömyydellä varmistetaan, että 

tietty tapahtuma on todella tapahtunut. (Gollmann, 2006) Englannin ’computer security’ 

on mielestäni vaikeasti käännettävissä suomeksi, mutta sillä voidaan tarkoittaa 

tietokoneen tai tietojärjestelmän suojausta tai sen turvallisuutta. Gollmann (2006) 

määrittelee tietojärjestelmän turvallisuuden estävän tai havaitsevan tietojärjestelmän 

luvattoman käytön. 

Kuten edellä esitetystä selviää, tietoturvan yksiselitteinen määritteleminen on erittäin 

hankalaa. Hyvä tietoturva koostuukin useasta kerroksesta. ISO/IEC 17799 – standardi 

jakaa tietoturvan seuraavaan kymmeneen osa-alueseen: 

1. Tietoturvapolitiikka (Security Policy) 

2. Organisaation tietoturva (Organizational Security) 

3. Omaisuuden luokittelu ja kontrolli (Asset Classification and Control) 

4. Henkilöstöntietoturva (Personnel Security) 

5. Fyysinen turvallisuus (Physical and Environmental Security) 

6. Kommunikointi ja operatiinen johto (Communications and Operations 

Management) 

7. Pääsynvalvonta (Access Control) 

8. Järjestelmien kehitys ja ylläpito (Systems Development and Maintenance) 

9. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta (Business Continuity Management) 

10. Lainmukaisuus (Compliance)  

(Saint-German, 2005.) 
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Tässä työssä keskitytään osa-alueeseen numero kahdeksan, järjestelmien kehitys ja 

ylläpito. Oheinen lista kuitenkin kertoo, että ne ovat vain pieni osa kokonaisvaltaista 

tietoturvaa. 

3.1 Tietoturvatrendit 

Tänä päivänä tietoturvasta huolehtiminen on ehkä tärkeämpää kuin koskaan 

aikaisemmin. Tietoturvayhtiö Symantecin mukaa vuoden 2013 tärkeimmät löydökset 

olivat seuraavanlaiset:  

1. 42% kasvu kohdennetuissa hyökkäyksissä. 

2. 31% kohdennetuista hyökkäyksistä oli suunnattu yrityksiin, joissa oli 

vähemmän kuin 250 henkilöä. 

3. Yksi juomapaikka (waterhole) infektoi 500 organisaatiota yhdessä päivässä. 

4. 14 nolla-päivä haavoittuvuutta (haavoittuvuus johon ei ole korjausta, mutta 

johon on olemassa hyväksikäyttömenetelmä). 

5. Yksi uhka haavoitti 600 000 Mac konetta vuonna 2012. 

6. Roskapostin määrä kasvoi. 

7. Sosiaalisen median kalastelu sivustojen määrä kasvoi 125% 

8. Web-pohjaisten hyökkäysten määrä kasvoi 30% 

9. 5291 uutta haavoittuvuutta löydettiin vuonna 2012. 

( Symantec, 2013) 

 

Vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla tietoturvayhtiö F-Securen tilastojen mukaan 

eniten hyväksikäyttöyrityksiä tehtiin Windowsin TruType haavoittuvuutta vastaan, 

seuraavaksi eniten hyökkäyksiä suoritettiin Java – ohjelmistoa vastaan (F-Secure, 

2013). Viestintävirasto kertoo sivuillaan myös Adobe Readerin sekä Microsoft Office – 

ohjelmistojen haavoittuvuuksien olleen käytetyimpien listalla (Viestintävirasto, 2013). 

Tietoturvayhtiö CrowdStrike kertoo omassa raportissaan viitteistä esimerkiksi 

Venäläisen Energetic Bear -ryhmän murtautumisista muun muassa Euroopan 

hallitusten, yliopistojen, puolustusteollisuuden ja IT-palvelutuottajien ympäristöihin. 

Kyseisellä ryhmällä uskotaan olevan yhteyksiä Venäjän hallitukseen. (CrowdStrike, 

2014) 

Taulukossa 1 on esitetty haavoittuvuuksien lukumäärtä cvedetails.com -sivuston 

pitämän tilastoinnin perusteella. Haavoittuvuuden vakavuus luokittelu perustuu 

Yhdysvaltain hallinon ylläpitämän National Vulnerability Database (NVD) luomaan 

luokitteluun, jossa haavoittuvuustaso matala (low) pisteytetään välillä 0.0-3.9, 

haavoittuvuustaso kohtalainen (medium) 4.0 – 6.9. ja haavoittuvuustaso korkea 7.0 – 

10.0 (NVD, 2013). 
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Taulukko 1. CVEdetails –sivuston tilastoimat haavoittuvuudet 

Käyttöjärjestelmä Haavoittuvuuksien 

lukumäärä 

Kriittiseksi luokitellut 

haavoittuvuudet 

Linux Kernel 18 2 

CentOS 1 0 

Redhat Enterprise Linux 5 35 5 

Solaris 30 2 

Windows 132 114 

(cvedetails, 2013.) 

Taulukossa 2 on esitelty käyttöjärjestelmien haavoittuvuudet tietoturvayhtiö Secunian 

pitämien tilastojen mukaan. 

Taulukko 2. Tietoturvayhtiö Secunian tilastoimat haavoittuvuudet 

Käyttöjärjestelmä Haavoittuvuuksien lukumäärä 

Redhat Enterprise Linux Server 5 2430 

Solaris 1663 

Windows Server 2008 471 

(Secunia, 2013)  

Taulukot kertovat omalta osaltaan siitä, kuinka vaikeaa tiedon vertailu voi olla, Secunia 

kertoo sivuillaan tilastoivansa haitat. Cvedetails –sivusto taas erittelee Linuxin kernelin 

haavoittuvuudet omana luokkanaan. CentOS käyttöjärjestelmän tapauksessa sivustolta 

löytyi vain yksi haavoittuvuus, jonka vuoksi mukaan otettiin Redhat Enterprise Linux 5 

käyttöjärjestelmä.   

Computer Security Institute (CSI) kerää säännöllisesti tietoturvaan liittyviä tietoja 

Yhdysvalloissa toimivilta yrityksiltä, vuoden 2010/2011 raporttia varten lähetettiin 

kysely 5412 tietoturvasta kiinnostuneelle tai sen parissa työskentelevälle henkilölle. 

Kyselyyn vastanneita oli 351. Raportissa nostettiin esille merkittävinä asioina Aurora –

hyökkäys, jonka tutkinnassa kävi ilmi, että useat suuret yritykset olivat joutuneet 

pitkäkestoisen onnistuneen hyökkäyksen uhriksi. Toisena merkittävänä hyökkäyksenä 

nostettiin esiin Stuxnet –hyökkäys. Stuxnet oli erittäin hyvin suunniteltu, se käytti 

hyväkseen useita nolla-päivä haavoittuvuuksia ja oli kohdennettu erityisesti Iranissa 

toimivia ydinvoimaloita vastaan.  

Kyselyn 285 vastaajasta 41,1 % ilmoitti kokeneensa tietoturvaan liittyvän tapahtuman, 

49,8 % ei ollut kokenut ja 9,1 % vastaajista ei tiennyt oliko tietoturvaa loukattu. 
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Kysyttäessä koetuista hyökkäyksistä, 149 vastaajaa raportoi muun muassa seuraavaa: 

- 21,6 % oli kokenut kohdennetun hyökkäyksen. 

- 67,1 % oli kokenyt haitta-ohjelman infektion. 

- 16,8 % oli joutunut palvelunestohyökkäyksen uhriksi.  

- 11 % oli kokenut ulkopuolisen tahon murtautumisen järjestelmiinsä. 

- 34 % oli kokenut kannettavan tietokoneen tai mobiililaitteen katoamisen tai 

varkauden. 

Tietoturvaloukkauksen jälkeisistä toimenpiteistä raportoi 138 vastaajaa. Vastauksista 

kolme suosituinta vaihtoehtoa olivat:  

- 62,3 % asensi tapahtuman jälkeen korjauspäivitykset. 

- 49,3 % asensi korjaupäivitykset muihin haavoittuvaisiin järjestelmiin. 

- 48,6 % asensi lisää tietoturva-ohjelmistoja 

Yhteensä 234 vastaajaa raportoi käytetyista suojausmenetelmistä muun muassa 

seuraavaa: 

- 97 % vastaajista oli käytössä virustorjunta -ohjelmisto. 

- 94,9 % vastaajista oli käytössään palomuuri. 

- 84,6 % vastaajista oli käytössään haittaohjelmien torjunta-ohjelmisto. 

- 67,5 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä päivitysten hallintaa. 

- 62,4 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä tunkeutumisen havaitsemiseen 

tarkoittettuja järjestelmiä. 

- 50,4 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä tunkeutumisenestojärjestelmiä. 

- 46,2 % vastaajista ilmoitti käyttävänsä lokitiedostojen hallinnointiin tarkoitettuja 

järjestelmiä. 

(Computer Security Institute, 2011) 

Computer Security Institute raportin vastaukset näyttäisivät jakautuvan kahteen 

osaan. Ensimmäiseen osaan kuuluvat yritykset, joissa tietoturvaan panostetaan. 

Näissä yrityksissä on pyritty suojelemaan yrityksen omaisuuttaa teknisillä 

ratkaisuilla, esimerkiksi palomuurein, virustorjunta-ohjelmistoin ja muilla 

vastaavilla ratkaisuilla. Toisessa ryhmässä ovat yritykset jotka enemmänkin uskovat 

olevansa turvattuja. Mikäli käytössä ei ole korjauspäivitysten asentamiseen ja 

jakeluun tarvittavia ohjelmistoja, lokitiedostojen hallintaa tai tunkeutumisen 

havaitsemiseen tarkoitettuja järjestelmiä, voi tietomurron havaitseminen olla 

mahdotonta. Tarkasteltaessa edellä esitettyjä lukuja tulee muistaa, että yrityksen 

tietojärjestelmä koostuu monesta osasta. Palomuuria ei tarvita, mikäli yrityksellä ei 

ole Internet-yhteyttä ja UNIX–järjestelmiin ei useimmiten asenneta virustentorjunta-

ohjelmistoja.  Tietoturvaloukkauksen jälkeisiä toimenpiteitä voi olla järjestelmän 

uudelleen asentaminen tai sen korvaaminen toisella. 

Edellä esiteltyjen tulosten valossa uskon, että tulevaisuudessa, myös meillä 

Suomessa nähdään yhä enemmän kohdennettuja hyökkäyksiä, tietomurtojen määrä 

kasvaa yhä kasvavan laitekannan myötä sekä uusien haavoittuvuuksien vuoksi. 

Käytetyt tekniikat niin hyökkäyksissä, kuin suojaamisessa tulevat yhä 

monimutkaisemmiksi, vaikka esimerkiksi SQL-injektiohyökkäykset pysyvät 

yleisinä, johtuen puutteellisesta ohjelmoinnista. Tietoturvaloukkausten takana voi 

yhä useammin olla valtio tai siihen suhteessa oleva taho. 
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3.2 Autentikointi 

Autentikointi tarkoittaa tietojärjestelmän käyttäjän tunnistusta. Yksinkertaisimmillaan 

tietojärjestelmä tunnistaa henkilön hänelle luodusta käyttäjätunnuksesta sekä tätä 

vastaavasta salasanasta. Mikäli tunnus ja salasana vastaavat toisiaan, niin henkilö on 

autentikoitu järjestelmän toimesta. Autentikoinnissa voidaan käyttää apuna useita 

tunnistautumismenetelmiä. Näitä voidaan tarvittaessa myös yhdistää. 

 ”Jotain mitä tiedät” (Something you know), yleisimmin salasana. 

 ”Jotain mitä sinulla on” (Something you have), henkilöllä on erillinen valtuutus, 

joka auttaa tunnistuksessa. Esimerkkinä voisi olla pankkikortti, jossa 

yhdistetään ”jotain mitä tiedät” PIN ja ”jotain mitä sinulla on” pankkikortti. 

 “Kuka olet” (Who you are), jossa tunnistus voi tapahtua esimerkiksi 

sormenjäljen perusteella.  

 ”Mitä teet” (What you do), esimerkiksi nimikirjoitus. 

 ”Missä olet” (Where you are), järjestelmään kirjautuminen voidaan sallia 

esimerkiksi vain konsolilta. 

Tietojärjestelmässä tekijä pyytää järjestelmältä pääsyä objektiin. Järjestelmä tarkistaa 

onko tekijä oikeutettu pyydetttyyn toimenpiteeeseen vaiko ei. Tämä vaatii kaksi erillistä 

tapahtumaa: tekijä täytyy tunnistaa (authenticate), jos tekijä on oikeutettu pyydettyyn 

operaatioon, hänelle myönnetään valtuutetaan (authorization) siihen, muussa 

tapauksessa pääsy kielletään. (Gollmann, 2006)  Pääsynvalvonnan tehokkuus perustuu 

kunnolliseen käyttäjän tunnistamiseen (Sandhu & Samarati, 1994) Pääsynvalvonta 

tapahtuma etenee kuvan kaksi mukaisesti. 

 

Tekijä Suorita operaatio Valvoja Objekti

 
Kuva 2. Pääsynvalvonta tapahtuma (Gollmann, 2006). 

Identiteetti-pohjainen pääsynvalvonta (identity-based access control) on edelleen 

yleisimmin käytetty pääsynvalvonnan muoto (Gollmann, 2006). Gasser kuvaa sitä 

seuraavasti. Subjektia, joka tietojärjestelmässä toimii ihmisen puolesta kutsutaan 

tekijäksi. Koska pääsynvalvonta perustuu tekijän nimeen, tulee tekijä linkittää subjektiin 

tunnistamisen hetkellä. Tämän seurauksena järjestelmän jokaisen tekijän täytyy olla 

järjestelmän sisällä yksilöllinen, ihmisen helposti muistettavissa ja luotettavasti 

yhdistettävissä tiettyyn ihmiseen. (Gasser, 1998)  

3.3 Pääsynvalvonta 

Tietojärjestelmällä tulee olla tietoturvamalli, jonka mukaan sallitaan tai kielletään pääsy 

järjestelmän tietoihin. Tässä esitellään muutama pääsynvalvontamalli. 

Valinnainen pääsynvalvonta (Discretional Access Control, DAC): pääsy myönnetään 

käyttäjän identiteetin ja valtuuksien mukaisesti sekä objektin pääsymallien mukaisesti. 

Näitä käsitellään tarkemmin myöhemmissä kappaleissa. Mallin haittapuolena on se, että 

se ei valvo informaation kulkua järjestelmässä. (Sandhu & Samarati, 1994) Kaikki tässä 

työssä mukana olevat käyttöjärjestelmät tukevat valinnaista pääsynhallintaa. 
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Toinen pääsynvalvonta malli on pakotettu pääsynvalvonta (Mandatory Access Control, 

MAC). Pakotetussa pääsynvalvonnassa jokaiselle käyttäjälle ja jokaiselle objektille on 

määritelty turvallisuustaso. Tärkeimpinä sääntöinä ovat lukeminen alas ja kirjoittaminen 

ylös. Eli käyttäjä voi kirjoittaa tiedostoja ylemmälle turvatasolle ja lukea tiedostoja 

alemmalta turvatasolta. (Sandhu & Samarati, 1994) Pakollinen pääsynvalvonta eroaa 

valinnaiseen pääsynvalvontaan verrattuna seuraavasti: 

 Pakollinen pääsynvalvonta määritellään useimmiten ohjelmille ja prosesseille. 

 Objektin omistaja ei voi ylikirjoittaa määrittelyjä. 

 Sillä voidaan kontrolloida objekteja, joihin ei perinteisesti voida vaikuttaa. 

Esimerkiksi verkkoportit (network sockets). 

Pakollisen pääsynvalvonnan tarkoituksena on vähentää vahinkoja, silloin kun joku 

onnistuu tunkeutumaan järjestelmään. Mikäli hyökkääjä onnistuisikin käyttämään 

hyväkseen jonkin ohjelman haavoittuvuutta, olisi hän edelleen kyseiselle ohjelmalle 

varatussa alueessa. (McCarty, 2005) Tässä työssä mukana olevista käyttöjärjestelmistä 

ainoastaan CentOS tukee pakotettua pääsynvalvontaa. Pakotettu pääsynvalvonta tulee 

osana SELinux laajennusta. Tällöin jokainen ohjelma ajetaan sille varatussa turva-

alueessa (domain) niin, että ohjelma voi suorittaa vain ja ainoastaan sille sallitut tehtävät 

kyseisen alueen sisällä. (McCarty, 2005)  

Kolmas pääsynvalvonta malli on roolipohjainen pääsynvalvonta (Role-Base Access 

Control, RBAC). Roolipohjainen pääsynvalvonta perustuu ajatukseen, että oikeudet 

myönnetään rooleille ja käyttäjille myönnetään pääsy tiettyihin rooleihin. Tarkoituksena 

on helpottaa oikeuksien hallintaa. Roolit voidaan määritellä organisaation roolien 

mukaisesti (Sandhu et al., 1996.) Rooli voidaan määritellä myös tarvittavien oikeuksien 

tai vastuiden mukaisesti (Sandhu & Samarati, 1994). Tässä työssä mukana olevista 

käyttöjärjestelmistä ainostaan Microsoft Windows 2008 R2 ei tue roolipohjaista 

pääsynhallintaa Windowsin itsensä hallinnassa (Johansson, 2008). 

 

3.4 Bell-LaPadula Malli 

Bell-LaPadula malli on luultavasti kaikkein kuuluisin tietoturvamalli ja siinä pääsy 

myönnetään pääsynhallintamatriisin ja turvatason perusteella. Mallin sisältää kolme 

ominaisuutta: Yksinkertainen turvallisuusominaisuus (The Simple Security Property, ss-

property). Tämä ominaisuus estää tekijää lukemasta objekteja ylemmältä turvatasolta. 

Toisena ominaisuutena on *-ominaisuus (The *-Property). Tämä ominaisuus estää 

tekijää kirjoittamasta alemmalle turvatasolle. Kolmas ominaisuus on valinnainen 

turvallisuusominaisuus (The Discretional Security Property, ds-property). Tämä 

ominaisuus mahdollistaa oikeuksien myöntämisen pääsynhallintamatriisin perusteella. 

Yksinkertaisimmillaan tietojärjestelmässä tekijä haluaa joko tutkia tai muokata objektia 

(observe, alter). Bell-LaPadula mallissa tekijä voi suorittaa, lisätä, lukea tai kirjoittaa 

objektiin (execute, append, read, write). (Gollmann, 2006) Taulukko 3 havainnollistaa 

Bell-LaPadula mallin pääsynhallintamatriisia.  
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Taulukko 3. Pääsynhallintamatriisi, Bell-LaPadula 

 Suorita Lisää Lue Kirjoita 

Tutki 

Muokkaa 

  

X 

X X 

X 

(Gollmann, 2006) 
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4. Microsoft Windows  

Microsoft Windows on tänä päivänä ylivoimaisesti suosituin käyttöjärjestelmä niin 

kotikoneissa kuin yritystenkin tietokoneissa. Windowsin historia juontaa aina vuoteen 

1983, jolloin Microsoft esitteli graafisen käyttöliittymän MS-DOS 

käyttöjärjestelmäänsä nimeltään Windows 1.0. (Microsoft, 2006.) Uusimmat versiot 

ovat työasemiin tarkoitettu Windows 8 ja palvelimiin tarkoitettu Windows Server 2012. 

Tässä työssä käsitellään kuitenkin Windows Server 2008 R2 –käyttöjärjestelmää. 

Mukaan on otettu myös aiempien Windows versioiden tietoturvaratkaisuja, mikäli se on 

katsottu aiheelliseksi.  

 

4.1.1 Yleistä Windowsin tietoturvasta 

Windowsin ydin on rakennettu kerroksittain.  Silberschatz, Galvin & Gagnen mukaan 

suurin hyöty tällaisesta lähestymistavasta saadaan rakenteen yksinkertaisuudessa sekä 

vian etsinnässä (Silberschatz, Galvin, & Gagne, 2005). Käyttöjärjestelmän ydin ajetaan 

kernel-tilassa (Gollmann, 2006). Windows 2008 Server -käyttöjärjestelmän myötä 

Microsoft esitteli Server Core ominaisuuden. Server Core on käyttöjärjestelmän riisuttu 

versio, josta on poistettu muun muassa graafinen käyttöliittymä (Johansson 2008). 

Tämä pienentää ajettavan käyttöjärjestelmän kokoa ja näin vähentää hyökkäyksille 

alttiina olevan alueen kokoa. Tämä on myös kauan odotettu askel Microsoftilta siirtyä 

modulaarisempaan rakenteeseen. 

 

4.1.2 Tekijät  

Gollmannin mukaan tietoturvakirjallisuudessa määritellään kaksi termiä entiteetille, 

joka pyytää oikeuksia tietojärjestelmässä, subjekti (subject) ja tekijä (principal). 

Subjekti on aktiivinen entiteetti tietojärjestelmässä Gollmann, 2006).  Tekijä on 

entiteetti jolle voidaan myöntää pääsy objektiin, tai sen teot voivat aiheuttaa 

pääsynvalvonta päätöksiä (Gasser et al., 1989).   

Gollmannin mukaan tekijät (principals) ovat aktiivisia entiteettejä, joille voidaan 

myöntää tai kieltää pääsy järjestelmän objekteihin. Windowsissa tekijä voi olla 

paikallinen käyttäjä, alias, toimialueen käyttäjä, ryhmä tai tietokone. Tekijällä on 

ihmisen luettavissa oleva käyttäjätunnus sekä koneen luettavissa oleva turvatunniste, 

SID (Security Identifier). (Gollmann, 2006) 

Jokaisessa Windows-koneessa, olipa se sitten toimialueen palvelin tai tavallinen 

työasema, on kaksi käyttäjää: Järjestelmänylläpitäjä (Administrator) ja Vieras (Guest). 

Näistä ensimmäinen omaa järjestelmässä kaikki oikeudet, kun taas jälkimmäisellä on 

tarkoin rajatut oikeudet. Yleensä Vieras-tunnus on otettu pois käytöstä, jotteivat 

asiattomat henkilöt pääse järjestelmään sen avulla. Järjestelmänylläpitäjä-tunnustakaan 

ei suositella käytettäväksi jokapäiväisessä käytössä, vaan normaaliin käyttöön tulisi 

tehdä tavallinen käyttäjätunnus ja näin estää vahingossa tapahtuvat järjestelmän 

muutokset tai haitallisten ohjelmien asentaminen. Kumpaakaan tunnusta ei voi poistaa 

kokonaan järjestelmästä, mutta niiden sulkeminen ja uudelleen nimeäminen auttavat 

ehkäisemään hyökkäyksiä järjestelmää vastaan. Tällöin tehdään uusi 
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Järjestelmänylläpitäjä-tasoinen käyttäjä ylläpitotoimia varten sekä normaali tunnus 

päivittäiseen käyttöön. (Microsoft, 2014) 

Vieras-tunnuksella ei voi asentaa ohjelmistoja tai vaihtaa salasanaa, mutta sillä voi 

kirjautua verkkoon, selailla Internettiä sekä sammuttaa koneen. Tästä syystä suositellaan 

tunnuksen ottamista pois käytöstä, jos tunnuksen käyttämiselle ei ole erityistä syytä. 

 

4.1.3 Turvatunniste  

Turvatunniste eli SID (Security Identifier) liittyy käyttäjätunnuksiin. Jokaisella 

käyttäjällä tai toimijalla on oma yksilöllinen turvatunnisteensa, johon käyttöjärjestelmä 

sisäisesti viittaa. Kun tiedostoon tai hakemistoon myönnetään oikeuksia käyttäjälle, 

hänen turvatunnisteensa lisätään objektin pääsynvalvontalistaan (Access Control List, 

ACL). Turvatunniste koostuu seuraavasti:  S – Revision Level, Identifier Authority, 

First subauthority, 0-N subauthorities, Relative identifier (RID). (Johansson, 2008.) 

Turvatunniste voisi olla esimerkiksi S-1-5-32-500. Turvatunniste alkaa aina S–

kirjaimella, jonka jälkeen tulee tarkistusnumero, joka nykyisin on aina 1.  Seuraavana 

esimerkissä tuleva 5 tarkoittaa, että turvatunnisteen on myöntänyt paikallinen kone tai 

toimialue. Luku 32 tarkoittaa, että kyseinen turvatunniste on järjestelmään sisälle 

rakennettu ja viimeisenä oleva 500 viittaa Järjestelmänylläpitäjä-tunnukseen. 

(Johansson, 2008.) S-1-5-32-500 viittaa siis koneen paikalliseen Järjestelmänylläpitäjä-

tunnukseen ja se on jokaisella koneella sama. Tunnuksen uudelleen nimeäminen ei siis 

välttämättä auta tietoturvahyökkäystä vastaan, kun tiedetään käyttäjän turvatunniste, 

voidaan sitä vastaava käyttäjätunnus selvittää helposti (Mcclure, Scambray & Kurtz, 

1999). 

4.1.4 Salasanat 

Windows Server 2008 sekä Windows Vista käyttävät salasanan suojaamiseen 

parannettua menetelmää, jossa salasanasta tehdään ensin MD4 -tiiviste, näin 

syntyneestä merkkijonosta tehdään uusi MD4 -tiiviste suolattuna käyttäjätunnuksella. 

Lopullinen tiiviste salataan vielä PKCS#5 menetelmällä.  Lopuksi salasana tallennetaan 

käyttäjätunnustietokantaan (Security Account Manager, SAM). (Johansson, 2008.) 

MD4 on viestitiivistealgoritmi, joka luo merkkijonosta 128-bittisen tiivistelmän, ja se 

on tarkoitettu viestin tiivistämiseen luotettavasti (RSA, 2010). Suolaus menetelmällä 

saatuun tiivisteeseen lisätään vielä satunnainen merkkijono ja sen avulla estetään 

valmiiden tiivisteiden vertaileminen keskenään. Esimerkiksi kahdella käyttäjällä 

salasanana on password ja sen tiivistelmä ilman suolausta on aiEv1agh. Jos 

käyttäjä A saa nähtäville sekä oman salasanansa tiivisteen että käyttäjän B salasanan 

tiivisteen hän voi päätellä B:n salasanan.  PKCS#5 on Password-Based Cryptography 

Standard ja se kuuluu Public-Key Cryptography Standards perheeseen, jonka RSA 

Laboratories on tehnyt ja julkistanut (RSA, 2010b). MD4 –tiiviste ei kuitenkaan ole 

enää turvallinen salaustapa (Wang et al., 2005). 

4.1.5 Windowsin ryhmät 

Windowsissa oikeuksien ja valtuuksien myöntäminen tapahtuu helpoiten ryhmien 

avulla. Ryhmä on kokoelma turvatunnuksia ja jokaisella ryhmällä on oma turvatunnus. 

(Gollmann, 2006). Windows pitää sisällään muutamia sisäänrakennettuja ryhmiä, joiden 

avulla voidaan nostaa käyttäjän valtuuksia järjestelmässä. Esimerkiksi Power Users -
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ryhmän jäsenet voivat luoda verkkojakoja koneelle. Windows 2008 ja Vista ovat 

kuitenkin muuttaneet Power Users -ryhmän merkitystä eikä sillä näissä Windows 

versioissa ole tavallista Users-ryhmää suurempia valtuuksia ja tulevista versioista 

kyseinen ryhmä tulee poistumaan (Johansson, 2008). Backup Operators -ryhmään 

kuuluvat taas voivat ohittaa hakemistojen sekä tiedostojen pääsynvalvontalistojen 

määritykset. Windowsissa on kaikkiaan 63 ryhmää tai sisäänrakennettua tekijää sekä 26 

erikoisryhmää, joiden jäsenyys riippuu tilanteesta, ja siitä kuinka henkilö käyttää 

konetta tai on kirjautunut siihen. (Johansson, 2008) Gollmann käyttää paikallisista 

ryhmistä termiä alias ja kertoo niitä käytettävän loogisten roolien toteutukseen 

(Gollmann 2006).  

4.1.6 Subjektit 

Gollmannin mukaan subjektit ovat aktiivisia entiteettejä käyttöjärjestelmässä ja 

Windowsissa nämä ovat prosesseja tai säikeitä. Prosessin tai säikeen oikeudet on 

tallennettu pääsyosoitukseen (Access Token). (Gollmann, 2006) Kun käyttäjä kirjautuu 

koneelle, järjestelmä luo hänelle pääsyosoituksen. Pääsyosoitus pitää sisällään tiedon 

siitä, kuka käyttäjä on, mihin ryhmiin hän kuuluu ja mitä valtuuksia hänellä on. 

Pääsyosoitus pitää sisällään erinäisen määrän turvatunnisteita (SID) riippuen siitä, miten 

käyttäjä on kirjautunut koneelle. Esimerkiksi kaikki subjektit paitsi anonyymit käyttäjät 

saavat Everyone turvatunnisteen. Samoin kaikki autentikoidut käyttäjät saavat 

Authenticated Users turvatunnisteen pääsyosoitukseensa.  Vieras ja anonyymit käyttäjät 

eivät saa Authenticated Users pääsyosoitusta omaan pääsyosoitukseensa. (Johansson, 

2008) 

Pääsyosoituksen rakenne voidaan esittää taulukon 4. mukaisesti. 

Taulukko 4.  Pääsyosoituksen rakenne 

Käyttäjän turvatunniste 

(User SID) 

Ryhmien turvatunnisteet 

(Group and Alias SIDs) 

Valtuudet 

(Privileges) 

Oletusarvot uusille objekteille 

(Defaults for New Objects) 

Sekalaiset 

(Miscellaneous) 

      

Käyttäjän turvatunniste pitää sisällään käyttäjän turvatunnisteen (SID). Ryhmien 

turvatunniste (Group and Alias SIDs) -kenttä sisältää niiden ryhmien turvatunnisteet, 

joihin käyttäjä kuuluu, Valtuudet (Privileges) pitää sisällään kaikki käyttäjän valtuudet, 



19 

Oletusarvot uusille objekteille (Defaults for New Objects) -kenttä sisältää oletusarvot 

uusien objektien parametreille: Omistajan turvatunniste, ryhmän turvatunniste sekä 

DACL (System Access Control List). Viimeinen kenttä sekalaiset (Miscellaneous) pitää 

sisällään logon session IDn ja pääsyosoitus IDn. (Gollmann, 2006)  

4.1.7 Valtuudet 

Valtuudet (Privileges) säätelevät, mitä Windows-järjestelmän resursseja käyttäjät voivat 

käyttää.  Tyypillisiä valtuuksia ovat: 

o tiedostojen ja hakemistojen varmistaminen 

o ohjelmien vian etsintä 

o tietoturvatapahtumien luominen 

o järjestelmän sammuttaminen   

Valtuudet varastoidaan pääsyosoitukseen LUID:na (locally unique identifiers) valtuudet 

osioon. Valtuuksia ei tule sekoittaa oikeuksiin (access rights), jotka määrittelevät pääsyn 

suojattaviin objekteihin. (Gollmann, 2006) 

4.1.8 Objektit ja suojauskuvaus 

Gollmannin mukaan objektit ovat passiivisia entiteettejä suorituksessa. Windows pitää 

sisällään suorittavia objekteja kuten prosesseja, säikeitä ja tiedostotason objekteja kuten 

tiedostoja ja hakemistoja. Suojattavilla objekteilla on suojauskuvaus (security 

descriptor). Järjestelmän sisäisten objektien suojauskuvakset hoitaa käyttöjärjestelmä. 

(Gollmann, 2006) Suojauskuvaus voidaan esittää graafisesti taulukon 5. mukaisesti. 

Taulukko 5.  Suojauskuvaus (Security Descriptor). 

Hallinta 

(Control) 

Varattu 

(Reserved) 

Versio 

(Revision) 

Osoitin Omistajan 

turvatunnisteeseen 

Osoitin Oletusryhmään 

Osoitin DACL 

Osoitin SACL 

(Johansson, 2008) 

Hallintakenttä pitää sisällään lippuja, jotka määrittelevät suojauskuvauksen luonteen. 

Varattu -kenttä on kahdeksan bitin mittainen, mutta se ei ole tällä hetkellä käytössä. 

Versio -kenttä sisältää versionumeron, joka tällä hetkellä on aina 1. Loput rivit ovat 

osoittimia jonnekin muualle. (Johansson, 2008)  Omistajan turvatunniste osoittaa 

objektin omistajan. Oletusryhmä on mukana POSIX (Portable Operating System 

Interface) yhteensopivuussyistä. Valinnainen pääsynvalvontalista, DACL (Discretionary 

Access Control List) määrittelee, kenelle annetaan oikeudet ja keneltä ne evätään. 

Järjestelmänpääsynhallintalista, SACL (System Access Control List) määrittelee 

objektin auditointiin liittyvät säännöt. (Gollmann, 2006)  
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4.1.9  Pääsynvalvontalista 

Normaalisti tarkoitetaan DACL:ia (Discretional Access Control), kun Windowsissa 

puhutaan ACL:stä (Access Control List) eli pääsynvalvontalistoista. Valinnainen 

(Discretional) – sana nimessä tarkoittaa, että sitä voidaan muokata joko ylläpitäjän tai 

objektin omistajan toimesta. Pääsynvalvontalistan rakenne voidaan esittää taulukon 6. 

mukaisesti. 

Taulukko 6. Pääsynvalvontalistan rakenne. 

ACL koko 

(ACL size) 

Varattu 1 

(Reserved 1) 

ACL versio 

(ACL 

Revision) 

Varattu 2 

(Reserved 2) 

ACE lukumäärä 

(ACE Count) 

 (Johansson, 2008) 

 ACL koko on 16-bittinen kenttä, joka määrittelee pääsynvalvontalistan koon bitteinä. 

Pääsynvalvontalista voi siis olla 64 kilobitin kokoinen. ACL versio määrittelee 

pääsynvalvontalistan versionumeron. ACE lukumäärä määrittelee pääsynvalvontalistaan 

tallennettujen pääsynvalvontatietueiden lukumäärän. (Microsoft, 2010a.) 

Pääsynvalvontatietue, ACE (Access Control List Entry) käsitellään seuraavassa 

kappaleessa.   

4.1.10 Pääsynvalvontatietue 

Pääsynvalvontatietue (Access Control List Entry, ACE) määrittelee subjektin ja sen 

oikeudet objektiin. Vaikka pääsynvalvontatietue on liitetty pääsynvalvontalistaan, se 

yleensä esitetään erillisenä osana taulukon 7. mukaisesti. 

Taulukko 7. Pääsynvalvontatietueen rakenne. 

ACE koko 

(ACE Size) 

ACE liput 

(ACE Flags) 

ACE tyyppi 

(ACE Type) 

Pääsynvalvontamaski 

(Access Mask) 

Käyttäjän turvatunniste 

(SID) 

        

ACE koko on 16-bittinen arvo, mutta pääsynvalvontatietue ei voi olla näin iso, sillä 

silloin se ei mahtuisi pääsynvalvontalistaan. Pääsynvalvontatietue on muuttuvan 

kokoinen, sillä se pitää sisällään turvatunnisteen, joka on vaihtelevan suuruinen. ACE 

liput – kenttä sisältää kahdeksan erilaista lippua, jotka määrittelevät, kuinka 
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pääsynvalvontatietue on luotu tai prosessoitu. Lippuja käytetään pääasiassa 

määrittelemään  pääsynvalvontatietueen käyttäytyminen periytymisen suhteen. ACE 

tyyppi on 8 bittinen arvo, joka määrittelee pääsynvalvontatietueen-tyypin. Tyyppi voi 

olla esimerkiksi ACCESS_ALLOWED_ACE_TYPE, joka määrittelee subjektin 

oikeudet objektiin.  Käyttäjän turvatunniste -kenttä määrittelee subjektin, jota oikeudet 

koskevat. (Johansson, 2008) 

Kun luodaan uusi objekti, se yleensä perii pääsynvalvontatietueiden määritykset siltä 

säiliöltä (container) johon se on luotu. Myöhemmillä muutoksilla säiliöön, ei ole 

välitöntä vaikutusta siinä oleviin objekteihin. Tätä kutsutaan staattiseksi 

periytyvyydeksi. (Gollmann, 2006) 

 

4.1.11 Pääsynvalvontamaski 

Pääsynvalvontamaski (Access Mask) määrittelee lopulta oikeudet tai auditointiasetukset 

objekteille. Access Mask on 32 bittinen ja taulukon 8. mukainen. 

Taulukko 8. Pääsynvalvontamaski 

G

R 

G

W 

G

E 

G

A 

Varattu 

(Reserved) 

A

S 

Standardioikeudet 

(Standard Rights) 

Objektikohtaiset 

oikeudet 

Object-Specific Rights 

 

Neljä ensimmäistä bittiä luettaessa vasemmalta oikealle määrittelevät niin sanotut 

yleiset oikeudet seuraavasti: 

o GR Generic Read, antaa lukuoikeudet objektiin 

o GW Generic Write, antaa kirjoitusoikeudet objektiin 

o GE Generic Execution, antaa objektin suoritusoikeudet 

o GA  Generic All, on oikopolku edellisten yhdistelmään 

Oikeuksien tarkka käyttäytyminen riippuu myös objektista johon ne on määritelty.  

Varattu - kenttä on kahden bitin suuruinen ja se on varattu mahdollista myöhempää 

käyttöä varten. Standardioikeudet -kenttä on kahdeksan bittinen ja se pitää sisällään 

seuraavat oikeudet: 

o DELETE  oikeus poistaa objekti 

o READ_CONTROL oikeus lukea objektin suojaus kuvaus 

o WRITE_DAC  oikeus muuttaa objektin oikeuksia 

o WRITE_OWNER oikeus muuttaa objektin omistaja 

o SYNCHRONIZE oikeus käyttää objektia synkronointiin 

  

Viimeisessä kentässä ovat objektikohtaiset oikeudet. Kentän biteistä ainoastaan 

kahdeksan bittiä ovat käytössä tiedostojärjestelmän objekteille. (Johansson 2008) AS on 

lyhenne sanoista Access system security ja se vaaditaan SACL-pääsyyn (Gollmann, 

2006). 
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4.1.12 Pääsynvalvontaprosessi 

 

Kun prosessi yrittää pääsyä suojattuun objektiin, käyttöjärjestelmä vertaa pääsyosoitinta 

objektin pääsynvalvontalistaan (DACL) ja sen jälkeen järjestelmänpääsynhallintalistaan 

(SACL). Pääsynhallintalistan vertailussa keskitytään kolmeen asiaan: 

 

o pyydetty pääsy (luku, kirjoitus, suorittaminen, poistaminen) 

o pääsyosoittimen turvatunniste 

o objektin pääsynvalvontatietueen määritykset 

järjestelmänpääsynhallintalistassa.  

 

Vertailu aloitetaan katsomalla, josko yksikään turvatunniste pääsyosoittimessa on 

asetettu Deny-arvoon. Jos jokin turvatunniste on asetettu Deny-arvoon 

(pääsynvalvontatietue -kentässä), käyttöjärjestelmä vertaa pyydettyä pääsyä 

pääsynvalvontamaskiin pääsynvalvontatietuekentässä. Jos yksikin bitti on molemmissa 

1, pääsy objektiin kielletään. 

 

Jos pääsynvalvontalistan vertailussa ei tullut vastaavuuksia, prosessi jatkuu 

tarkistamalla jokainen pääsynvalvontatietue vuorollaan. Prosessi lakkaa kolmesta eri 

syystä: 

 

o Löydetään yksittäinen pääsynvalvontatietue tai niiden yhdistelmä, joka 

myöntää pääsyn objektiin. 

o Yksikin pääsynvalvontatietue kieltää pääsyn yhdeltäkään 

pääsyosoittimen turvatunnisteelta, jolloin pääsy objektiin kielletään. 

o Pääsynvalvontalista on käyty läpi ilman, että kaikkia pyydettyä pääsyä 

vastaavia pääsynvalvontatietueita löydetään, ja pääsy objektiin 

kielletään.  

 

Riippumatta tarkistuksen lopputulemasta, käyttöjärjestelmä tarkistaa objektin 

järjestelmänpääsynhallintalistan nähdäkseen, tuleeko tapahtuma kirjata tapahtumalokiin. 

(Johansson, 2008) 

 

 

4.1.13 Rajoitettu pääsyosoitin 

 

Jos prosessi esittää rajoitetun pääsyosoittimen (Restricted Token), suoritetaan kaksi 

erillistä pääsynvalvontaprosessia. Ensimmäinen näistä on edellisessä kappaleessa 

kuvatun kaltainen, tavallinen prosessi. Toinen prosessi on edellä kuvatun kaltainen, 

mutta siinä tarkistetaan pääsynvalvontalista ainoastaan rajoitettuja turvatunnisteita 

vastaan. Rajoitettuja pääsyosoitinta käytetään lähinnä palvelujen (Services) yhteydessä. 

(Johansson, 2008) 

4.1.14  Käyttäjätunnuksen hallinta  

Windows Vista ja Windows Server 2008 toivat tietoturvaan mukanaan uuden 

ominaisuuden: käyttäjätunnuksen hallinnan (User Account Control, UAC). Kun 

käyttäjä, jolla on normaalia suuremmat valtuudet järjestelmään, kirjautuu sisään, hänelle 

luodaan kaksi pääsyosoitusta. Näistä toinen sisältää kaikki valtuudet ja toinen 
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rajoitetumpi pääsyosoitin ainoastaan normaalin käyttäjän pääsyosoittimen. Normaalia 

pääsyosoitinta käytetään Windowsin työpöydän ja sen aliprosessien käynnistämiseen. 

Jos ohjelma haluaa tehdä jotain, joka vaatii laajennettuja valtuuksia, tulee esiin erillinen 

ikkuna, jossa käyttäjältä varmistetaan, että ohjelman saa suorittaa laajennetuin 

valtuuksin.  Laajennettujen valtuuksien pääsyosoitin on linkitetty rajoitettuun 

pääsyosoittimeen ja sitä käytetään ainoastaan silloin, kun pyydetään ohjelman ajamista 

laajennetuilla valtuuksilla. Järjestelmän sydämenä toimii Application Information 

Service (AIS). AIS on uusi järjestelmätason palvelu ja sen tehtävänä on kontrolloida 

ohjelmia, jotka vaativat laajennettuja valtuuksia. Tosiasiallisesti AIS käynnistää kyseiset 

ohjelmat ja liittää niihin oikean pääsyosoittimen. (Johansson, 2008) 

 

4.1.15  Palvelut 

 

Windows pitää sisällään palveluita (Services), joita on perinteisesti ajettu Järjestelmä –

tunnuksen (System) alaisuudessa. Palvelut ovat muodostaneet hyökkääjille 

mielenkiintoisen ympäristön, jossa puskurin ylivuoto –hyökkäyksellä (buffer overload 

attack) on voinut saada itselleen järjestelmän oikeudet. Windows 2008 serverin myötä 

palveluiden ajamisessa on otettu käyttöön pienimpien oikeuksien malli, jossa palvelua 

ajetaan sellaisella valtuustasolla kuin palvelu enimmillään tarvitsee. Tätä varten 

järjestelmä pitää sisällään kolme sisään rakennettua tunnusta: Local System, Local 

Service ja Network Service. Näistä ensimmäisellä on suurimmat valtuudet, mutta kaksi 

jälkimmäistä vastaavat normaalia käyttäjää, jolle on annettu erikoisvaltuuksia. 

(Johansson, 2008)  

 

4.1.16  Data Execution Prevention 

Microsoft esitteli DEP (Data Execution Prevention) -ominaisuuden Windows XP- ja 

Windows Server 2003-versioiden yhteydessä. Ominaisuuden avulla voidaan tietyt sivut 

muistista merkitä ei-suorittaviksi. Kun koodia ei voida ajaa tällaisesta muistiosoitteesta, 

puskurin ylivuoto hyökkäyksien tekemisestä tulee vaikeampaa. Jos ohjelmisto yrittää 

ajaa koodia suojatulta alueelta, saa se virheen STATUS_ACCESS_VIOLATON. Mikäli 

tätä poikkeusta ei käsitellä asianmukaisesti, kutsuva prosessi lopetetaan. (Microsoft, 

2010b.) 

 

4.1.17  Address Space Layout Randomization 

ASLR (Address Space Layout Randomization ) -tekniikan avulla käyttöjärjestelmä 

ladataan satunnaisiin muistiosoitteisiin ja näin estetään tehokkaasti puskurin ylivuoto -

hyökkäykset suoraan käyttöjärjestelmän käyttämiin muistiosoitteisiin (Microsoft, 2007). 

Tekniikka otettiin käyttöön ensi kertaa Windows Vistassa (Li, Just, & Sekar, 2006). 

Aiemmissa Windows versioissa muistin hallinta yritti ladata DLL –tiedostot aina 

samaan muistiosoitteeseen, jos osoite ei ollut jo käytössä. Muistiosoite oli määritelty 

DLL –tiedoston alussa. (Microsoft, 2007) 
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5. Solaris Operating Environment 

Oracle Solaris, oikealta nimeltään Solaris Operating Environment, on UNIX-

käyttöjärjestelmä ja sen juuret ulottuvat aina vuoteen 1969. UNIX®-tavaramerkkiä 

hallitsee The Open Group ja sitä saavat käyttää järjestelmät, jotka käyttävät Single 

UNIX Specification – standardia ja ovat sertifioitu sen mukaisesti. (The Open Group, 

2010)   

Tässä tutkielman osuudessa tarkastellaan Solariksen tietoturvaa yleisesti UNIX 

järjestelmien pohjalta, mutta mukaan on otettu myös Solariksen mukana tulevia 

ominaisuuksia. 

Solariksen suunnittelussa on käytetty olio-ohjelmoinnin tekniikoita ja näin on tehty 

modulaarinen käyttöjärjestelmän ydin, joka voi ladata moduuleja dynaamisesti. 

(Silberschatz, Galvin & Gagne, 2005).  Kuva kolme esittää käyttöjärjestelmän ytimen 

rakenteen karkealla tasolla: 

 

Core Solaris 
kernel

Executable
formats

Device and 
bus drivers

Loadable
system calls

Streams
modules

Miscellaneous
modules

File systems

Scheduling
classes

 

Kuva 3. Solaris käyttöjärjestelmän ydin (Silberschatz, Galvin & Gagne, 2005). 

Modulaarisuus jatkuu käyttöjärjestelmässä itsessään ja se pohjautuu niin kutsuttuihin 

metaryhmiin (metacluster) (Brunette, 2007). Metaryhmät mahdollistavat järjestelmän 

mukauttamisen vaadittuun tehtävään. Mahdollisuus asentaa vain tarvittavat 

käyttöjärjestelmän osat parantaa turvallisuutta, koska silloin järjestelmä sisältää 

vähemmän käyttöjärjestelmän osia ja siten luultavasti vähemmän ongelmia sekä 

vähemmän hyökkäyspinta-alaa. Käytännön ongelmaksi voi muodostua se, että 

ohjelmistojen toimittajat eivät välttämättä osaa sanoa, mikä metaryhmä tulisi olla 

asennettuna, jotta ohjelmisto toimii. 

Taulukko 9  esittää Oraclen tukemat valmiit metaryhmät, joista voi käyttöjärjestelmän 

asennuksessa valita tarvitsemansa metaryhmän. 
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Taulukko 9. Oraclen metaryhmät 

Metaryhmä Kuvaus 

Rajoitettu verkko 

SUNWCrnet 

Sisältää paketit, jotka vaaditaan 

käyttöjärjestelmän ajamiseen, useamman 

käyttäjän ympäristön tekstipohjaisena 

konsolina sekä rajoitetun verkkotuen.   

Core 

SUNWCreg 

Edellisten lisäksi sisältää paketit, jotka 

mahdollistavat verkkopalvelut. 

Käyttäjä 

SUNWCuser 

Sisältää edelliset paketit sekä graafisen 

käyttöliittymän. 

Kehittäjä 

SUNWCprog 

Sisältää edelliset paketit sekä tuen 

ohjelmistojen kehittämiseen. Kääntäjiä 

paketin mukana ei tule. 

Kokonainen 

SUNWCall 

Sisältää edelliset paketit, sekä joitain 

käyttöönottoa helpottavia paketteja. 

Kokonainen + OEM 

SUNWCXall 

Edellisten pakettien lisäksi sisältää 

ylimääräisiä laitteistoajureita. 

 (Brunette, 2007) 

5.1.1 UNIX - tekijät 

Gollmannin mukaan UNIX -järjestelmissä tekijät (principals) ovat käyttäjätunniste 

(User identities, UID) ja ryhmätunniste (group identities, GID). UNIX-järjestelmät 

tunnistavat käyttäjänsä sisäisesti käyttäjätunnisteen mukaan. (Gollmann, 2006) Toisin 

kuin Windows-järjestelmissä oleva turvatunniste (SID), käyttäjätunniste on 

huomattavasti yksinkertaisempi. Pääkäyttäjän tunnus on aina 0 ja nimi tavallisesti root. 

Windowsiin verrattuna pääkäyttäjän oikeudet ovat laajemmat, hän voi esimerkiksi 

kirjautua minä tahansa käyttäjänä järjestelmään. Järjestelmä voi pitää sisällään useita 

käyttäjiä, joiden käyttäjätunniste on 0.  

Käyttäjätunnisteen numerot 0-100 on varattu käyttöjärjestelmän käyttöön. Tavallisen 

käyttäjän käyttäjätunnisteen voi valita vapaasti tästä ylöspäin luotaessa käyttäjätunnusta, 

mutta suosituksena on aloittaa numerosta 1000. Solaris mahdollistaa 2 147 483 647 

yksilöllistä tunnusta. Suosituksena on kuitenkin käyttää käyttäjätunniste ja 

ryhmätunniste -kentissä lukuja alle 60 000 mikäli mahdollista. (Oracle, 2008a)  

Solaris-käyttöjärjestelmässä on oletuksena yhteensä 17 käyttäjää. Näistä tärkein on jo 

esitelty root – käyttäjä, joka on UNIX-järjestelmien pääkäyttäjä. Samoin kuin Windows-

järjestelmissä, ei Solaristakaan suositella käytettäväksi pääkäyttäjän tunnuksella, vaan 

tätä tarkoitusta varten tulisi luoda normaali käyttäjätunnus. 
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Solariksessa tieto järjestelmän käyttäjistä talletetaan /etc/passwd –tiedostoon (Oracle, 

2008a) ja  /etc/shadow -tiedostoon. (Oracle, 2008b) Passwd -tiedoston sisältö on 

muotoa: 

User name:password:UID:GID:ID String:home directory:login shell 

Esimerkiksi näin: 

 User1:YsStQ/TiQVMRA:1817:3315:Käyttaja1,Oulu:/users/userl:/bin/tcsh 

Jos käytössä on myös shadow -tiedosto, passwd -tiedostossa password kohdassa on ”x” 

ja salasana on tallennettu shadow -tiedostoon. Shadow -tiedosto on muotoa: 

käyttäjätunnus:salasana:lastchg:min:max:warn:inactive:expire:flag 

Parametri lastchg on päivien lukumäärä välillä 1.1.1970 siihen päivään, kun salasanaa 

on viimeksi muokattu. Parametri min ilmoittaa, monenko päivän välein salasanan voi 

vaihtaa. Parametri max kertoo kuinka monta päivää salasana on enimmillään voimassa. 

Parametri warn ilmoittaa, kuinka monta päivää ennen salasanan vanhenemista 

varoitetaan käyttäjää. Parametri inactive ilmoittaa, montako aktiivitonta päivää sallitaan 

käyttäjälle. Parametri expire ilmoittaa, milloin tunnus vanhenee päivien lukumääränä 

alkaen 1.1.1970. Parametri flag on varattu tulevaa käyttöä varten. Shadow -tiedosto 

parantaa tietoturvaa, sillä se on ainoastaan root -käyttäjän luettavissa. Passwd -tiedostoa 

voi sen sijaan lukea kuka tahansa koneelle kirjautunut henkilö. (Oracle, 2008a) 

Oletuksena Solaris käyttää perinteistä UNIX kryptaus -algoritmia, joka rajoittaa 

salasanan maksimipituuden kahdeksan merkkiseksi. Jos salasana on pidempi kuin 

kahdeksan merkkiä, ylimääräiset merkit jätetään huomioimatta. (Rockwood, 2006)  

Oletusalgoritmi käyttää salaukseen DES -algoritmia lisäten mukaan suolan 

vaikeuttamaan salasanan murtamista (Teer, 2007). Oraclen mukaan oletusalgoritmi on 

Solaris 10 käyttöjärjestelmässä käytössä ainoastaan yhteensopivuussyistä ja se tulisi 

vaihtaa turvallisempaan algoritmiin. Vaihtoehtoina ovat seuraavat algoritmit. 

o Sun_MD5, joka on yksisuuntainen salasanan tiiviste - moduuli ja se 

käyttää MD5-algoritmia. Maksimipituus salasanalle on 255 merkkiä. 

Moduuli on suunniteltu tuottamaan salasanoja, jotka kestäisivät erityisen 

hyvin brute force hyökkäyksiä. 

o BSD_MD käyttää myös MD5 tiivistealgoritmia salaukseen. 

Maksimipituus salasanalle on 255 merkkiä ja se on yhteensopiva BSD ja 

Linux -järjestelmien kanssa. 

o Blowfish moduuli käyttää Blowfish -algoritmia salasanan salaukseen. 

Maksimipituus salasanalle on 255 merkkiä. (Brunette, 2007) 

Jos oletusalgoritmin vaihtaa, tulee vaihtaa myös järjestelmän salasanat, sillä niitä ei 

kryptata automaattisesti uudelleen algoritmimuutosten yhteydessä (Rockwood, 2006). 

MD5 –tiiviste on kuitenkin murrettavissa (Wang & Yu, 2005). 

5.1.2 UNIX -ryhmät 

UNIX -järjestelmissä käyttäjä voi kuulua useampaan kuin yhteen ryhmään. Tämä tieto 

talletetaan tiedostoon /etc/group. Tiedoston sisältä on muotoa: 

Ryhmä: ryhmän salasana:ryhmätunniste:lista käyttäjistä 
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Ryhmä on vapaasti valittava nimi ryhmälle. Se voi pitää sisällään kirjaimia ja numeroita 

ja sen pituus on yleensä kahdeksan merkkiä. Ryhmän salasana voi olla tyhjä eikä se ole 

silloin käytössä. Suurin mahdollinen luku ryhmätunnisteelle on 2147483647, mutta 

suosituksena on, että ryhmätunniste olisi välillä 1000 – 60000. (Oracle, 2008a) 

Myös UNIX -järjestelmissä on sisäänrakennettuja ryhmiä ja omia ryhmiä voidaan luoda 

lähinnä hakemistokohtaisten luku- tai kirjoitusoikeuksien myöntämiseen. 

5.1.3 Subjektit ja objektit 

Gollmannin mukaan UNIX -järjestelmissä subjektit ovat prosesseja ja jokaisella 

prosessilla on prosessi tunniste eli PID. Jokaiselle prosessille on määritelty todellinen 

käyttäjätunniste/ryhmätunniste sekä voimassaoleva käyttäjätunniste/ryhmätunniste. 

Todellinen käyttäjätunniste on peritty pääprosessilta, tavallisesti se on 

sisäänkirjautuneen käyttäjän käyttäjätunniste. Voimassaoleva käyttäjätunniste peritään 

joko pääprosessilta tai suoritettavalta ohjelmalta. Pääsynvalvonnan objektit sisältävät 

tiedostot, hakemistot, muistilaitteet ja I/O laitteet. Pääsynvalvonnassa kaikkia 

kohdellaan resursseina. (Gollmann, 2006)  

5.1.4 Inode 

Jokainen tiedosto hakemistossa on osoitin tietorakenteeseen jota kutsutaan nimellä 

inode. Jokainen hakemisto sisältää osoittimen itseensä tiedosto ’.’ ja ylempään 

hakemistoon tiedosto ’..’. Jokaisella tiedostolla on omistaja ja ryhmä, ryhmä riippuen 

UNIX versiosta on joko omistajan oletusryhmä tai hakemiston ryhmä. (Gollmann, 

2006) Taulukko 10. havainnollistaa Inoden rakennetta. 

Taulukko 10. Inoden rakenne.   

Mode Tiedoston tyyppi ja oikeudet 

Käyttäjätunniste Tiedoston omistaja 

Ryhmätunniste Ryhmä, joka omistaa tiedoston 

Atime Aika jolloin tiedostoa on viimeksi 

luettu 

Mtime Aika jona tiedostoa on viimeksi 

muokattu 

Itime Inoden muuttamisaika 

Block count Tiedoston koko 

 Fyysinen sijainti 

(Gollmann, 2006) 
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5.1.5 Tiedostojen ja hakemistojen oikeudet 

Lukuoikeudet hakemistossa antavat käyttäjälle oikeuden tarkistaa, mitä tiedostoja 

hakemistossa on. Kirjoitusoikeus antaa oikeuden luoda ja poistaa tiedostoja 

hakemistosta. Suoritusoikeus vaaditaan, jotta hakemistoon voidaan siirtyä sekä 

tiedostojen avaamiseen hakemistosta. (Gollmann, 2006) 

Kun hakemistossa antaa komennon ’ls –la’ voi tulostus näyttää tältä: 

drwxr-xr-x  89 root    sys         5632 Jun 15 12:55 . 

drwxr-xr-x  55 root    other       2048 Jun 16 09:29 .. 

-rw-r--r--   1 root    root        2236 May 22 21:44 .cpr_config 

Tulostuksen ensimmäinen kirjain kertoo tiedoston tyypin: ’-’ tarkoittaa tiedostoa. 

Kirjain ’d’ (directory) hakemistoa. Kirjain ’b’ (block) laitetta, joka tukee datan 

lukemista ja mahdollisesti myös kirjoittamista määrätyn kokoisiin lohkoihin.  Kirjain ’c’ 

(character) laitetta, joka mahdollistaa datan siirtämisen merkki kerrallaan, esimerkiksi 

näppäimistö. Seuraavat yhdeksän merkkiä määrittelevät oikeudet, joista alla lisää. 

Oikeuksien jälkeen on linkkilaskuri, joka kertoo linkkien määrän kyseiseen tiedostoon. 

Seuraavana ovat tiedoston omistaja ja ryhmä. Sitä seuraava tieto määrittelee tiedoston 

koon tavuina. Päiväys kertoo, milloin tiedostoa on viimeksi muutettu ja viimeisenä on 

tiedoston nimi. (Gollmann, 2006) 

Tiedostojen oikeusmääritykset on jaettu kolmeen osaan: omistaja, ryhmä ja muut tai 

maailma. Kirjain r määrittelee lukuoikeuden, w kirjoitus- ja x suoritusoikeuden. 

Esimerkkinä seuraava tulostus: 

 -rw-r--r--   1 root     sys    717 Feb 17  2008 vfstab  

Merkkijono rw- alussa kertoo, että omistajalla, tässä tapauksessa root käyttäjällä, on 

tiedostoon luku- ja kirjoitusoikeus, muttei suoritusoikeutta. Seuraavana tuleva r-- 

määrittelee ryhmän sys oikeudet. Ryhmän jäsenillä on tiedostoon lukuoikeus. 

Viimeisenä r-- antaa maailmalle eli kaikille järjestelmän käyttäjille lukuoikeuden 

tiedostoon.  

Oikeudet voidaan esittää myös numeerisessa muodossa taulukon 11. mukaisesti. 
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Taulukko 11. Tiedostojen ja hakemistojen oikeudet. 

400 Omistajan lukuoikeus 

200 Omistajan kirjoitusoikeus 

100 Omistajan suoritusoikeus 

040 Ryhmän lukuoikeus 

020 Ryhmän kirjoitusoikeus 

010 Ryhmän suoritusoikeus 

004 Maailman lukuoikeus 

002 Maailman kirjoitusoikeus 

001 Maailman suoritusoikeus 

 (Oracle, 2008c)  

Oikeuksia voidaan antaa numeerisesti. Esimerkiksi ’chmod 700 tiedosto.txt’ antaa 

omistajalle luku-, kirjoitus- ja suoritusoikeudet. Ryhmälle ja maailmalle ei esimerkissä 

anneta mitään oikeuksia. 

Edellisen lisäksi Solaris tukee myös pääsynhallintalistoja (ACL) niin UFS (UNIX File 

System)- kuin ZFS (Zettabyte File System) -tiedostojärjestelmissä. ZFS- 

pääsynhallintalista pohjautuu NFSv4 pääsynhallintamalliin ja se mahdollistaa yli 15 

erilaista oikeutta, jotka voidaan myöntää käyttäjille tai ryhmille. (Brunette, 2007) 

Oikeudet myönnetään taulukon 12. mukaisesti. 

  



30 

Taulukko 12. ZFS ACL 

read_data (r) Oikeus lukea tiedosto 

list_directory (r) Oikeus listata hakemiston sisältö 

write_data (w) Oikeus muokata tiedostoa 

add_file (w) Oikeus lisätä tiedostoja hakemistoon 

append_data (p) Oikeus muokata tiedostoa, mutta vain 

tiedoston lopusta. Ei tuettu nykyisellään 

add_subdirectory (p) Oikeus luoda alihakemistoja hakemistoon 

read_xattr (R) Kyky lukea tiedoston laajennettuja 

attribuutteja 

write_xattr (A) Kyky luoda tai kirjoittaa laajennettuja 

attribuutteja hakemistoon 

execute (x) Oikeus suorittaa tiedosto 

read_attributes (a) Kyky lukea tiedoston perus attribuutit 

write_attributes (W) Kyky kirjoittaa perus attribuutteja 

delete (d) Oikeus poistaa tiedosto 

delete_child (D) Oikeus poistaa tiedosto hakemistosta 

read_acl (c) Oikeus lukea tiedoston ACL 

write_acl (C) Oikeus kirjoittaa tiedoston ACL 

write_owner Oikeus muuttaa tiedoston omistaja 

synchronize (s) Oikeus tiedostoon paikallisesti 

synkronoidulla luvulla ja kirjoituksella. Ei 

tuettu tällä hetkellä. 

 (Oracle, 2008c) 

Pääsynhallintalistan määritysten lisäksi tuettuna on neljä erilaista tapaa periyttää 

oikeuksia. Nämä on esitelty taulukossa 13. 
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Taulukko 13. Pääsynhallintalistan -periytyvyys. 

file_inherit (f) Periytys kaikkiin uusiin tiedostoihin. 

dir_inherit (d) Periytys kaikkiin uusiin hakemistoihin. 

inherit_only (i) Hakemistoon kohdistuessa kohdistetaan 

ainoastaan uusiin tiedostoihin ja 

hakemistoihin. Vaatii myös file_inherit tai 

dir_inherit periytyvyyden määrittelyn. 

no_propagate (n) Pääsynhallintalista periytetään hakemiston 

objekteihin, mutta ainoastaan yhden 

hakemistotason verran alaspäin. Vaatii 

myös file_inherit tai dir_inherit 

periytyvyyden määrittelyn. 

 (Oracle, 2008b) 

5.1.6 Umask 

Oletuksena uudet tiedostot tavallisesti saavat oikeudet 666 eli luku- ja kirjoitusoikeudet 

kaikille. Näitä oletusoikeuksia voidaan muokata umask-toiminnolla, joka poistaa halutut 

oikeudet. Umask esitetään myös numeerisessa muodossa. Esimerkiksi ’umask 777’ 

poistaa kaikki oikeudet, kun taas ’umask 000’ ei vaikuta oikeuksiin. (Gollmann, 2006) 

Normaalissa käytössä hyvä umask voisi olla 037, joka antaa omistajalle kaikki oikeudet, 

ryhmälle lukuoikeudet ja maailmalle ei anneta mitään oikeuksia. 

 

5.1.7 Pääsynvalvonta 

Gollmannin mukaan pääsynvalvonta perustuu subjektien (prosessit) ja objektien 

(resurssit) attribuutteihin. UNIX – järjestelmät käsittelevät kaikkia resursseja samoin 

riippumatta siitä onko kyseessä tiedosto tai laite. Oikeudet tarkistetaan seuraavassa 

järjestyksessä: 

1. Jos käyttäjätunniste osoittaa, että olet tiedoston omistaja, omistajan 

oikeusmääritykset määrittelevät pääsyn.  

2. Jos et ole omistaja, mutta ryhmätunniste osoittaa, että ryhmä johon 

kuulut omistaa tiedoston, ryhmän oikeusmääritykset määrittelevät 

pääsyn. 

3. Mikäli et ole omistaja etkä myöskään omistavan ryhmän jäsen, maailman 

oikeusmääritykset määrittelevät pääsyn. 

(Gollmann, 2006) 

5.1.8 Superbitit 

UNIX -järjestelmän normaalit oikeusmääritykset aiheuttavat myös ongelmia. Käyttäjän 

salasana tulee tarkistaa kirjautumisen yhteydessä shadow-tiedostosta, johon vain 

pääkäyttäjällä on lukuoikeus, salasanan vaihdon yhteydessä käyttäjän tulisi kuitenkin 

pystyä tallentamaan uusi salasana. Tai henkilö, jolla on hakemistoon kirjoitusoikeus voi 
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poistaa sieltä myös muiden omistuksessa olevia tiedostoja, mikä ei välttämättä ole 

suotavaa. 

Ratkaisuna ovat niin sanotut superbitit eli Set User ID (SUID) ja Set Group ID (SGID) 

bitit. Jos katsotaan ’ls –la’ komennon avulla ohjelmaa, johon on määritelty SUID bitti, 

se näyttää tältä: 

-r-sr-sr-x  1 root  sys  27228 Aug 16  2007 /usr/bin/passwd 

Omistajan oikeuksissa x on korvattu s –kirjaimella. Suoritettaessa tällainen ohjelma, se 

suoritetaan omistajan käyttäjätunnisteella tai ryhmätunnisteella. Näin käyttäjä voi 

’passwd’ -komennon avulla, vaihtaa salasanansa suojattuun tiedostoon /etc/shadow. 

Passwd -komennossa omistajana on root ja SUID bitti on päällä, ilman SUID bittiä, 

tavallisella käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä muutoksia /etc/shadow -tiedostoon. 

Superbitteihin liittyy yksi UNIX -järjestelmien suurimmista tietoturvariskeistä. Hakkeri 

voi onnistua luomaan oman komentokehote (shell) – tiedoston, jossa on root-ryhmän 

ryhmätunniste suorituksessa ja näin saada itselleen pääkäyttäjän komentotulkin 

käyttöönsä. Ohjelmat, jotka käyttävät joko omistajan käyttäjätunnistetta tai 

ryhmätunnistetta suorituksessa, voivat sisältää koodausvirheitä ja muodostavat näin 

ollen riskin. (Wikipedia, 2014) Hyvien tapojen mukaista olisi poistaa superbitit 

käytöstä, jos niitä ei tarvitse. Ongelmallista on, ettei Oracle tue tällaista käytäntöä, vaan 

suosituksena on poistaa käyttöjärjestelmästä se paketti, jonka mukana SUID tai SGID 

bitin sisältävä ohjelma tulee. 

Superbitit voidaan esittää numeerisessa muodossa taulukon 14. mukaisesti. 

Taulukko 14. Superbitit UNIX-järjestelmissä.   

4000 Omistajan ID suorituksessa 

2000 Ryhmän ID suorituksessa 

1000 Sticky bit. Ainoastaan tiedoston tai 

hakemiston omistaja voi poistaa tiedoston. 

(Oracle, 2008c)  

 

5.1.9 Roolipohjainen pääsynvalvonta  

Solaris 10 -version myötä myös Solaris –käyttöjärjestelmään tuli tuki roolipohjaiselle 

pääsynvalvonnalle. Sen avulla voidaan myöntää ylläpito-oikeuksia ilman perinteistä 

UNIX -järjestelmien kaikki tai ei mitään lähestymistapaa. Roolipohjainen 

pääsynvalvonta noudattaa pienimpien käyttöoikeuksien politiikkaa niin, että käyttäjälle 

myönnetään rooli ja roolille myönnetään valtuudet. Esimerkkinä voisi olla valtuutus 

hallita tulostusjonoja. Pääkäyttäjä voi siis määritellä roolin ja antaa sille ainoastaan ne 

valtuudet, jotka ovat välttämättömiä tehtävien suoritusta silmälläpitäen. Rooli itsessään 

on kuin tavallinen käyttäjätunnus, mutta sillä ei voi suoraan kirjautua järjestelmään, 

vaan se voidaan ottaa käyttöön ainoastaan ohjelmien su sekä smc kautta. Roolit ovat 

käytössä ainoastaan niillä käyttäjillä, joille ne ovat myönnettyjä. (Brunette, 2007)  
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5.1.10  Pienimmät valtuudet 

Solariksen pienimmät valtuudet (least privilege) jakautuvat kahdeksaan ryhmään: 

contract, cpc, dtrace, file, ipc, net, proc ja sys. Lisäksi tulee vielä perusoikeudet, jotka 

pitävät sisällään kaikki prosessille myönnetyt oikeudet perinteisen mallin mukaisesti. 

Jokaisella prosessilla on neljä oikeusryhmää omissa kernel valtuustiedoissaan oheisen 

listan mukaisesti. 

 Peritty ryhmä (P). Oikeudet, jotka peritty exec funktiolta. 

 Sallittu ryhmä (S). Prosessin maksimi oikeudet. 

 Voimassa oleva ryhmä (V). Prosessin tämän hetkiset oikeudet.  S:n aliryhmä. 

 Rajoitettu ryhmä (R). Ylempi taso oikeuksia, jotka prosessi tai sen aliprosessi 

voi saada. Muutokset ryhmään R astuvat voimaan seuraavan exec suorituksen 

yhteydessä. 

Jokaisella prosessilla on lisäksi oikeudet tiedostava tila (privilege awareness state, 

PAS), joka voi olla joko tiedostava (privilege aware, PA) tai tiedostamaton (not-

privilege aware, NPA). Tämän avulla voidaan vanhoja ohjelmia ajaa yhteensopivasti 

nykyisen käytännön mukaan. Vanha ohjelma, joka on tiedostamaton, saa suorituksessa 

ryhmäänsä R kaikki oikeudet, jos suorittajalla on pääkäyttäjän oikeudet. (Rich, 2005) 

 

5.1.11 Muistin suojaus 

Solaris - järjestelmässä on mahdollista määrittää, ovatko sivuosoitukset muistissa 

oleviin pinoihin suoritettavissa. noexec_user_stack – parametrin oletusarvo on nolla, 

mutta jos se on asetettu nollasta poikkeavaan arvoon pääkäyttäjän toimesta, järjestelmä 

merkitsee jokaisen prosessin pinon luettavissa ja kirjoitettavissa olevaksi, mutta suoritus 

kielletään. Mikäli ohjelmisto yrittää tämän jälkeen suorittaa koodia suojatussa pinossa, 

lähetetään sille SIGSEGC signaali. Tämä johtaa yleensä suoritettavan ohjelman 

päättämiseen ja core -tiedoston luontiin. (Oracle, 2010) 
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6. CentOS 5.5 Linux 

Linux on Linus Torvaldsin kehittämä käyttöjärjestelmäydin, jonka ensimmäinen versio 

on julkaistu vuonna 1991 (Wikipedia, 2011a). Normaalisti Linuxista puhuttaessa 

tarkoitetaan kokonaista ohjelmistojakelua, joka sisältää useita apuohjelmia, 

käyttöliittymiä sekä sovelluksia. Linux on Unixin kaltainen käyttöjärjestelmä ja myös se 

on erittäin modulaarinen. Linuxin kernel on monoliittinen ja se tukee modulaarisuutta. 

(Wikipedia, 2011b) Linux-jakeluita on useita ja tässä tutkielmassa valitsin CentOS 

Linuxin koska se on ilmainen ja täysin binääriyhteensopiva Red Hat Linuxin kanssa 

(Centos.org, 2011). Yhteensopivuuden ja ilmaisuuden vuoksi CentOS on 

mielenkiintoinen vaihtoehto myös yrityskäyttöön. Sen käyttöä tukee myös vahva 

yhteisö, sekä Internetistä löytyvä laaja ohjeistus.  

Linuxin huomattavin ero Windowsiin sekä Solarikseen on NSA SELinux (National 

Security Agency Security Enhanced Linux) laajennus ja nykyisin se on käännetty 

mukaan suurimpaan osaan Linux-jakeluita (Kuutti, 2011). Tätä ominaisuutta käsitellään 

tarkemmin luvussa 7.1.6.  

Linuxia asennettaessa voidaan valita useita valmiita konfiguraatioita, näiden avulla 

voidaan asentaa vain tarvittavat osat käyttöjärjestelmästä. Tämä vähentää osaltaan 

mahdollista hyökkäyspinta-alaa ja helpottaa järjestelmän ylläpitoa. Konfiguraatiot on 

esitelty taulukossa 15. 

Taulukko 15. Linux konfiguraatiot. 

Basic Server Sisältää peruspaketit 

Database Server Sisältää MySQL ja PostgreSQL 

tietokannat 

Web Server Sisältää Apache Web palveliment 

Virtual Host Sisältää virtuaalipalvelin ympäristön 

Desktop Sisältää työasema ohjelmistoja 

Software Development Workstation Sisältää työkalut ohjelmistojen 

muokkaamiseen sekä kääntämiseen. 

Minimal Minimi asennus 

(Jang, 2011). 

6.1.1 Linux-muistinsuojaus. 

Linux Security Modules (LSM) on viitekehys, joka mahdollistaa sen, että Linux kernel 

tukee useampia pääsynhallintamalleja (Wikipedia, 2013a). Linux tukee myös ASLR –

tekniikkaa (Address space layout randomization), jolla voidaan suojautua 

puskuriylivuotohyökkäyksiä vastaan (Wikipedia, 2013b). Redhat on luonut tämän 

pohjalta oman lisäyksensä nimeltään Exec Shield, sen tarkoituksena on suojata muistia 

ja merkitä ohjelmistojen sekä tietojen käyttämiä alueita muistista ei suoritettavissa 

olevaksi sekä vain luettavaksi, lisäksi se lisää ASLR -tekniikkaa funktioon, joka lataa 

tiedostoja tai laitteita muistiin. (Wikipedia, 2013c) Exec Shield on CentOS –

järjestelmässä oletuksena päällä (Centos, 2013). Redhat on kehittänyt lisäksi myös PIE 

–tekniikan (Position Independent Executable), jonka avulla tärkemmät 
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käyttöjärjestelmän ohjelmat voidaan suorittaa missä tahansa muistin osiossa (Redhat, 

2013). 

 

6.1.2 Linux – tekijät, ryhmät, subjektit ja objektit 

CentOS-jakelussa voidaan katsoa olevan Solarista vastaavat tekijät ja ryhmät. Nämä 

tunnisteet myös noudattelevat samoja sääntöjä. Erona on lähinnä se, että sekä käyttäjien, 

että ryhmien ID:t alkavat luvusta 500 ja ne loppuvat lukuun 60000, vaikka Linux jakelut 

tukevat UID- ja GUID-numeroita aina lukuun 4 294 967 296 (2³²) asti. 

Palvelutunnuksille ei ole määritelty kirjautumisympäristöä, esimerkiksi /etc/passwd 

-tiedostossa sähköpostipalvelun tunnuksen login -ympäristöksi on määritelty 

/sbin/nologin. CentOs 5 jakeluissa /etc/shadow -tiedoston sisältämät 

salasanat on oletuksena luotu käyttäen MD5 hash-funktiota (Message Digest 5). (Jang, 

2011) Myöhemmissä julkaisuissa apuna on 512-bittinen SHA –funktio ja CentOS 5 on 

myös mahdollista konfiguroida käyttämään sitä (cyberziti.biz, 2009). SE-Linuxin myötä 

subjektien, joka voi olla prosessi tai ohjelma ja objektien lisäksi määritellään toiminto 

(action), joka määrittelee sen mitä subjekti voi tehdä objektille.  (Jang, 2011). 

6.1.3 Tiedostojen ja hakemistojen oikeudet 

Linuxin standardioikeudet noudattelevat Unix standardioikeuksia ja niitä voidaan 

määritellä samalla tavalla. Yhtäläisyydet jatkuvat superbittien sekä umask -parametrin 

suhteen. Lisäyksenä näihin oikeuksiin ovat erikoistiedosto attribuutit, jotka esitellään 

taulukossa 16. Erikoistiedostoattribuutit tuovat mukanaan tarkemmin säädeltävissä 

olevia oikeuksia tai rajoituksia (Linux in the Shell, 2014). 
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Taulukko 16. Erikoistiedosto atribuutit 

Atribuutti Kuvaus 

Atime (A) Tiedostoa käsitellessä sen atime-tietue ei päivity 

Append only (a) Estää tiedoston tuhoamisen, mutta sallii lisäyksen 

tiedoston loppuun. 

Compress (c) Tiedosto pakataan levylle automaattisesti kernelin 

toimesta 

No dump (d) Estää varmistuksen tekemisen dump –komennon 

avulla. 

 Synchronous Directory Updates 

(D) 

Hakemistossa jossa attribuutti on määritelty, 

muutokset kirjoitetaan synkronisesti levylle 

E Pakatussa tiedostossa on pakkausongelmia 

Extent format (e) Attribuutti osoittaa, että tiedosto käyttää 

laajennuksia osoittamaan levy bloggeja. 

Laajennukset korvaavat perinteiset mallit. 

Indexed (I) Attribuuttia käytetään indikoimaan hakemiston  

indeksoimista. Attribuuttia ei voi muokata 

Immutable (i) Tiedostoa, jossa on kyseinen attribuutti, ei voida 

muokata tai poistaa. 

Data journaling (j) Data kirjoitetaan ext3 tiedostojärjestelmään ennen 

kuin se kirjoitetaan itse tiedostoon. 

Secure delete (s) Tiedoston poistamisen yhteydessä, sen käyttämä 

tila ylikirjoitetaan. 

Sychronous Updates (S) Tiedostoa muokattaeassa muutokset kirjoitetaan 

syncronisesti levylle 

Top of directory (T) Hakemiston katsotaan olevan hakemistorakenteen 

huipulla 

No tail merging (t) Estetään, ettei tiedostolla ei ole yhteisiä blokkeja 

toisten tiedostojen kanssa. 

Undelete (u) Mikäli tiedosto on tuhottu, sen sisältö on tallennettu 

mahdollista palautusta varten 

X Kokeellinen, ilmoittaa että pakatun tiedoston raaka-

osiota voidaan lukea suoraan. 

(CentOs, 2013 & Linux in the Shell, 2014) 
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6.1.4 Pääsynvalvontalista 

CentOS tukee pääsynvalvontalistoja (ACL), ja tiedostojärjestelmä on otettu käyttöön 

käyttäen ACL atribuuttia. Pääsynhallintalistat eivät tuo mukanaan tarkemmin 

määriteltyjä oikeuksia, vaan ne mahdollistavat standardioikeuksien myöntämisen 

useammalle käyttäjälle sekä ryhmälle. (Jang, 2011) 

6.1.5 Sudo 

Linux jakeluissa yleisesti mukana oleva sudo-ohjelmisto mahdollistaa hyvin tehokkaasti 

valtuuksien myöntämisen ryhmille tai yksittäisille käyttäjille, jotka normaalisti olisivat 

ainoastaan ylläpitäjän suoritettavissa. Esimerkiksi käyttäjälle voidaan antaa valtuudet 

sammuttaa kone. Määrittely tapahtuu /etc/sudoers – tiedoston avulla. (Jang, 2011) 

6.1.6 Security Enhanced Linux 

SELinux-laajennus tuo mukanaan pakotetun pääsynvalvonnan, MAC (mandatory access 

control). Tällöin jokainen ohjelma ajetaan sille varatussa turva-alueessa (domain) niin, 

että ohjelma voi suorittaa vain ja ainoastaan sille sallitut tehtävät kyseisen alueen sisällä. 

(McCarty, 2005)  

SELinux-laajennuksessa on kolme tasoa: pakottava (enforcing), salliva (permissive) ja 

pois käytöstä (disabled). Salliva tila tarkoittaa, että jokainen tapahtuma joka rikkoo 

sääntöjä sallitaan, mutta tapahtuma kirjataan lokiin. Pakottava tila jakaantuu kahteen 

vaihtoehtoon: tavoitetila (targeted) sekä MLS (multi-level security). Näistä tavoitetila 

sallii oikeuksien muokkaamisen hienojakoisesti, kun taas MLS ottaa käyttöön Bell-La 

Padule-mallin ja tukee tietoturvatasoja c0 – c3, joista c3 on huippusalainen. SELinux-

laajennus tuo mukanaan eri palveluihin myös niin sanotut Boolean optiot, joiden avulla 

voidaan tarkemmin säädellä sitä mitä oikeuksia palvelulla on. (Jang, 2011.) 

SELinux-laajennus tuo mukanaan myös roolipohjaisen pääsynvalvonnan, RBAC (Role 

Based Access Control). Roolipohjainen pääsynhallinta toimii osana SELinux-

laajennusta. SELinuxin toiminta perustuu tyypin mukaiseen pakotukseen (type 

enforcement), jossa prosessit jaotellaan turva-alueisiin ja prosessien sekä turva-alueiden 

oikeudet ovat rajoitetut. Roolipohjainen pääsynvalvonta tuo tähän kolmannen tason eli 

roolin. Oikeudet voidaan siis määritellä: käyttäjälle, roolille ja turva-alueelle. Tämä 

tapahtuu niin, että käyttäjä liitetään yhteen tai useampaan rooliin ja rooleille annetaan 

tarvittaessa lupa turva-alueelle. (McCarty, 2005) 

  



38 

7. Tunkeutumistestaus 

Testaamisella voidaan etsiä vikoja, varmistua laadusta, pyrkiä ennaltaehkäisyyn tai 

osoittaa vaatimusten täyttyminen. Tietoturvatestauksessa testataan muuta, kuin 

tietojärjestelmän toiminnallisuutta. Tuotteen tietoturvallisuus on myös tärkeä 

laadullinen attribuutti (Tieturi, 2009.) Tunkeutumistestaus (Penetration testing) tai 

eettinen hakkerointi (Ethical Hacking) on kohteen luvalla tehtävää tietoturvapuutteiden 

etsintää. Se eroaa hakkeroinnista ensinnäkin luvallisuudellaan ja toisekseen siten, että 

löydettyjä heikkouksia ei välttämättä hyödynnetä vaan niistä ainoastaan raportoidaan. 

(Bishop, 2007) McDemottin mukaan tunkeutumistestaus ei testaa pelkästään 

toiminnallisuutta, vaan myös implementointia sekä sen suunnittelua. 

Tunkeutumistestauksessa voidaan menetelmänä käyttää, joko virhehypoteesia tai 

hyökkäyspuuta. Virhehypoteesin rakenne muodostuu seuraavasti: 

- Määritellään testauksen tavoitteet. 

- Selvitetään kaikki mahdollinen tieto kohteesta. 

- Päätellään hypoteettiset ongelmat. 

- Testataan hypoteesit. 

- Yleistetään löydetyt haavoittuvuudet. 

- Poistetaan löydetyt haavoittuvuudet. 

Hyökkäyspuu lähestymistapa soveltuu paremmin tapauksiin, joissa kohdejärjestelmästä 

ei ole niin paljoa tietoa. Hyökkäyspuun rakentamiseen on useita tapoja, mutta 

tyypillisesti puun juuressa on tavoite. (McDemott, 2001) Kuva kaksi esittää yhtä 

versiota hyökkäyspuusta. 

 

Kuva 4. Hyökkäyspuu. (McDemott, 2001) 

 

Bayles et al., (2007) korostaa tiedustelun merkitystä murtautumistestauksessa: jotta voi 

murtautua koneelle, tulee ensin löytää kone. Tiedustelu pitää sisällään kohdeyrityksen 

henkilöstön, yrityksen Internet sivustot ja yrityksen yhteistyöyritykset. Tässä työssä 

oletetaan hyökkäyksen tapahtuvan sisäverkossa, joten metodeja tiedon keruuseen 

ulkoisista lähteistä ei käsitellä sen enempää. Mikäli testaaja on yrityksen sisäverkossa, 

hänellä on luultavasti tiedossaan yrityksen domain-nimi sekä käytettävissä oleva IP-
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avaruus. Useimmissa yrityksissä DHCP-palvelin (Dynamic Host Configuration 

Protocol) antaa jokaiselle verkkoon kytketylle koneelle yrityksen sisällä yksityisen IP 

(Internet protocol)-osoitteen sekä tiedot nimipalvelimista, oletus reitittimen osoitteen ja 

mahdollisesti muutakin tietoa. 

Testaus voidaan aloittaa porttiskannaamalla lähellä olevia osoitteita. Skannaus voi olla 

luonteeltaan passiivista tai aktiivista. Passiivinen skannaus tapahtuu niin, että siinä 

ainoastaan kuunnellaan kohdejärjestelmän lähettämiä paketteja eikä siinä lähetetä 

paketteja hyökkäyskoneelta. Aktiivinen skannaus tapahtuu lähettämällä joko ICMP 

(Internet Control Message Protocol) tai TCP ACK (Transmission Control Protocol 

Acknowledgement) -paketteja kohdejärjestelmälle. TCP ACK pakettien lähettäminen 

tunnetaan myös TCP ping–tekniikkana: mikäli kohdejärjestelmässä jokin portti on auki, 

vastaa se TCP RST (Reset) -paketilla takaisin, jolloin tiedetään, että kohdeportti on 

aktiivinen. Yleisin skannausmetodi on kuitenkin lähettää yhteyden avauspyyntö 

koneelle TCP SYN (Synchronize), tällöin kohde vastaa, joko SYN/ACK, jos 

kohdeportti on aktiivinen, tai RST, jos portti on kiinni. (Bayles et al., 2007)   

Palvelut käyttävät tarkoituksiinsa portteja ja nämä voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 

järjestelmäportit (0-1023), käyttäjäportit (1024 – 49151) sekä dynaamiset / yksityiset 

portit (49152 – 65535) (IANA, 2012). Näistä järjestelmäportit tunnetaan myös nimellä 

Well-known ports ja ne on määritelty Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 

järjestön toimesta, niinpä näiden porttien avulla voidaan helposti päätellä, mitä 

palveluita järjestelmä tarjoaa, ja niiden avulla voidaan päätellä jopa käyttöjärjestelmä. 

Esimerkiksi www-palvelu kuuntelee järjestelmän portissa 80. 

 

7.1 Tunkeutumistestausympäristö 

Tässä tutkimuksessa tunkeutumistestausympäristö rakennettiin virtuaalisesti, 

käyttöjärjestelmänä oli Window 7 Enterprise, jossa ajettiin VMware Player 5.0.2 

virtualisointiympäristöä. Fyysinen laitteisto oli HP Elitebook, jossa oli 8 gigatavua 

RAM-muistia ja Intel Core i7 prosessori neljällä prosessoriytimellä. 

Palvelinkäyttöjärjestelmät ja hyökkäyskone asennettiin niin, että ne jakoivat saman 

loogisen verkon. Kuvassa viisi esitetään ympäristön looginen toteutus ja kuvassa kuusi 

nähdään fyysinen toteutus. 
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Windows 
Server 2008 R2

Solaris 10 CentOs 5.5

Kali Linux
Hyökkääjä

 

Kuva 5. Testausympäristön looginen toteutus. 

 

Windows 7 x64 Enterprise

Vmware Player 5.0.2

CentOs 5.5Solaris 10Windows 
Server 2008 R2

Kali Linux
Hyökkääjä

 

Kuva 6. Testausympäristön fyysinen toteutus. 

 

Testaaminen tapahtui siis suljetussa virtuaalisessa verkossa. Tämä mahdollisti 

hyökkäysten suorittamisen, niin ettei ulkopuolisille tahoille aiheuteta ongelmia tai 

vääriä hälytyksiä. Virtuaaliympäristö mahdollisti nopean varmuuskopion tekemisen 

toimivasta ympäristöstä ennen muutoksia. Tämän jälkeen ympäristöön tehtiin tarvittava 

muutos yksi kerrallaan ja tarkistettiin toimivuus. Kuva seitsemän havainnollistaa 

prosessia.  Mikäli muutos aiheutti ongelmia, ympäristön palauttaminen onnistui 

nopeasti varmuuskopioilta. Tietoturvamuutokset on suositeltavaa tehdä aina ensin 

erillisessä testausympäristössä, pahimmillaan muutos voi aiheuttaa järjestelmän 

lukkiutumisen. 
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Kuva 7. Järjestelmän kehitysprosessi. 

 

7.2 Tiedonkeruu ja haavoittuvuuksien etsiminen 

Tunkeutumistestaukseen kuuluu olennaisena osana tiedon kerääminen hyökkäyksen 

kohteesta. Tietoja kerätään esimerkiksi yrityksen www-sivuilta, julkisista IP-osoitteista, 

yhteistyökumppaneista ja Internetissä tarjottavista palveluista (Bayles et al., 2007). 

Työssäni hyökkääjän tiedossa olivat palvelimien IP-osoitteet. Tiedonkeruu suoritettiin 

Kali Linux (http://www.kali.org/) jakelulla, joka pitää sisällään useita tiedonkeruu ja 

hyökkäystyökaluja. Tiedonkeruu suoritettiin Nmap- ja Open-Vas -ohjelmistoilla. 

Tiedonkeruu suoritettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa asennettiin 

käyttöjärjestelmä oletusasetuksin. Tiukennetut tietoturva-asetukset otettiin käyttöön, jos 

asennusohjelma kysyi halutaanko niitä käyttää. Järjestelmiin ei asennettu 

korjauspäivityksiä. Kali Linux asennettiin hyökkäyskoneeseen ja siihen asennettiin 

viimeisimmät ohjelmistopäivitykset. Toisessa vaiheessa kohdejärjestelmiin tehtiin 

tiukennetut tietoturva-asetukset, mutta päivityksiä ei asennettu. Kolmannessa vaiheessa 

järjestelmiin asennettiin viimeisimmät saatavilla olevat päivitykset.  Open-Vas -

työkalua käytettiin Greenbone Security Desktop (GSD) -käyttöliittymän kautta. 

Taulukosta 17. nähdään Nmap-ohjelman löydökset. Taulukot 18. – 20. näyttävät Open-

Vas -ohjelmalla tehdyt löydökset tutkimuksen eri vaiheissa.  

Taulukko 17. Nmap löydökset. 

Nmap 
CentOS 5.5 
Linux 

Windows Server 
2008R2 Solaris 10 

Avoimet portit 22 tcp 135 tcp 22 tcp 

  631 tcp 445 tcp   

    3389 tcp   

    49155 tcp   

Tunnistettu 
käyttöjärjestelmä 

Linux 2.6.X 

Microsoft Windows 
Vista SP2, Windows 7 
SP1 tai Windows 
Server 2008 

Sun Solaris 9, 10 tai 
OpenSolaris 
2009.06 snv_111b 

 

 

Testaus 

Ylläpito Vaatimus 

Muutos 

Tietojärjestelmän 
kehitys ja ylläpito 

http://www.kali.org/
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Taulukosta 17. nähdään Nmap–ohjelman tunnistavan käytetyt käyttöjärjestelmät 

kohtuullisen tarkasti. Ohjelma löytää jokaisesta käyttöjärjestelmästä avoimia portteja. 

Näiden löydösten perusteella Solaris 10 vaikuttaisi olevan vähiten haavoittuva ja 

Windows Server 2008R2 puolestaan haavoittuvaisin. 

Taulukko 18. Open-Vas löydökset: oletusasennus. 

1. vaihe, oletusasennus 
   

 Haavoittuvuudet 

Käyttöjärjestelmä Heikko Keskitaso Kriittinen 

CentOS 5.5 Linux 1 3  0 

Solaris 10  2 2  0 

Windows Server 
2008R2 4 3 1 

 

Taulukko 18. kertoo, millaisia potentiaalisia haavoittuvuuksia Open-Vas –ohjelmisto 

löytää käyttöjärjestelmistä oletusasennuksen jälkeen. Open-Vas –ohjelmistoon 

päivitettiin tässä vaiheessa uusimmat haavoittuvuustiedot ja samoja tietoja käytettiin 

myöhemmissä vaiheissa. Käyttöjestelmiin ei tässä vaiheessa tehty muutoksia. 

Ainoastaan Windowsista löytyi mahdollisesti kriittiseksi luokiteltava haavoittuvuus. 

Windows asennuksessa haavoittuvuuksia oli myös eniten. 

Taulukko 19. Open-Vas löydökset: tiukennetut asetukset. 

2. vaihe, tiukennetut asetukset  
 

 Haavoittuvuudet 

Käyttöjärjestelmä Heikko Keskitaso Kriittinen 

CentOS 5.5 Linux 1 3 0  

Solaris 10  2 2 0 

Windows Server 
2008R2 4 3 1 

 

Taulukosta 19 näkyy Open-Vas –ohjelman löydökset käyttöjärjestelmiin tehtyjen 

tietoturvamuutosten jälkeen. Tiukennetut tietoturva-asetukset eivät näytä vaikuttavan 

raportoituihin potentiaalisiin haavoittuvuuksiin. 

Taulukko 20. Open-Vas löydökset: tiukennetut asetukset ja korjauspäivitykset. 

3. vaihe, tiukennetut asetukset sekä korjauspäivitykset 
  

 Haavoittuvuudet 

Käyttöjärjestelmä Heikko Keskitaso Kriittinen 

CentOS 5.5 Linux 1 3 0 

Solaris 10 2 2 0 

Windows Server 
2008R2 4 3 0 
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Taulukko 20 näyttää Open-Vas –ohjelmiston löydökset tietoturvapäivitysten ja 

tietoturva-asetusten jälkeen. Ainostaan Windows Server 2008 R2 –käyttöjärjestelmän 

kriittinen haavoittuvuus poistui. Muita haavoittuvuuksia päivitykset eivät näytä 

korjaavan. 

 

7.3 Metasploit Framework 

Tunkeutumistestaus tehtiin käyttämällä Kali Linuxin mukana tulevaa Metasploit 

Framework -työkalua. Sen avulla voidaan kehittää hyökkäyksiä ja käyttää hyväksi 

etäkoneen haavoittuvuuksia (Metasploit community, 2013). Käytön helpottamiseksi 

hyökkäyskoneeseen asennettiin Armitage 1.47, joka on graafinen käyttöliittymä 

Metasploit Framework -työkaluun. Taulukoissa 21 – 23 näkyvät löydökset eri 

käyttöjärjestelmille. 

Taulukko 21. Metasploit Framework löydökset CentOS 5.5. 

CentOS 5.5 Linux Oletusasennus Tiukennetut 
asetukset 

Päivitykset & 
Tiukennetut 
asetukset 

Mahdolliset 
haavoittuvuudet 

3 3 1 

Onnistuneet 
hyökkäykset 

0 0 0 

 

Taulukko 21 näyttää Metasploit Framework –ohjelmiston löydökset CentOs 5.5 Linux –

käyttöjärjestelmälle tutkimuksen eri vaiheissa. Metasploit Framework löytää kolme 

potentiaalista haavoittuvuutta siinä missä Open-Vas löytää neljä potentiaalista 

haavoittuvuutta. Tietoturvapäivitysten jälkeen Metasploit löytää ainoastaan yhden 

potentiaalisen haavoittuvuuden.   

Taulukko 22. Metasploit Framework löydökset Windows Server 2008R2 

Windows Server 
2008R2 

Oletusasennus Tiukennetut 
asetukset 

Päivitykset & 
Tiukennetut 
asetukset 

Mahdolliset 
haavoittuvuudet 

7 7 0 

Onnistuneet 
hyökkäykset 

0 0 0 

 

Taulukko 22 näyttää Metasploit Framework –ohjelmiston löydökset Windows Server 

2008 R2 –käyttöjärjestelmälle tutkimuksen eri vaiheissa. Metasploit Framework löytää 

seitsemän potentiaalista haavoittuvuutta samoin kuin Open-Vas –

ohjelmisto.Tietoturvapäivitysten jälkeen Metasploit ei löydä ainoatakaan potentiaalista 

haavoittuvuutta.   
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Taulukko 23. Metasploit Framework löydökset Solaris 10. 

Solaris 10 Oletusasennus Tiukennetut 
asetukset 

Päivitykset & 
Tiukennetut 
asetukset 

Mahdolliset 
haavoittuvuudet 

4 4 4 

Onnistuneet 
hyökkäykset 

0 0 0 

 

Taulukko 23 näyttää Metasploit Framework –ohjelmiston löydökset Solaris 10 –

käyttöjärjestelmälle eri vaiheissa. Metasploit Framework löytää neljä potentiaalista 

haavoittuvuutta samoin kuin Open-Vas –ohjelmisto. Tietoturvapäivitysten jälkeen 

Metasploit löytää edelleen neljä potentiaalista haavoittuvuutta.   

Metasploit Framework ja Open-Vas tunnistivat potentiaalisia haavoittuvuuksia eri 

tavoin. Yllättäen tietoturvapäivitysten asentamisen jälkeen Metsploit ei löytänyt 

haavoittuvuuksia Microsoft Windows 2008R2 asennuksesta, kun taas Open-Vas 

raportoi edelleen kolmesta keskitason haavoittuvuudesta ja neljästä pienemmästä 

haavoittuvuudesta. Toinen yllättävä havainto oli, että Solaris 10 asennuksessa ei 

tietoturvapäivitysten asentaminen vaikuttanut kummankaan ohjelmiston löytämiin 

potentiaalisiin haavoittuvuuksiin. Samoin CentOs asennuksessa päivitysten jälkeen 

raportoitiin potentiaalisista haavoittuvuuksista molempien ohjelmistojen toimesta. 

Raportoiduista potentiaalisista haavoittuvuuksista huolimatta Metasploit Frameworkilla 

tehdyt hyökkäykset eivät johtaneet haavoittuvuuksien hyväksikäyttöön yhdessäkään 

tapauksessa. 

Tulosten perusteella potentiaalinen haavoittuvuus voi olla virheellinen tunnistaminen tai 

kyseessä on haavoittuvuus, jonka hyväksikäyttäminen ei onnistu etäkoneelta. Näyttää 

siltä, että testatut käyttöjärjestelmät tarjoavat hyvän suojan ulkoisia hyökkäyksiä 

vastaan. Käyttöjärjestelmän tietoturva-asetusten kiristäminen ei kuitenkaan poista 

käyttöjärjestelmän haavoittuvuuksia ja tietoturvapäivitysten asentaminen 

mahdollisimman aikaisin parantaa tietoturvaa huomattavasti. Tietoturva-asetusten 

kiristäminen voi myös auttaa hyökkäysten torjunnassa, vaikkakin tämä tutkimus ei sitä 

voi vahvistaa. 
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8. Yhteenveto ja vertailu 

Kaikki tässä työssä läpikäydyt käyttöjärjestelmät ovat modulaarisia, niissä vaaditaan 

käyttäjän tunnistautumista, prosesseja pyritään ajamaan mahdollisimman pienin 

oikeuksin, kernel ja sen käyttämä muisti on suojattu ja ohjelmistopalomuuri suojaa 

käyttöjärjestelmiä ulkopuolelta tulevalta liikenteeltä. 

Microsoft Windows 2008 R2 –käyttöjärjestelmän vahvuuksia ovat sen laaja 

ohjelmistotuki ja levinneisyys. Mielestäni yksi parhaista uudistuksista on 

käyttäjätunnusten hallinta (UAC), koska ominaisuus pienentää riskiä, että käyttäjä tekisi 

huomaamattaan järjestelmään muutoksia. Windows mahdollistaa helpon ja 

monipuolisen oikeuksien ja valtuuksien myöntämisen. Kääntöpuolena se samalla tuo 

mukanaan sisäkkäisten ryhmien tuomat ongelmat. Windows 2008 Server -version 

myötä esitelty Server Core –ominaisuus mahdollistaa järjestelmän karsimisen vain sille 

tarkoitettuun tehtävään ja näin pienentää järjestelmän kokoa ja mahdollista 

hyökkäyspinta-alaa. Toiminnallisuuden käyttöönotto vaatii ylläpitäjiltä viitseliäisyyttä, 

sillä he joutuvat opettelemaan uudet, ehkä vaikeammat ylläpitotoimet. Microsoft 

Windows 2008 R2 – käyttöjärjestelmän mukana tulevat työkalut helpottavat tietoturva-

asetusten käyttöönottoa ja niiden monistamista useammalle koneelle. Oman 

kokemukseni mukaan tietoturva-asetusten muuttaminen vaikutti Windowsissa eniten 

käytettävyyteen. Suurimpana syynä käytettävyyden muuttumiseen oli käyttäjätunnusten 

hallinnan vaatimukset pääkäyttäjän salasanasta muutoksia tehtäessä. 

Tietoturvapäivitysten asentaminen on Microsoft Windows 2008 R2 –

käyttöjärjestelmässä helpompaa kuin Solaris 10- tai Linux CentOS 5.5 –

käyttöjärjestelmissä. Tämä johtuu siitä, että Windows järjestelmässä ei ole samanlaisia 

riippuvuussuhteita ohjelmakirjastojen välillä, vaan päivitys sisältää aina kaiken 

tarvittavan. 

UNIX-järjestelmissä tavallisen käyttäjän rajatummat oikeudet suojaavat järjestelmää 

huomattavasti paremmin tahattomilta tai pahansuopeilta muutoksilta. Toisaalta 

pääkäyttäjän kaikkivaltius mahdollistaa järjestelmän tahattoman rikkomisen. UNIX- 

järjestelmien modulaarisuus mahdollistaa järjestelmät, jotka toteuttavat vain sille 

suunnitellut toiminnot ja pienentävät hyökkäyksen alaisen ohjelmistokoodin määrää 

huomattavasti. Solaris 10 -käyttöjärjestelmän mukana tullut roolipohjainen 

pääsynvalvonta mahdollistaa järjestelmän ylläpitotoimien hajauttamisen useammalle 

henkilölle ilman pääkäyttäjän valtuuksien myöntämistä. Solariksen ongelmana on, että 

uudet tietoturvapäivitykset voivat palauttaa järjestelmän oletusasetukset ja niinpä sen 

ylläpito vaatii enemmän työtä. Tietoturva-asetusten muuttamisella ei ollut vaikutusta 

järjestelmän käytettävyyteen, tämä johtuu lähinnä siitä, että muutokset järjestelmään 

tehdään helpoiten komentokehotteen kautta eikä graafisilla työkaluilla. Yllättäen 

tietoturvapäitysten asentamisella ei näytä olevan vaikutusta Open-vas tai Metasploit -

ohjelmistojen raportoimiin potentiaalisiin haavoittuvuuksiin. 

CentOs 5.5 Linux –käyttöjärjestelmän vahvuutena on laaja yhteisö, joka tuottaa ilmaisia 

työkaluja käyttöjärjestelmälle.  SELinux-laajennuksen mukanaan tuomat ominaisuudet 

vähentävät mahdollisia tuhoja, mikäli hyökkääjä onnistuu murtautumaan koneelle 

käyttäen hyväkseen jonkin prosessin haavoittuvuuksia. Tässä työssä tehdyissä testeissä 

tätä ei päästy todentamaan. CentOS on tässä työssä käsitellyistä ainoa käyttöjärjestelmä, 

joka tukee pakollista pääsynhallintaa (MAC).  Mielestäni tästä syystä CenOs sopii 

parhaiten sellaisiin tietojärjestelmiin, jotka tarjoavat palvelua Internet-käyttäjille. 

Yllättäen tietoturvapäivitysten jälkeenkin Open-vas- ja Metasploit -ohjelmistot 
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raportoivat järjestelmässä olevan potentiaalisia haavoittuvuuksia. Tietoturva-asetusten 

muutoksilla ei ollut vaikutusta käytettävyyteen. Myös tässä tapauksessa syynä on se, 

että muutosten teko on tehokkainta hoitaa komentokehotteen kautta. 

Jokaisessa käyttöjärjestelmässä on haavoittuvuuksia ja riskiä niiden hyväksikäytöstä 

voidaan ehkä pienentää tiukemmilla tietoturva-asetuksilla. Tämän työn tulokset eivät 

voi vahvistaa tätä oletusta. Tehty tutkimus osoitti, että hyökkäystyökalujen raportoimiin 

haavoittuvuuksiin ainoa varma ratkaisu on järjestelmän päivittäminen valmistajan 

julkaisemilla päivityksillä.  

Taulukko 24. esittelee tässä työssä läpikäytyjen käyttöjärjestelmien tärkeimmät 

tietoturvaominaisuudet sekä sen, onko ominaisuus saatavissa kuhunkin 

käyttöjärjestelmään. 

Taulukko 24. Käyttöjärjestelmien tietoturvaominaisuudet. 

   Windows 2008 R2 

Server 

Solaris 10 OE CentOs 5.5 

Käyttäjätunnukset & 

salasanat 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Ryhmät Kyllä Kyllä Kyllä 

Pääsynvalvontalista Kyllä Kyllä Kyllä 

Muistin suojaus 

ohjelmistojen 

suorittamiselta 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Muistin lataaminen 

satunnaisiin osoitteisiin 

Kyllä Ei Kyllä 

Modulaarisuus Kyllä Kyllä Kyllä 

Pienimmät oikeudet 

(least privilege) 

Kyllä Kyllä Kyllä 

Roolipohjainen 

pääsynvalvonta 
Ei Kyllä Kyllä 

Pakollinen 

pääsynvalvonta (MAC) 

Ei Ei Kyllä 

 

Kaikki tässä läpikäydyt käyttöjärjestelmät tarjoavat mahdollisuuden rakentaa 

tietoturvallinen järjestelmä. Tärkeintä on opiskella ja ottaa käyttöön järjestelmien 

tarjoamat mahdollisuudet ja niiden säännöllinen ylläpitäminen. Käyttöjärjestelmän 

valintaan vaikuttaa ohjelmistojen tuki järjestelmälle, olemassa oleva tietojärjestelmä, 

ylläpidon osaaminen ja järjestelmän toimiminen yhdessä muiden tietojärjestelmien 

kanssa.   
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9. Lopuksi 

Kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden käyttöjärjestelmien tietoturvassa on 

oletuksena puutteita, joiden löytäminen ei aina ole kovin helppoa. Tietoturva-

ominaisuuksien löytäminen ja käyttöönottaminen vaatii ylläpidolta ja järjestelmien 

vastuuhenkilöiltä kouluttautumista ja paljon omaa työtä, jossa asetusten toimivuus 

koetellaan omassa ympäristössä. Oman lisänsä ongelmakenttään tuovat järjestelmissä 

ajettavat ohjelmistot, esimerkiksi WWW-palvelin, nimipalvelu tai sähköpostipalvelu. 

Tietojärjestelmän käytön vaatimukset voivat myös heikentää tietoturvaa. Olisikin 

mielenkiintoista tutkia kuinka järjestelmän käyttötapaukset ja vaatimukset muutetaan 

tietoturva-asetuksiksi. Tässä työssä esitetyissä tapauksissa voidaan nähdä muutama 

ongelma, jotka eivät tule suoranaisesti esille: tietojärjestelmän käyttäjien tekemät 

tahattomat tai tahalliset virheet ja tietojärjestelmän tietoturvan jatkuva muuttuminen. 

Kolmas ongelma on että, tietojärjestelmän tietoturvallisuudesta kertovat tulokset 

kuvaavat vain tiettyä ajanhetkeä. Uusia haavoittuvuuksia löydetään melkeinpä 

viikoittain ja näiden pohjalta voidaan tehdä hyökkäyksiä hyvinkin nopealla aikataululla. 

Tietoturvallisen järjestelmän jatkuva ylläpitäminen onkin ensiarvoisen tärkeää. 
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Liitteet 

Liite A 

Securedmember.inf tiedosto 

[Unicode] 

Unicode=yes 

[System Access] 

MinimumPasswordAge = 7 

MaximumPasswordAge = 42 

MinimumPasswordLength = 8 

PasswordComplexity = 1 

PasswordHistorySize = 24 

LockoutBadCount = 5 

ResetLockoutCount = 30 

LockoutDuration = 30 

RequireLogonToChangePassword = 0 

ForceLogoffWhenHourExpire = 0 

NewAdministratorName = "Root" 

NewGuestName = "Administrator" 

ClearTextPassword = 0 

LSAAnonymousNameLookup = 0 

EnableAdminAccount = 1 

EnableGuestAccount = 0 

[Event Audit] 

AuditSystemEvents = 0 

AuditLogonEvents = 0 

AuditObjectAccess = 0 

AuditPrivilegeUse = 0 

AuditPolicyChange = 0 

AuditAccountManage = 0 

AuditProcessTracking = 0 

AuditDSAccess = 0 

AuditAccountLogon = 0 

[Registry Values] 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole\SecurityLevel=4,0 
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MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole\SetCommand=4,0 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\AllocateDASD=1,"0" 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\CachedLogonsCount=1,"0" 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ForceUnlockLogon=4,1 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\PasswordExpiryWarning=4,7 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ScRemoveOption=1,"1" 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorAdmin=4,3 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ConsentPromptBehaviorUser=4,0 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableCAD=4,0 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DontDisplayLastUserName=4,1 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\EnableInstallerDetection=4,1 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\EnableLUA=4,1 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\EnableSecureUIAPaths=4,1 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\EnableUIADesktopToggle=4,0 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\EnableVirtualization=4,1 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\FilterAdministratorToken=4,1 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\LegalNoticeCaption=1,"Projekti II" 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\LegalNoticeText=7,Projekti II Secure server 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\PromptOnSecureDesktop=4,1 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ScForceOption=4,0 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ShutdownWithoutLogon=4,0 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\UndockWithoutLogon=4,1 

MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ValidateAdminCodeSignatures=4,0 

MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Cryptography\ForceKeyProtection=4,1 

MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Safer\CodeIdentifiers\AuthenticodeEnabled=4,0 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\AuditBaseObjects=4,0 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\CrashOnAuditFail=4,0 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\DisableDomainCreds=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\EveryoneIncludesAnonymous=4,0 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\FIPSAlgorithmPolicy\Enabled=4,0 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ForceGuest=4,0 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\FullPrivilegeAuditing=3,0 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\LimitBlankPasswordUse=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel=4,4 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0\NTLMMinClientSec=4,537395200 
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MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0\NTLMMinServerSec=4,536870912 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\NoLMHash=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\RestrictAnonymous=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\RestrictAnonymousSAM=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\SCENoApplyLegacyAuditPolicy=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\Providers\LanMan Print Services\Servers\AddPrinterDrivers=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\Winreg\AllowedExactPaths\Machine=7,System\Curre

ntControlSet\Control\ProductOptions,System\CurrentControlSet\Control\Server 

Applications,Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\Winreg\AllowedPaths\Machine=7,System\CurrentCon

trolSet\Control\Print\Printers,System\CurrentControlSet\Services\Eventlog,Software\Microsoft\OLAP 

Server,Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print,Software\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\Windows,System\CurrentControlSet\Control\ContentIndex,System\CurrentControlSet\Control\Termi

nal Server,System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\UserConfig,System\CurrentControlSet\Control\Terminal 

Server\DefaultUserConfiguration,Software\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\Perflib,System\CurrentControlSet\Services\SysmonLog 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Kernel\ObCaseInsensitive=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\ClearPageFileAtShutdown=4,0 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ProtectionMode=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems\optional=7, 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\AutoDisconnect=4,15 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\EnableForcedLogOff=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\EnableSecuritySignature=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\NullSessionPipes=7, 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\RequireSecuritySignature=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\RestrictNullSessAccess=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\EnablePlainTextPassword=4,0 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\EnableSecuritySignature=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\RequireSecuritySignature=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LDAP\LDAPClientIntegrity=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\DisablePasswordChange=4,0 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\MaximumPasswordAge=4,30 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\RequireSignOrSeal=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\RequireStrongKey=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\SealSecureChannel=4,1 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\SignSecureChannel=4,1 

[Privilege Rights] 

SeNetworkLogonRight = *S-1-5-11,*S-1-5-32-544 

SeBackupPrivilege = *S-1-5-32-544,*S-1-5-32-551 
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SeChangeNotifyPrivilege = *S-1-5-11,*S-1-5-19,*S-1-5-20,*S-1-5-32-544,*S-1-5-32-551 

SeSystemtimePrivilege = *S-1-5-19,*S-1-5-32-544 

SeCreatePagefilePrivilege = *S-1-5-32-544 

SeDebugPrivilege = *S-1-5-32-544 

SeRemoteShutdownPrivilege = *S-1-5-32-544 

SeAuditPrivilege = *S-1-5-19,*S-1-5-20 

SeIncreaseQuotaPrivilege = *S-1-5-19,*S-1-5-20,*S-1-5-32-544 

SeIncreaseBasePriorityPrivilege = *S-1-5-32-544 

SeLoadDriverPrivilege = *S-1-5-32-544 

SeServiceLogonRight = *S-1-5-80-0 

SeInteractiveLogonRight = *S-1-5-32-544 

SeSecurityPrivilege = *S-1-5-32-544 

SeSystemEnvironmentPrivilege = *S-1-5-32-544 

SeProfileSingleProcessPrivilege = *S-1-5-32-544 

SeSystemProfilePrivilege = *S-1-5-32-544,*S-1-5-80-3139157870-2983391045-3678747466-658725712-1809340420 

SeAssignPrimaryTokenPrivilege = *S-1-5-19,*S-1-5-20 

SeRestorePrivilege = *S-1-5-32-544,*S-1-5-32-551 

SeShutdownPrivilege = *S-1-5-32-544 

SeTakeOwnershipPrivilege = *S-1-5-32-544 

SeDenyNetworkLogonRight = Administrator 

SeDenyInteractiveLogonRight = Administrator 

SeUndockPrivilege = *S-1-5-32-544 

SeManageVolumePrivilege = *S-1-5-32-544 

SeRemoteInteractiveLogonRight = *S-1-5-32-544 

SeDenyRemoteInteractiveLogonRight = Administrator 

SeImpersonatePrivilege = *S-1-5-19,*S-1-5-20,*S-1-5-32-544,*S-1-5-6 

SeCreateGlobalPrivilege = *S-1-5-19,*S-1-5-20,*S-1-5-32-544,*S-1-5-6 

SeTimeZonePrivilege = *S-1-5-19,*S-1-5-32-544 

SeCreateSymbolicLinkPrivilege = *S-1-5-32-544 

[Version] 

signature="$CHICAGO$" 

Revision=1 
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Liite B 

Solaris secure driver 

disable-sendmail.fin 

disable-slp.fin 

disable-sma.fin 

disable-snmp.fin 

disable-spc.fin 

# disable-ssh-root-login.fin 

disable-syslogd-listen.fin 

disable-system-accounts.fin 

disable-uucp.fin 

disable-vold.fin 

disable-xserver-listen.fin 

disable-wbem.fin 

enable-coreadm.fin 

#enable-ftpaccess.fin 

enable-ftp-syslog.fin 

enable-inetd-syslog.fin 

enable-priv-nfs-ports.fin 

enable-process-accounting.fin 

enable-rfc1948.fin 

enable-stack-protection.fin 

enable-tcpwrappers.fin 

install-at-allow.fin 

install-ftpusers.fin 

install-loginlog.fin 

install-nddconfig.fin 

install-newaliases.fin 

install-sadmind-options.fin 

install-security-mode.fin 

install-shells.fin 

install-sulog.fin 

remove-unneeded-accounts.fin 

set-banner-dtlogin.fin 

set-banner-ftpd.fin 

set-banner-sendmail.fin 
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set-banner-sshd.fin 

set-banner-telnetd.fin 

set-ftpd-umask.fin 

set-login-retries.fin 

set-power-restrictions.fin 

set-root-group.fin 

set-rmmount-nosuid.fin 

set-sys-suspend-restrictions.fin 

set-system-umask.fin 

set-tmpfs-limit.fin 

set-user-password-reqs.fin 

set-user-umask.fin 

update-at-deny.fin 

update-cron-allow.fin 

update-cron-deny.fin 

update-cron-log-size.fin 

update-inetd-conf.fin 

enable-bsm.fin 

install-md5.fin 

install-fix-modes.fin 

#install-strong-permissions.fin 

" 

. ${DIR}/driver.run 
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Liite C 

Linux turva-asetuksien muutoksiin käytetyt komentojonot. Otsikointi viittaa 

”Security Configuration Benchmark For Red Hat Enterprise Linux 5 Version 1.1.2 

June 2009“ dokumenttiin. 

 

2.3 Configure SSH 

#bin/sh 
SSH_CONFIG='/etc/ssh/ssh_config' 
SSHD_CONFIG='/etc/ssh/sshd_config' 
if [ -e $SSH_CONFIG ]; then 
echo "Securing $SSH_CONFIG" 
grep -v "^Host \*" /etc/ssh/ssh_config-preCIS | grep -v "# Protocol 2,1" \ 
> $tmpcis/ssh_config.tmp 
awk '/^#.* Host / { print "Host *"; print "Protocol 2"; next }; 
/^#.*Port / { print "Port 22"; next }; 
{ print }' $tmpcis/ssh_config.tmp \ 
> $tmpcis/ssh_config.tmp2 
if [ "`egrep -l ^Protocol $tmpcis/ssh_config.tmp2`" == "" ]; then 
echo 'Protocol 2' >> $tmpcis/ssh_config.tmp2 
fi 
/bin/cp -pf $tmpcis/ssh_config.tmp2 $SSH_CONFIG 
chown root:root $SSH_CONFIG 
chmod 0644 $SSH_CONFIG 
echo "diff $SSH_CONFIG-preCIS $SSH_CONFIG" 
diff $SSH_CONFIG-preCIS $SSH_CONFIG 
else 
echo "OK - No $SSH_CONFIG to secure." 
fi 
if [ -e $SSHD_CONFIG ]; then 
echo "Securing $SSHD_CONFIG" 
# Had to put the " no" in for the RhostsRSAAuthentication source pattern 
# match, as otherwise the change was taking place twice so the file ended 
# up with TWO records like that. The " no" pattern made the one unique. 
# That 2nd record was a combination of comments in the default original file. 
# Some lines ARE duplicated in the original config file, one is commented 
# out, the next one isn't. 
# Also, the spacing below is a little off so lines fit on the page. 
awk '/^#.*Port / { print "Port 22"; next }; 
/^#.*Protocol / { print "Protocol 2"; next }; 
/^#.*LogLevel / { print "LogLevel VERBOSE"; next }; 
/^#PermitRootLogin / { print "PermitRootLogin no"; next }; 
/^#RhostsRSAAuthentication no / { print "RhostsRSAAuthentication no"; next }; 
/^#HostbasedAuthentication / { print "HostbasedAuthentication no"; next }; 
/^#.*IgnoreRhosts / { print "IgnoreRhosts yes"; next }; 
/^#.*PermitEmptyPasswords / { print "PermitEmptyPasswords no"; next }; 
/^#.*Banner / { print "Banner /etc/issue.net"; next }; 
{ print }' /etc/ssh/sshd_config-preCIS \ 
> $SSHD_CONFIG 
chown root:root $SSHD_CONFIG 
chmod 0600 $SSHD_CONFIG 
echo "diff $SSHD_CONFIG-preCIS $SSHD_CONFIG" 
diff $SSHD_CONFIG-preCIS $SSHD_CONFIG 
else 
echo "OK - No $SSHD_CONFIG to secure." 
fi 
chmod -R 0400 $tmpcis/* 
unset SSH_CONFIG SSHD_CONFIG CONFIGITEM 
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2.4 Enable System Accounting 

 
 #bin/sh 

yum install sysstat 
 

3.1 Disable Standard Services 

 
#bin/sh 
for SERVICE in \ 
amanda \ 
chargen \ 
chargen-udp \ 
cups \ 
cups-lpd \ 
daytime \ 
daytime-udp \ 
echo \ 
echo-udp \ 
eklogin \ 
ekrb5-telnet \ 
finger \ 
gssftp \ 
imap \ 
imaps \ 
ipop2 \ 
ipop3 \ 
klogin \ 
krb5-telnet \ 
kshell \ 
ktalk \ 
ntalk \ 
rexec \ 
rlogin \ 
rsh \ 
rsync \ 
talk \ 
tcpmux-server \ 
telnet \ 
tftp \ 
time-dgram \ 
time-stream \ 
uucp; 
do 
if [ -e /etc/xinetd.d/$SERVICE ]; then 
echo "Disabling SERVICE($SERVICE) - `ls -la /etc/xinetd.d/$SERVICE`." 
chkconfig ${SERVICE} off 
else 
echo "OK. SERVICE doesn't exist on this system ($SERVICE)." 
fi 
done 
 

3.2 Configure TCP Wrappers and Firewall to Limit Access 

 
#bin/sh 
printf "ALL: localhost" >> /etc/hosts.allow 
for I in `ifconfig | grep "inet addr" | cut -f2 -d: | cut -f1-3 -d"." \ 
| grep -v ^127 | sort -n` 
do 
echo "Adding (, $I) to /etc/hosts.allow." 
printf ", $I." >> /etc/hosts.allow; 
done 
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echo >> /etc/hosts.allow 
chown root:root /etc/hosts.allow 
chmod 0644 /etc/hosts.allow 
echo "diff /etc/hosts.allow-preCIS /etc/hosts.allow" 
diff /etc/hosts.allow-preCIS /etc/hosts.allow 
 
 

4.1 Set Daemon umask 

 
#bin/sh 
sed 's/022/027/' /etc/rc.d-preCIS/init.d/functions > /etc/rc.d/init.d/functions 
echo "umask 027" >> /etc/sysconfig/init 
chown root:root /etc/sysconfig/init 
chmod 0755 /etc/sysconfig/init 
echo "diff /etc/sysconfig/init-preCIS /etc/sysconfig/init" 
diff /etc/sysconfig/init-preCIS /etc/sysconfig/init 
 
 

4.3 Ensure sendmail is only listening to the localhost, If Possible 

 
bin/sh 
cd /etc/sysconfig 
cp -pf sendmail-preCIS sendmail 
chown root:root sendmail 
chmod 0644 sendmail 
 
 
 
 

4.6 Disable Standard Boot Services 
 
#bin/sh 
echo " When doing this from within X windows the display will slow to a horrible" 
echo " crawl as soon as the xfs service is disabled. Recommend doing this" 
echo " script from init 3 (runlevel 3)." 
# From a scripted perspective, this will be backwards from what the CIS Benchmark 
# recommends. Philosophy is to leave the few known/necessary services on, that 
# do remain in the minimialized baseline, and then as each other step/procedure 
# below is covered, it will disable what we know we don't need for a secure and 
# hardened baseline. 
# 
# The following services ARE stopped/disabled using the following effort for the 
# baseline: 
# 
# This affects network/NFS mapping during system building and/or during kickstart 
# %post processing. 
# autofs 
# automount 
# iptables 
# portmap 
# NFS services 
# NFS statd 
# system message bus 
# ** Warning** Disabling 'nfs' at this point in the script forcefully unmounts 
# any NFS network mounts. 
# The following services should normally be enabled, unless there is a compelling 
# reason not to: (which is why this hardening section does not alter their state) 
for SERVICE in \ 
acpid \ 
amd \ 
anacron \ 
apmd \ 
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arptables_jf \ 
aprwatch \ 
atd \ 
autofs \ 
avahi-daemon \ 
avahi-dnsconfd \ 
bpgd \ 
bluetooth \ 
bootparamd \ 
capi \ 
conman \ 
cups \ 
cyrus-imapd \ 
dc_client \ 
dc_server \ 
dhcdbd \ 
dhcp6s \ 
dhcpd \ 
dhcrelay \ 
dovecot \ 
dund \ 
firstboot \ 
gpm \ 
haldaemon \ 
hidd \ 
hplip \ 
httpd \ 
ibmasm \ 
ip6tables \ 
ipmi \ 
irda \ 
iscsi \ 
iscsid \ 
isdn \ 
kadmin \ 
kdump \ 
kprop \ 
krb524 \ 
krb5kdc \ 
kudzu \ 
ldap \ 
lisa \ 
lm_sensors \ 
mailman \ 
mcstrans \ 
mdmonitor \ 
mdmpd \ 
microcode_ctl \ 
multipathd \ 
mysqld \ 
named \ 
netfs \ 
netplugd \ 
NetworkManager \ 
nfs \ 
nfslock \ 
nscd \ 
ntpd \ 
openibd \ 
ospf6d \ 
ospfd \ 
pand \ 
pcscd \ 
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portmap \ 
postgresql \ 
privoxy \ 
psacct \ 
radvd \ 
rarpd \ 
rdisc \ 
readahead_early \ 
readahead_later \ 
rhnsd \ 
ripd \ 
ripngd \ 
rpcgssd \ 
rpcidmapd \ 
rpcsvcgssd \ 
rstatd \ 
rusersd \ 
rwhod \ 
saslauthd \ 
setroubleshoot \ 
smartd \ 
smb \ 
snmpd \ 
snmptrapd \ 
spamassassin \ 
squid \ 
tog-pegasus \ 
tomcat5 \ 
tux \ 
winbind \ 
wine \ 
wpa_supplicant \ 
xend \ 
xendomains \ 
ypbind \ 
yppasswdd \ 
ypserv \ 
ypxfrd \ 
zebra; 
do 
if [ -e /etc/init.d/$SERVICE ]; then 
# Doing business this way causes less needless errors that a 
# reviewer of the hardening process doesn't need to deal with. 
service $SERVICE stop 
chkconfig --level 12345 $SERVICE off 
else 
echo "SERVICE doesn't exist on this system ($SERVICE)." 
fi 
done 
 
 

 
5.1 Network Parameter Modifications 

 
#!/bin/sh 
# The following 11 lines added, per CIS Red Hat Enterprise Linux Benchmark sec 5.1: 
net.ipv4.conf.default.secure_redirects = 0 
net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 0 
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1 
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0 
net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0 
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net.ipv4.tcp_syncookies = 1 
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 4096 
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1 
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1 
net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0 
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0 
END_SCRIPT 
 
 

5.2 Additional Network Parameter Modifications 
 
#!/bin/sh 
# The following 4 lines added, per CIS Red Hat Enterprise Linux Benchmark sec 5.2: 
net.ipv4.ip_forward = 0 
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0 
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0 
net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1 
END_SCRIPT 
 
 

6.1 Capture Messages Sent To syslog AUTHPRIV Facility 
 
#!/bin/sh 
if [ `grep -v '^#' /etc/syslog.conf | grep -v authpriv\.none | grep -c \ 
'authpriv'` -eq 0 ]; then 
echo "Established the following record in /etc/syslog.conf" 
echo "authpriv.*\t\t\t\t/var/log/secure" 
echo -e "authpriv.*\t\t\t\t/var/log/secure" >> /etc/syslog.conf 
else 
echo "syslog OK. Didn't have to change syslog.conf for authpriv; the" 
echo "following record is good:" 
grep "^authpriv" /etc/syslog.conf | grep '/var/log/secure' 
fi 
# Add record for 'auth.*', too, placing it after the authpriv record 
if [ `grep -v '^#' /etc/syslog.conf | grep -c 'auth.\*'` -eq 0 ]; then 
ed /etc/syslog.conf <<END_SCRIPT 
1 
/^authpriv 
a 
auth.* /var/log/messages 
. 
w 
q 
END_SCRIPT 
else 
echo "syslog OK. Didn't have to change syslog.conf for auth.*; the" 
echo "following record is good:" 
grep 'auth.\*' /etc/syslog.conf 
fi 
chown root:root /etc/syslog.conf 
# Original/default permissions are 0644. 
chmod 0600 /etc/syslog.conf 
echo "diff /etc/syslog.conf-preCIS /etc/syslog.conf" 
diff /etc/syslog.conf-preCIS /etc/syslog.conf 
# Create the log file if it doesn't already exist. 
touch /var/log/secure 
chown root:root /var/log/secure 
chmod 0600 /var/log/secure 
echo "Restarting syslog service to immediately implement the latest configuration." 
service syslog stop 
service syslog start 
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6.4 Configure syslogd to Send Logs to a Remote LogHost 
 
#!/bin/sh 
printf "# Following 6 lines added per CIS RHEL5 Benchmark sec 6.4 \ 
kern.warning;*.err\t\t\t@loghost\n \ 
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none\t@loghost\n \ 
*.emerg\t@loghost\n \ 
auth.*\t\t\t\t@loghost\n \ 
authpriv.*\t\t\t\t@loghost\n \ 
local7.*\t@loghost\n " >> /etc/syslog.conf 
chown root:root /etc/syslog.conf 
chmod 0600 /etc/syslog.conf 
echo "diff /etc/syslog.conf-preCIS /etc/syslog.conf" 
diff /etc/syslog.conf-preCIS /etc/syslog.conf 
 
 

 

7.4 Verify passwd, shadow, and group File Permissions 
 

#!/bin/sh 
ls -la /etc/group /etc/gshadow /etc/passwd /etc/shadow 
chown root:root /etc/group /etc/gshadow /etc/passwd /etc/shadow 
chmod 0644 /etc/group /etc/passwd 
chmod 0400 /etc/gshadow /etc/shadow 
ls -la /etc/group /etc/gshadow /etc/passwd /etc/shadow 
 
 

7.5 Ensure World-Writable Directories Have Their Sticky Bit Set 
 
#!/bin/sh 
for PART in `awk '( $3 ~ "ext[23]" ) { print $2 }' /etc/fstab`; 
do 
find $PART -xdev -type d \( -perm -0002 -a ! -perm -1000 \) -print 
done 
 
 
 

7.8 Find All Unowned Directories and Files 
 

#!/bin/sh 
for PART in $(grep -v '^#' /etc/fstab | awk '( $3 ~ "ext[23]" ) { print $2 }' ); do 
find $PART -xdev -nouser -o -nogroup -print > $tmpcis/CIS_7.8_f1 
done 
sed 's/^.*/ls -lad &/' $tmpcis/CIS_7.8_f1 > $tmpcis/CIS_7.8_f2 
cat $tmpcis/CIS_7.8_f2 
chmod -R 0400 $tmpcis/* 
 
 
 

8.1 Remove .rhosts Support In PAM Configuration Files 

 
#!/bin/sh 
ls -la /etc/pam.d/* > $tmpcis/CIS_8.1.Before.tmp 
cd /etc/pam.d 
for FILE in `find . -type f -exec grep -l rhosts_auth {} \;`; do 
echo "Removing .rhosts support in ${FILE}." 
grep -v rhosts_auth $FILE > $tmpcis/${FILE}.tmp 
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/bin/cp -f $tmpcis/${FILE}.tmp $FILE 
chown root:root $FILE 
chmod 0644 $FILE 
done 
ls -la /etc/pam.d/* > $tmpcis/CIS_8.1.After.tmp 
echo "The following entries changed under '/etc/pam.d'" 
echo "diff $tmpcis/CIS_8.1.Before.tmp $tmpcis/CIS_8.1.After.tmp" 
diff $tmpcis/CIS_8.1.Before.tmp $tmpcis/CIS_8.1.After.tmp 
chmod -R 0400 $tmpcis/* 
cd $cishome 

 
 
 

8.3 Prevent X Server From Listening On Port 6000/tcp 

 
#!/bin/sh 
if [ -e /etc/X11/xdm/Xservers ]; then 
cd /etc/X11/xdm 
awk '( $1 !~ /^#/ && $3 == "/usr/X11R6/bin/X" ) { $3 = $3 " -nolisten tcp" }; 
{ print }' Xservers-preCIS > Xservers 
chown root:root Xservers 
chmod 0444 Xservers 
echo "diff Xservers-preCIS Xservers" 
diff Xservers-preCIS Xservers 
cd $cishome 
else 
echo "No /etc/X11/xdm/Xservers file to secure." 
fi 
if [ -d /etc/X11/xinit ]; then 
cd /etc/X11/xinit 
if [ -e xserverrc ]; then 
echo "Fixing /etc/X11/xinit/xserverrc" 
awk '/X/ && !/^#/ { print $0 " :0 -nolisten tcp \$@"; next }; \ 
{ print }' xserverrc-preCIS > xserverrc 
else 
cat <<END_SCRIPT > xserverrc 
#!/bin/bash 
exec X :0 -nolisten tcp \$@ 
END_SCRIPT 
fi 
chown root:root xserverrc 
chmod 0755 xserverrc 
[ -e xserverrc-preCIS ] && echo "diff xserverrc-preCIS xserverrc" 
[ -e xserverrc-preCIS ] && diff xserverrc-preCIS xserverrc 
cd $cishome 
else 
echo "No /etc/X11/xinit file to secure." 
fi 

 
 

 
 

8.4 Restrict at/cron To Authorized Users 
 
#!/bin/sh 
# With x.allow only users listed can use 'at' or 'cron' 
# {where 'x' indicates either 'at' or 'cron'} 
# Without x.allow then x.deny is checked, members of x.deny are excluded 
# Without either (x.allow and x.deny), then only root can use 'at' and 'cron' 
# At a minimum x.allow should exist and list root 
echo "Attempting to list the following files for the 'before' picture." 
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echo "Any 'errors' are alright, as we are simply looking to see what exists." 
ls -la /etc/at.allow /etc/at.deny /etc/cron.allow /etc/cron.deny 
rm -f /etc/at.deny /etc/cron.deny 
echo root > /etc/at.allow 
echo root > /etc/cron.allow 
chown root:root /etc/at.allow /etc/cron.allow 
chmod 0400 /etc/at.allow /etc/cron.allow 
if [ -e /etc/at.allow-preCIS ]; then 
echo "diff /etc/at.allow-preCIS /etc/at.allow" 
diff /etc/at.allow-preCIS /etc/at.allow 
fi 
if [ -e /etc/cron.allow-preCIS ]; then 
echo "diff /etc/cron.allow-preCIS /etc/cron.allow" 
diff /etc/cron.allow-preCIS /etc/cron.allow 
fi 
echo "Listing the state of these AFTER imposing restrictions..." 
echo "Missing file 'errors' are ok here too." 
ls -la /etc/at.allow /etc/at.deny /etc/cron.allow /etc/cron.deny 
 
 

8.5 Restrict Permissions On crontab Files 
 
#!/bin/sh 
ls -lad /etc/cron* /var/spool/cron* 
chown root:root /etc/crontab 
chmod 0400 /etc/crontab 
chown -R root:root /var/spool/cron 
chmod -R go-rwx /var/spool/cron 
cd /etc 
ls | grep cron | grep -v preCIS | xargs chown -R root:root 
ls | grep cron | grep -v preCIS | xargs chmod -R go-rwx 
cd $cishome 
ls -lad /etc/cron* /var/spool/cron* 
 
 

 

8.9 Restrict NFS Client Requests To Privileged Ports 

 
#!/bin/sh 
echo "/etc/exports size is (`wc -c /etc/exports | cut -d' ' -f1`)." 
if [ `wc -c /etc/exports | cut -d' ' -f1` == 0 ]; then 
echo "Ok - No changes were necessary to /etc/exports." 
else 
echo "Size (for /etc/exports) is greater than 0" 
ls -la /etc/export* 
perl -i.orig -pe 'next if (/^\s*#/ || /^\s*$/); 
($res, @hst) = split(" "); 
foreach $ent (@hst) { 
undef(%set); 
($optlist) = $ent =~ /\((.*?)\)/; 
foreach $opt (split(/,/, $optlist)) { 
$set{$opt} = 1; 
} 
delete($set{"insecure"}); 
$set{"secure"} = 1; 
$ent =~ s/\(.*?\)//; 
$ent .= "(" . join(",", keys(%set)) . ")"; 
} 
$hst[0] = "(secure)" unless (@hst); 
$_ = "$res\t" . join(" ", @hst) . "\n";' /etc/exports 
fi 
chown root:root /etc/exports 
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chmod 0644 /etc/exports 
echo "diff /etc/exports-preCIS /etc/exports" 
diff /etc/exports-preCIS /etc/exports 

 

9.1 Block Login of System Accounts 
 

#!/bin/sh 
echo "Basically change the '/sbin/nologin' portion to '/dev/null' in 
/etc/passwd" 
echo " and add an exclamation point to the password field in 
/etc/shadow." 
cd /etc 
for NAME in `cut -d: -f1 /etc/passwd`; do 
MyUID=`id -u $NAME` 
if [ $MyUID -lt 500 -a $NAME != 'root' ]; then 
usermod -L -s /dev/null $NAME 
fi 
done 
ls -la /etc/passwd 
echo "sdiff passwd-preCIS passwd" 
echo "--------------------------" 
chown root:root /etc/passwd 
chmod 0644 /etc/passwd 
sdiff passwd-preCIS passwd 
ls -la /etc/shadow 
echo "sdiff shadow-preCIS shadow" 
echo "--------------------------" 
chown root:root /etc/shadow 
chmod 0400 /etc/shadow 
sdiff shadow-preCIS shadow 
cd $cishome 
 
 

9.2 Verify That There Are No Accounts With Empty Password Fields 
 
#!/bin/sh 
awk -F: '( $2 == "" ) { print $1 }' /etc/shadow 
 
 
 
 

9.4 Verify No Legacy '+' Entries Exist In passwd, shadow, And group Files 

 
#!/bin/sh 
# Do a context specific diff to only show differences related to having plus signs 
# in the file. 
# Otherwise the output is too much 
grep -v ^+: /etc/group > $tmpcis/group.tmp 
grep -v ^+: /etc/gshadow > $tmpcis/gshadow.tmp 
grep -v ^+: /etc/passwd > $tmpcis/passwd.tmp 
grep -v ^+: /etc/shadow > $tmpcis/shadow.tmp 
# Express the essence of what is compared. 
echo "diff /etc/group-preCIS /etc/group" 
diff /etc/group-preCIS $tmpcis/group.tmp 
echo "diff /etc/gshadow-preCIS /etc/gshadow" 
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diff /etc/gshadow-preCIS $tmpcis/gshadow.tmp 
echo "diff /etc/passwd-preCIS /etc/passwd" 
diff /etc/passwd-preCIS $tmpcis/passwd.tmp 
echo "diff /etc/shadow-preCIS /etc/shadow" 
diff /etc/shadow-preCIS $tmpcis/shadow.tmp 
chown root:root $tmpcis/group.tmp $tmpcis/gshadow.tmp $tmpcis/passwd.tmp 
$tmpcis/shadow.tmp 
chmod 0644 $tmpcis/group.tmp $tmpcis/passwd.tmp 
chmod 0400 $tmpcis/gshadow.tmp $tmpcis/shadow.tmp 
/bin/cp -pf $tmpcis/group.tmp /etc/group 
/bin/cp -pf $tmpcis/gshadow.tmp /etc/gshadow 
/bin/cp -pf $tmpcis/passwd.tmp /etc/passwd 
/bin/cp -pf $tmpcis/shadow.tmp /etc/shadow 

 

 

9.9 Set Default umask For Users 
 

#!/bin/sh 
# Forced umask assignment into /etc/skel/.bashrc for consistency 
# (though the CIS scoring tool doesn't check here yet) 
CISum=’077’ 
sed -e "s/002/$CISum/" -e "s/022/$CISum/" /etc/bashrc-preCIS > 
/etc/bashrc 
sed -e "s/002/$CISum/" -e "s/022/$CISum/" /etc/csh.cshrc-preCIS > 
/etc/csh.cshrc 
sed "s/027/$CISum/" /etc/csh.login-preCIS > /etc/csh.login 
sed "s/027/$CISum/" /etc/profile-preCIS > /etc/profile 
echo "umask $CISum" >> /etc/skel/.bashrc 
sed "s/027/077/" /root/.bash_profile-preCIS > /root/.bash_profile 
echo "umask 077" >> /root/.bashrc 
echo "umask 077" >> /root/.cshrc 
echo "umask 077" >> /root/.tcshrc 
chown root:root /etc/bashrc /etc/csh.cshrc /etc/csh.login /etc/profile 
chmod 0444 /etc/bashrc /etc/csh.cshrc /etc/csh.login /etc/profile 
chown root:root /root/.bash_profile /root/.bashrc /root/.cshrc /root/.tcshrc 
chmod 0400 /root/.bash_profile /root/.bashrc /root/.cshrc /root/.tcshrc 
echo "diff /etc/bashrc-preCIS /etc/bashrc" 
diff /etc/bashrc-preCIS /etc/bashrc 
echo "diff /etc/csh.cshrc-preCIS /etc/csh.cshrc" 
diff /etc/csh.cshrc-preCIS /etc/csh.cshrc 
echo "diff /etc/csh.login-preCIS /etc/csh.login" 
diff /etc/csh.login-preCIS /etc/csh.login 
echo "diff /etc/profile-preCIS /etc/profile" 
diff /etc/profile-preCIS /etc/profile 
echo "diff /root/.bash_profile-preCIS /root/.bash_profile" 
diff /root/.bash_profile-preCIS /root/.bash_profile 
echo "diff /etc/skel/.bashrc-preCIS /etc/skel/.bashrc" 
diff /etc/skel/.bashrc-preCIS /etc/skel/.bashrc 
echo "diff /root/.bashrc-preCIS /root/.bashrc" 
diff /root/.bashrc-preCIS /root/.bashrc 
echo "diff /root/.cshrc-preCIS /root/.cshrc" 
diff /root/.cshrc-preCIS /root/.cshrc 
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echo "diff /root/.tcshrc-preCIS /root/.tcshrc" 
diff /root/.tcshrc-preCIS /root/.tcshrc 
# 
# Suggest a process that walks all existing user accounts (> 500) and 
force's the same permissions 
# into their profile scripts. 
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9.10 Disable Core Dumps 
 

#!/bin/sh 
awk '( $1 == "#*" && $2 == "soft" && $3 == "core" && $4 == "0" ) { \ 
print "* soft core 0"; \ 
print "* hard core 0"; next } \ 
{ print }' /etc/security/limits.conf-preCIS > /etc/security/limits.conf 
chown root:root /etc/security/limits.conf 
chmod 0644 /etc/security/limits.conf 
echo "diff /etc/security/limits.conf-preCIS /etc/security/limits.conf" 
diff /etc/security/limits.conf-preCIS /etc/security/limits.conf 
 
 
 
 

10.1 Create Warnings For Network And Physical Access Services 

 
#!/bin/sh 
unalias cp mv 
cd /etc 
# Remove OS indicators from banners 
for FILE in issue motd; do 
cp -f ${FILE} ${FILE}.tmp 
egrep -vi "red hat|kernel|fedora|centos" ${FILE}.tmp > ${FILE} 
rm -f ${FILE}.tmp 
done 
# Change name of owner 
# Remember to enter name of your company/organization here: 
COMPANYNAME="Projekti II" 
cp -f issue issue.tmp 
sed -e "s/its owner/${COMPANYNAME}/g" issue.tmp > issue 
rm -f issue.tmp 
diff issue-preCIS issue 
if [ "`grep -i authorized /etc/issue`" == "" ]; then 
echo "Authorized uses only. All activity may be \ 
monitored and reported." >> /etc/issue 
fi 
if [ "`grep -i authorized /etc/motd`" == "" ]; then 
echo "Authorized uses only. All activity may be \ 
monitored and reported." >> /etc/motd 
fi 
# Create banners for network access: 
/bin/cp -pf /etc/issue /etc/issue.net 
/bin/cp -pf /etc/issue /etc/motd 
# Protect banner files: 
chown root:root /etc/issue /etc/issue.net /etc/motd 
chmod 0644 /etc/issue /etc/issue.net /etc/motd 
echo "diff /etc/issue-preCIS /etc/issue" 
diff /etc/issue-preCIS /etc/issue 
echo "diff /etc/issue.net-preCIS /etc/issue.net" 
diff /etc/issue.net-preCIS /etc/issue.net 
echo "diff /etc/motd-preCIS /etc/motd" 
diff /etc/motd-preCIS /etc/motd 
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11.1 Configure and enable the auditd and sysstat services, if possible 
 

#!/bin/sh 
echo "Configure and enable the auditd and sysstat services, if possible." 
auditPATH='/etc/audit' 
# Part 1 
echo "Enforce auditing minimums." 
# This will enforce auditing minimums. 
/bin/cp -pf $auditPATH/audit.rules $tmpcis/audit.rules.tmp 
cat <<END_SCRIPT > $auditPATH/audit.rules 
## This file contains the auditctl rules that are loaded 
## whenever the audit daemon is started via the initscripts. 
## The rules are simply the parameters that would be passed 
## to auditctl. 
## 
## First rule - delete all 
-D 
## Increase the buffers to survive stress events. 
## Make this bigger for busy systems 
-b 8192 
## Set failure mode to syslog notice {these two are mutually exclusive} 
-f 1 
## Set failure mode to panic {these two are mutually exclusive} 
## -f 2 
## NOTE: 
## 1) if this is being used on a 32 bit machine, comment out the b64 lines 
## 2) These rules assume that login under the root account is not allowed. 
## 3) It is also assumed that 500 represents the first usable user account. 
## 4) If these rules generate too much spurious data for your tastes, limit the 
## the syscall file rules with a directory, like -F dir=/etc 
## 5) You can search for the results on the key fields in the rules 
## 
## (GEN002880: CAT II) The IAO will ensure the auditing software can 
## record the following for each audit event: 
##- Date and time of the event 
##- Userid that initiated the event 
##- Type of event 
##- Success or failure of the event 
##- For I&A events, the origin of the request (e.g., terminal ID) 
##- For events that introduce an object into a user’s address space, and 
## for object deletion events, the name of the object, and in MLS 
## systems, the object’s security level. 
## 
## Things that could affect time 
-a always,exit -F arch=b32 -S adjtimex -S settimeofday -S stime -k time-change 
-a always,exit -F arch=b64 -S adjtimex -S settimeofday -k time-change 
#-a always,exit -F arch=b32 -S clock_settime -k time-change 
#-a always,exit -F arch=b64 -S clock_settime -k time-change 
-w /etc/localtime -p wa -k time-change 
## Things that affect identity 
-w /etc/group -p wa -k identity 
-w /etc/passwd -p wa -k identity 
-w /etc/gshadow -p wa -k identity 
-w /etc/shadow -p wa -k identity 
-w /etc/security/opasswd -p wa -k identity 
## Things that could affect system locale 
-a exit,always -F arch=b32 -S sethostname -S setdomainname -k system-locale 
-a exit,always -F arch=b64 -S sethostname -S setdomainname -k system-locale 
-w /etc/issue -p wa -k system-locale 
-w /etc/issue.net -p wa -k system-locale 
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-w /etc/hosts -p wa -k system-locale 
-w /etc/sysconfig/network -p wa -k system-locale 
## Things that could affect MAC policy 
-w /etc/selinux/ -p wa -k MAC-policy 
## The SysAdmin will configure the auditing system to audit the following events 
## for all users and root: 
## - Logon (unsuccessful and successful) and logout (successful) 
## This is handled by pam, sshd, login, and gdm 
## Might also want to watch these files if needing extra information 
# -w /var/log/faillog -p wa -k logins 
# -w /var/log/lastlog -p wa -k logins 
##- Process and session initiation (unsuccessful and successful) 
## 
## The session initiation is audited by pam without any rules needed. 
## Might also want to watch this file if needing extra information 
#-w /var/run/utmp -p wa -k session 
#-w /var/log/btmp -p wa -k session 
#-w /var/log/wtmp -p wa -k session 
##- Discretionary access control permission modification (unsuccessful 
## and successful use of chown/chmod) 
-a always,exit -F arch=b32 -S chmod -S fchmod -S fchmodat -F auid>=500 -F 
auid!=4294967295 -k perm_mod 
-a always,exit -F arch=b64 -S chmod -S fchmod -S fchmodat -F auid>=500 -F 
auid!=4294967295 -k perm_mod 
-a always,exit -F arch=b32 -S chown -S fchown -S fchownat -S lchown -F auid>=500 -F 
auid!=4294967295 -k perm_mod 
-a always,exit -F arch=b64 -S chown -S fchown -S fchownat -S lchown -F auid>=500 -F 
auid!=4294967295 -k perm_mod 
-a always,exit -F arch=b32 -S setxattr -S lsetxattr -S fsetxattr -S removexattr -S 
lremovexattr -S fremovexattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod 
-a always,exit -F arch=b64 -S setxattr -S lsetxattr -S fsetxattr -S removexattr -S 
lremovexattr -S fremovexattr -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k perm_mod 
##- Unauthorized access attempts to files (unsuccessful) 
-a always,exit -F arch=b32 -S creat -S open -S openat -S truncate -S ftruncate -F exit=-
EACCES -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k access 
-a always,exit -F arch=b32 -S creat -S open -S openat -S truncate -S ftruncate -F exit=-
EPERM -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k access 
-a always,exit -F arch=b64 -S creat -S open -S openat -S truncate -S ftruncate -F exit=-
EACCES -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k access 
-a always,exit -F arch=b64 -S creat -S open -S openat -S truncate -S ftruncate -F exit=-
EPERM -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k access 
##- Use of privileged commands (unsuccessful and successful) 
## use find /bin -type f -perm -04000 2>/dev/null and put all those files in 
## a rule like this 
-a always,exit -F path=/bin/ping -F perm=x -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k 
privileged 
##- Use of print command (unsuccessful and successful) 
##- Export to media (successful) 
## You have to mount media before using it. You must disable all automounting 
## so that its done manually in order to get the correct user requesting the 
## export 
-a always,exit -F arch=b32 -S mount -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k export 
-a always,exit -F arch=b64 -S mount -F auid>=500 -F auid!=4294967295 -k export 
##- System startup and shutdown (unsuccessful and successful) 
##- Files and programs deleted by the user (successful and unsuccessful) 
-a always,exit -F arch=b32 -S unlink -S unlinkat -S rename -S renameat -F auid>=500 -
F auid!=4294967295 -k delete 
-a always,exit -F arch=b64 -S unlink -S unlinkat -S rename -S renameat -F auid>=500 -
F auid!=4294967295 -k delete 
##- All system administration actions 
##- All security personnel actions 
## 
## Look for pam_tty_audit and add it to your login entry point's pam configs. 
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## If that is not found, use sudo which should be patched to record its 
## commands to the audit system. Do not allow unrestricted root shells or 
## sudo cannot record the action. 
-w /etc/sudoers -p wa -k actions 
## Optional - could indicate someone trying to do something bad or 
## just debugging 
#-a entry,always -F arch=b32 -S ptrace -k tracing 
#-a entry,always -F arch=b64 -S ptrace -k tracing 
## Optional - could be an attempt to bypass audit or simply legacy program 
#-a always,exit -F arch=b32 -S personality -k bypass 
#-a always,exit -F arch=b64 -S personality -k bypass 
## Put your own watches after this point 
# -w /your-file -p rwxa -k mykey 
## Make the configuration immutable - reboot is required to change audit rules 
-e 2 
END_SCRIPT 
chown root:root $auditPATH/audit.rules 
chmod 0600 $auditPATH/audit.rules 
echo "diff $auditPATH/audit.rules-preCIS $auditPATH/audit.rules" 
diff $auditPATH/audit.rules-preCIS $auditPATH/audit.rules 
# Part 2 
echo "Strengthen auditd.conf settings." 
sed -e "s/num_logs = 4/num_logs = 5/" \ 
-e "s/max_log_file = 5/max_log_file = 100/" \ 
-e "s/space_left = 75/space_left = 125/" \ 
-e "s/admin_space_left = 50/admin_space_left = 75/" \ 
-e "s/space_left_action = SYSLOG/space_left_action = email/" \ 
$auditPATH/auditd.conf-preCIS > $auditPATH/auditd.conf 
chown root:root $auditPATH/auditd.conf 
# Default permissions were originally 0640. 
chmod 0600 $auditPATH/auditd.conf 
echo "diff $auditPATH/auditd.conf-preCIS $auditPATH/auditd.conf" 
diff $auditPATH/auditd.conf-preCIS $auditPATH/auditd.conf 
# Part 3 
echo "Make auditd applicable across reboots." 
chkconfig --list auditd 
chkconfig --list sysstat 
echo "-------" 
chkconfig --level 35 auditd on 
chkconfig --level 35 sysstat on 
echo "-------" 
# Enable auditd and sysstat services, good even if rebooting soon 
service auditd restart 
service sysstat restart 
echo "-------" 
chkconfig --list auditd 
chkconfig --list sysstat 
chmod -R 0400 $tmpcis/* 
echo "" 
 
 
 

11.4 Utilize PAM to Enforce UserID password complexity 

 
#!/bin/sh 
# Have to copy the file before modifying it, as its also worked on in CIS SN.8. 
# dcredit is number of numerals/digits required (1) 
# lcredit is number of lower-case characters required (1) 
# ocredit is number of other/special/punctuation characters required (1) 
# ucredit is number of upper-case characters required (1) 
cd /etc/pam.d 
/bin/cp -pf /etc/pam.d/system-auth $tmpcis/system-auth.tmp 
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awk '( $1 == "password" && $2 == "requisite" && $3 == "pam_cracklib.so" ) \ 
{ print $0 " dcredit=-1 lcredit=-1 ocredit=-1 ucredit=-1 minlen=9"; \ 
next }; \ 
{ print }' $tmpcis/system-auth.tmp > system-auth 
chown root:root /etc/pam.d/system-auth 
chmod 0644 /etc/pam.d/system-auth 
echo "diff /etc/pam.d-preCIS/system-auth /etc/pam.d/system-auth" 
diff /etc/pam.d-preCIS/system-auth /etc/pam.d/system-auth 
echo " system-auth {original contents} --------------------------------" 
cat /etc/pam.d-preCIS/system-auth 
echo " system-auth {updated contents} ---------------------------------" 
cat /etc/pam.d/system-auth 
echo "-----------------------------------------------------------------" 
echo "Protecting a hardened copy of /etc/pam.d/system-auth" 
/bin/cp -pf /etc/pam.d/system-auth /etc/pam.d/system-auth.HardenedProtectedCopy 
ls -la /etc/pam.d/system-auth* 
cd $cishome 
chmod -R 0400 $tmpcis/* 
 
 

11.5 Ensure perms on man and doc pages prevent modification by unprivileged 
users 

 
#!/bin/sh 
echo "Restrict permissions to 0644 on /usr/share/man and /usr/share/doc content" 
date 
chmod -R go-w /usr/share/doc /usr/local/share/doc 
chmod -R go-w /usr/share/man /usr/local/share/man 
 
 

Additional Security Notes  

 
SN.3 Enable TCP SYN Cookie Protection 
 

#!/bin/sh 
echo "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies" >> /etc/rc.d/rc.local 
chown root:root /etc/rc.d/rc.local 
chmod 0600 /etc/rc.d/rc.local 
echo "diff /etc/rc.d-preCIS/rc.local /etc/rc.d/rc.local" 
diff /etc/rc.d-preCIS/rc.local /etc/rc.d/rc.local 

 
 

SN.4 Additional GRUB Security 

 
#!/bin/sh 
[ -e /boot/grub/menu.lst ] && echo "(set immutable) for /boot/grub/menu.lst" 
[ -e /boot/grub/menu.lst ] && /usr/bin/chattr +i /boot/grub/menu.lst 
[ -e /boot/grub/grub.conf ] && echo "(set immutable) for /boot/grub/grub.conf" 
[ -e /boot/grub/grub.conf ] && /usr/bin/chattr +i /boot/grub/grub.conf 
 
 

SN.8 Lockout Accounts After 3 Failures 

 
#!/bin/sh 
# Part 1 
# The removal affects the 'auth' and 'password' service types in that file. 
cd /etc/pam.d 
sed 's/ nullok//' /etc/pam.d-preCIS/system-auth > system-auth 
# Part 2 
# Adding this option to the service type 'password' line, for 'pam_unix'. 
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/bin/cp -pf system-auth $tmpcis/system-auth.tmp 
awk '( $1 == "password" && $3 == "pam_unix.so" ) { print $0 " remember=5"; next }; 
{ print }' \ 
$tmpcis/system-auth.tmp > system-auth 
# Part 3 
# Must be set AFTER the above fix, as it needs to be done first. 
# In the official PAM documentation, "deny=n; Deny access if tally for this user 
# EXCEEDS n". Where 'n' equals the number of attempts permitted. 
# Set deny=2, as opposed to what the Benchmark recommends of '3'. 
# Setting it to '3' will allow a 4th login attempt after 3 failed ones. 
# Setting it to '2' will permit a total of 3 attempts. 
# Table of meaning (positively tested in practice for proof): 
# "deny=1" means 2 local attempts before lockout, but only 1 from SSH {remotely} 
# "deny=2" means 3 local attempts before lockout, but only 2 from SSH {remotely} 
# "deny=3" means 4 local attempts before lockout, but only 3 from SSH {remotely} 
# "deny=4" means 5 local attempts before lockout, but only 4 from SSH {remotely} 
# These two extra lines were properly integrated 'into' the standard PAM stacks, 
# vice just being added to the end of the file. 
/bin/cp -pf system-auth $tmpcis/system-auth.tmp 
awk '( $1 == "auth" && $2 == "required" && $3 == "pam_deny.so" ) { \ 
print "# The following line added, per CIS Red Hat Enterprise Linux \ 
Benchmark sec SN.8, to harden the baseline image:"; \ 
print "auth required pam_tally2.so onerr=fail \ 
no_magic_root"; print $0; next }; \ 
( $1 == "account" && $2 == "required" && $3 == "pam_permit.so" ) \ 
{ print "# The following line added, per CIS Red Hat Enterprise \ 
Linux Benchmark sec SN.8, to harden the baseline image:"; \ 
print "account required pam_tally2.so deny=2 \ 
no_magic_root reset"; print $0; next }; \ 
{ print }' $tmpcis/system-auth.tmp > system-auth 
chown root:root system-auth 
chmod 0644 system-auth 
echo "diff /etc/pam.d-preCIS/system-auth /etc/pam.d/system-auth" 
diff /etc/pam.d-preCIS/system-auth /etc/pam.d/system-auth 
cd $cishome 
chmod -R 0400 $tmpcis/* 
 
 

SN.9 Additional Network Parameter Tunings 

 
#!/bin/sh 
cat <<END_SCRIPT >> /etc/sysctl.conf 
# The following 02 lines added, per CIS Red Hat Enterprise Linux Benchmark sec SN.9, 
to harden the baseline image: 
net.ipv4.tcp_max_orphans = 256 
net.ipv4.conf.all.log_martians = 1 
END_SCRIPT 
chown root:root /etc/sysctl.conf 
chmod 0600 /etc/sysctl.conf 
echo "diff /etc/sysctl.conf-preCIS /etc/sysctl.conf" 
diff /etc/sysctl.conf-preCIS /etc/sysctl.conf 
 
 

 

SN.10 Remove All Compilers and Assemblers 

 
rpm -qa | egrep "^gcc|java|bin86|dev86|nasm|as" 
rpm -e gcc gcc3 gcc3-c++ gcc3-g77 gcc3-java gcc3-objc gcc-c++ gcc-chill gcc-g77 
rpm -e gcc-java gcc-objc bin86 dev86 nasm as 
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SN.2 Change Default Greeting String For sendmail 
 

cd /etc/mail 
awk '/O SmtpGreetingMessage=/ { print "O SmtpGreetingMessage=Mail 
Server Ready; $b"; next} 
{ print }' sendmail.cf-preCIS | sed 's/^O HelpFile=/#O HelpFile=/' > 
sendmail.cf 
chown root:bin sendmail.cf 
chmod 0444 sendmail.cf 
echo "diff sendmail.cf-preCIS sendmail.cf" 
diff sendmail.cf-preCIS sendmail.cf 
cd $cishome 
echo "" 
# Part 2 - Deactivate the decode entry in the /etc/aliases file 
echo "Fixed /etc/aliases without decode" 
sed 's/^decode:/#decode:/' /etc/aliases-preCIS > /etc/aliases 
newaliases 
chown root:root /etc/aliases 
chmod 0644 /etc/aliases 
echo "diff /etc/aliases-preCIS /etc/aliases" 
diff /etc/aliases-preCIS /etc/aliases 
 
 

SN.7 Install and Configure sudo 

 
Install sudo 
# The /etc/sudoers file contains one line that can be uncommented out to suitably 
# permit SysAdmins with membership in the wheel group (i.e. the same ones who 
# 'could' su to root) to utilize 'sudo' instead. Note: file consists of TABs 
# between fields. 'visudo' IS the proper command to manually change this file, 
# yet the change below passes muster when visudo is next executed. 
echo "Implementing permissions for members of the wheel group to utilize sudo;" 
echo "This prevents any user from having to 'su' to root for common" 
echo "administrative tasks. Ideally now the root password would be changed to 
echo "something very few would know (hint!)." 
sed 's/# %wheel ALL=(ALL) ALL/%wheel ALL=(ALL) ALL/' \ 
/etc/sudoers-preCIS > /etc/sudoers 
chown root:root /etc/sudoers 
chmod 0440 /etc/sudoers 
echo "diff /etc/sudoers-preCIS /etc/sudoers" 
diff /etc/sudoers-preCIS /etc/sudoers 
echo "More specifically, system owners are strongly encouraged to more tightly" echo 
"restrict who can utilize sudo on a name by name basis (explicitly) as well" echo "as 
further restrict what commands those SysAdmins are limited to using." 
echo "Align this with least-privilege." 

 


