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Lyhenteet ja käsitteet
AD - AD tulee sanoista Active Directory, suomennettuna aktiivihakemisto. Sen avulla
voidaan hallinnoida verkon toimintaa, kuten mitä tietokoneita ja käyttäjiä siihen kuuluu.
DNS - Domain Name Services, toimialueen nimipalvelu.
VLAN - VLAN eli Virtual Local Area Network on virtuaalinen lähiverkko, johon voidaan
liittää virtuaalikoneita.
TCP – Transmission Control Protocol on luotettavaan tiedonsiirtoon luotu protokolla,
joka vaatii vastaanottavalta laitteelta tiedon, että kaikki paketit ovat saapuneet oikeassa
järjestyksessä. Puuttuvat paketit lähetetään uudelleen niin pitkään, että kaikki paketit
ovat saapuneet kohdelaitteeseen.
UDP – User Datagram Protocol on kuittaukseton tiedonsiirtoprotokolla, joka ei välitä
siitä päätyvätkö kaikki paketit vastaanottajalle. UDP:n tarkoitus on olla nopeampi ja
vähemmän verkkoa rasittava verrattuna TCP-protokollaan.
SSH – Secure SHell on salatun tiedonsiirron protokolla, joka käyttää salauksen
purkamiseen avaimia. Avainten täytyy kohdata laitteiden välillä, jotta viestejä voidaan
vastaanottaa.
WMI – Windows Management Instrumentation mahdollistaa Windows-ympäristön
tietokoneiden etähallinnan.
SNMP – Simple Network Management Protocol, protokolla jolla voidaan kysyä laitteen
tilaa tai laite voi antaa säännöllisiä ilmoituksia tilastaan. Laite voi myös ilmoittaa
hälytyksiä tällä protokollalla.
SYN-ACK – SYNchronization-ACKnowledgement on kättelymenetelmä, jota käytetään
TCP-yhteyksien luontiin. Yhteyden aloittaja lähettää ACK-paketin, jonka
vastaaotettuaan vastaanottaja vastaa SYN-ACK paketilla. Tämän paketin
vastaaotettuaan yhteyden aloittaja lähettää merkiksi ACK-paketin, jonka jälkeen
yhteyttä voidaan käyttää.
SSL – Secure Sockets Layer, tunnetaan nykyään myös nimellä Transport Layer Security (TLS). Internetliikenteen salaukseen käytetty protokolla, jolla salataan muun
muassa HTTPS-yhteydet verkkoselaimessa.
SMB – Server Message Block, protokolla jolla voidaan jakaa tiedostoja, tulostimia ja
muita laitteita.

MD5 – Message-Digest algoritmin 5.versio, joka kyptaa viestin, salasanat ja muut
tekstit joita sillä mahdollisesti halutaan salata. Algoritmi tuottaa 128-bittisiä 32:n merkin
mittaisia merkkijonoja, joita ei voi suoraan avata salatuksi syötteeksi.
DLL – Dynamic-Link Library on Windowsin käyttämä tiedostomuoto ohjelmakoodin
jakoon. DLL-tiedosto sisältää ohjelmistokoodia, joka voidaan lukea tarvittaessa
suoraan tiedostosta, eikä samaa koodia tarvitse siten luoda jokaiselle ohjelmalle
erikseen.
Ping – TCP-protokollan yhteyskokeilu, jossa lähetetään ICMP echo request -paketti, ja
vastaukseksi odotetaan ICMP echo reply -pakettia. Yhteys voidaan todeta toimivaksi,
mikäli onnistutaan saamaan vastaus ping lähetteeseen.
Karelia-AMK – Karelia-ammattikorkeakoulu.
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1 Johdanto
Opinnäytetyö toteutetaan Karelia-AMK:lle käytettäväksi kurssimateriaalina
tietotekniikan opiskelijoille. Työn pääasiallinen aihe on vertailla kahta eri
haavoittuvuustestausohjelmaa

(Nessus

ja

Metasploit)

erilaisissa

käyttöjärjestelmäympäristöissä. Tämän lisäksi työssä tulee myös jonkin verran
harjoiteltua yleisesti järjestelmänhallintaa Windows Server -ympäristössä.
Valitsimme aiheen sillä se vaikutti kannaltamme mielenkiintoiselta sekä
halusimme tehdä lopputyön, joka tulisi varmasti hyötykäyttöön eikä jäisi
lojumaan arkistojen pohjalle.
Opinnäytetyön tavoitteena meille on saada yleistason käsitys haavoittuvuuden
testaamisesta sekä Windows- että Linux-järjestelmissä sekä tehdä se
käytännössä harjoitusympäristössä, jotta saamme käytännön kokemusta
aiheesta. Tällä tavoin saamme lisää taitoja tietotekniseen osaamiseemme sekä
perehdymme tarkemmin tietoturva-asioihin, jotka ovat nykypäivän tietotekniikan
osaamisessa erittäin tärkeitä aiheita. Tähtäämme myös saamaan projektista
selkeän ja helposti uudelleen toteutettavan, jotta työtä lähdeaineistona käyttävät
opiskelijat voisivat hekin perehtyä haavoittuvuustestauksen perusasioihin
sujuvasti, ilman suurempia vaikeuksia. Pyrimme saavuttamaan tavoitteemme
mallintamalla erilaisia ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin, joihin törmäämme, sekä
löytämällä mahdollisimman yksinkertaisen tavan selittää vaikeatkin työn
vaiheet.
Opiskeluaikanamme

saamamme

perustaidot

palvelinten

ja

työasemien

hallinnasta tulevat tarpeen työn edetessä, sillä työssä luomme toimivan
palvelinympäristön,
ohjauspalvelin.
tietämyksen

johon

kuuluvat

Tarvitsemme

lisäksi

yleiset

siis

asiaskaskoneet

sekä

toimialueen

haavoittuvuustestausohjelmistojen

palvelinhallinnan

perustiedot,

joita

olemme

harjoitelleet monilla kursseilla. Myös palvelinvirtualisointi ja siihen liittyvät tiedot
ja taidot tulevat hyvin esille työn aikana, sillä toteutamme projektin koulun
laboratoriotiloissa

ja

ympäristömme

sijoittuu

koulun

virtuaalipalvelimille.

Tietoturva on tärkeä asia kaikissa verkkoon liittyvissä tietotekniikan osa-
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alueissa, joten siihen perehtyminen ja haavoittuvuuksien testaaminen sekä
havainnointi ovat tärkeää tietoa tulevaisuuden ammattimme kannalta.
Työn

teoriaosuus

käsittää

selvitykset

sekä

yleisen

palvelinympäristöstä

käyttämistämme
kuvauksen

ohjelmistoista,
siitä,

mitä

haavoittuvuustestaaminen on ja mitä se pitää sisällään. Perehdymme Nessusja Metasploit -ohjelmistoihin, niiden positiivisiin ja negatiivisiin puoliin, sekä
käyttämämme virtuaaliympäristön työasemien eroavaisuuksiin. Tärkeimmät
lähteemme työn toteutuksessa ovat koulun virtuaalikirjastosta löytyvät teokset
haavoittuvuustestauksen

toteuttamisesta

sekä

ohjelmistontarjoajien

omat

tiedonlähteet. Työ on tehty parityönä, testausympäristön toteutus tasajakoisena.
Tekstin osuudet: ohjelmistojen asennukset ja käyttö sekä tulokset Teemu
Hiltunen, muut tekstiosuudet Ville Suikkari.

2 Haavoittuvuustestaus
Haavoittuvuustestauksella kuvataan toimenpidettä, jossa pyritään selvittämään
tietojärjestelmän mahdollisia heikkouksia simuloimalla tietoturvahyökkäyksiä
kohdejärjestelmään ja sen osioihin, jotka ovat salattuja eivätkä ole tarkoitettuja
käsiteltäväksi muiden kuin tunnistettujen järjestelmänhallitsijoiden toimesta.
Prosessissa tyypillisesti päätetään tarkka hyökkäyksen kohdejärjestelmä ja
määritellään lopputavoite, joka voi olla esimerkiksi palomuurin läpäiseminen tai
jonkin salatun järjestelmän sisälle pääseminen. [1, 22–23].
Haavoittuvuustestauksen

tavoitteena

on

selvittää

onko

järjestelmä

haavoittuvainen mahdollisille hyökkäyksille, ovatko järjestelmän suojaukset
tarpeeksi tehokkaita, ja mitkä suojaukset simuloitu hyökkäys pystyy ohittamaan.
Testauksessa löydetyt tietoturva-aukot voidaan täten kartoittaa tarkemmin ja
ilmoittaa vastuussa oleville järjestelmän hallitsijoille. Testiraportit voivat myös
selvittää

tarkemmin

minkälaiset

haitat

tietoturva-aukoista

voi

aiheutua

organisaatiolle, ja minkälaisilla toimenpiteillä mahdollisia riskejä voidaan
ehkäistä.

Haavoittuvuustestejä

suoritetaan

myös

turvallisuusauditoinnin

yhteydessä, mikäli organisaatio sellaisia järjestää. [1, 22–23].
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Nykyään useat suuremmat yritykset testauttavat tietojärjestelmiään niiden
testaukseen erikoistuneilla yrityksillä. Esimerkiksi suomalainen F-Secure tarjoaa
tällaista palvelua asiakkailleen kansainvälisesti. Palvelut voivat sisältää
yksinkertaisimmillaan opinnäytetyössä kuvatun kaltaisen tietoliikenneverkon
testauksen, mutta laajimmillaan ne voivat ulottua kulkujärjestelmiin, puhelimiin
ja

muihin mahdollisiin

hyökkäyskohteisiin,

joita nykyaikana on useita.

Haavoittuvuustestauksesta onkin tullut tärkeä prosessi yrityksille, ja sen
suorittaminen on suotavaa säännöllisin väliajoin, varsinkin jos yrityksen hallussa
on tärkeitä asiakasrekistereitä, henkilötietoja tai muuta vastaavaa materiaalia.

2.1

Nessus

Nessus on avoimen lähdekoodin työkalu, jolla voidaan skannata verkkojen ja
päätelaitteiden haavoittuvuuksia. Sen avulla voidaan skannata tietokone ja
selvittää,

onko

siinä

päästäkseen

tietoturva-aukkoja,

käsiksi

verkkoon,

Toimintaperiaatteeltaan

Nessus

joita

johon

hakkerit

voisivat

käyttää

tietokone

on

kytketty.

suorittaa

yli

1200

tarkastusta

kohdetietokoneella, ja selvittää pääseekö niistä mikään läpi tietokoneen
suojauksista. [1, 28].
Kotikäyttäjille

on

ohjelmasta

ammattilaisasiakkaille

on

tarjolla

tarjolla

ilmainen

vuosittaisella

versio,
lisenssillä

kun

taas

varustettuja

ohjelmapaketteja.

2.2

Metasploit

Metasploit Framework on avoimen lähdekoodin haavoittuvuustestaustyökalu
jota käytetään järjestelmiin tunkeutumisessa. Sillä on maailman suurin
tietokanta

julkisista

ja

testatuista

tietoturvarikkomuksista.

Se

on

kokonaisuudessaan infrastruktuuri jonka voi rakentaa ja kustomoida täysin omia
vaatimuksia varten. Tämän ominaisuuden ansiosta Metasploitilla voidaan
tarkentaa oma uniikki järjestelmä yksityiskohtaisesti ohjelman käyttöä varten,
jolloin testaus tapahtuu juuri niin kuin käyttäjä haluaa. [2, 30].
Massiivisen tietokannan lisäksi Metasploitista löytyy myös muita huomattavia
ominaisuuksia,

kuten

verkon

tietojen

hankintatyökalut

sekä

porttien
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skannaustyökalu. Kokonaisuudessaan Metasploit on siis massiivinen työkalujen
yhdistymä, jonka avulla tietoturvaa voidaan tutkia monesta eri näkökulmasta. [2,
32].

2.3

Palvelinymäristö

Työn toteutus tapahtuu koulun laboratorioympäristön palvelimella, johon omaan
alaosioon luomme työssä käytettävän virtuaalipalvelinympäristön. Ympäristö
koostuu yhdestä Domain Controller -palvelimesta sekä kolmesta testattavasta
virtuaalikoneesta, jotka työssä esittävät kohdetietokoneita joihin testaus
suuntautuu (Kuva 1). Kaikilla koneilla on eritasoinen suojaus, ja yhdessä
kolmesta koneesta käyttöjärjestelmänä on Windows 10 sijaan Linux Ubuntu
16.04. Ensimmäinen Windows 10 -koneista on täysin päivitetty ajan tasalle, ja
toinen on vain puhdas asennus ilman käyttöjärjestelmän päivityksiä.

Kuva 1. Verkkokuva.

Päivitetyssä Windows 10 -koneessa on asennettuna kaikki opinnäytetyön
tekohetkellä

saatavilla

virtuaalikoneessa

olleet

on

käyttöjärjestelmä-

käytössä

myös

ja

suojauspäivitykset,

Windows-käyttöjärjestelmän

sisäänrakennettu palomuuri päivitettynä. Päivittämätön Windows 10 -versio on
puhdas asennus ilman päivityksiä ja ilman palomuuria. Linux-käyttöjärjestelmä
on

tällä

hetkellä

jaossa

olevista

versioista

uusin,

16.04,

joka

on

testiympäristössämme käytössä puhtaana asennuksena ilman päivityksiä.
Linux-käyttöjärjestelmässä on kuitenkin käytössä sisäänrakennettu palomuuri
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sillä konfiguraatiolla, jolla palomuuri on käytössä suoraan asennettuna, emme
heikentäneet tai vahvistaneet Linux-järjestelmän suojausta palomuurin avulla.
Testilaitteiden

IP-osoitteet

ovat

seuraavat:

Linux-käyttöjärjestelmällinen

virtuaalikone löytyy osoitteella 192.168.48.101. Päivittämätön Windows 10 järjestelmä käyttää osoitetta 192.168.48.104, ja ajantasaiseksi päivitetty
Windows 10 -päätelaite on osoitteessa 192.168.48.106.
Työssä

käytettävät

tietokoneet

luodaan

virtuaalikoneiksi

koulun

tietoliikennelaboratorion palvelimille käyttäen VMware vSphere -virtualisointi
ohjelmaa. Ensimmäisenä ympäristöön luodaan palvelin joka toimii toimialueen
ohjauspalvelimena. Virtuaalipalvelimeen asetimme käyttöön 4 prosessoriydintä
sekä 8 gigatavua keskusmuistia, jolloin palvelimen suorituskyky ylittää
molempien testiohjelmistojen järjestelmävaatimukset ja tarvittaessa ohjelmistoja
voidaan ajaa samaan aikaa. Palvelimen käyttöjärjestelmäksi asensimme
Windows server 2012 R2 -version, joka on päivitetty ajantasalle ja
käyttöjärjestelmän

sisäänrakennettu

palomuuri

on

poistettu

käytöstä.

Palvelimelle on asennettu F-Secure Server Security -tietoturvaohjelmisto, joka
sisältää oman palomuurinsa. Testausohjelmistoja ajetaan palvelimelta joten
Windows palomuuri on poistettava käytöstä, F-Securen palomuuriin teimme
poikkeukset testausohjelmistoille, ettei palomuuri vaikuttaisi niiden toimintaan.
Ohjelmistoja

suositellaan

käytettäväksi

palvelinkäyttöjärjestelmällä

työpöytäversioiden sijaan, sillä Windowsin palvelinversioissa on vähemmän
rajoituksia verkko-ominaisuuksissa, kuten yhtä-aikaisissa yhteyksissä ja porttien
käytössä.

3 Nessus
Nessuksesta käytimme ilmaista Nessus Home -versiota, versionumeroltaan
6.11.1,

joka

on

rajoitettu

maksimissaan

tarkistamiseen. Asennuspaketin latasimme

16

yhtäaikaisen

IP-osoitteen

Nessuksen virallisilta

sivuilta

(tenable.com), aktivointikoodin saaminen edellyttää rekisteröintiä nimellä ja
sähköpostiosoitteella. Asennuspaketteja on saatavilla useita erilaisia eri
käyttöjärjestelmille, joista valitsimme meidän käyttöön sopivan 64-bittisen,
Windows-pohjaiselle palvelinkäyttöjärjestelmälle sopivan version.
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3.1

Ohjelmiston asennus

Kun lataus on valmistunut ja asennuspaketti avattu, käynnistyy ohjattu
asennusvelho, jonka avustuksella Nessus saadaan asennettua oikein ja
samalla luotua tunnukset ohjelmiston käyttöä varten. Ensimmäinen varsinainen
reagointia vaativa toimenpide asennuksessa on tunnusten luonti (Kuva 2), jossa
määritetään järjestelmänvalvoja-tason käyttäjätunnus ohjelmistoon. Koska
kysessä on järjestelmänvalvoja, on tunnus suojattava salasanalla. Tällä
tunnuksella voi myöhemmin ohjelmistossa luoda käyttäjätunnuksia, joilla on
käytössä

pienemmät

valtuudet

ohjelmiston

muokkaamiseen.

Onkin

suositeltavaa tehdä erillinen tunnus pelkästään testien ajamiseen, jotta ei
tapahtuisi mitään vahinkoja. Ruudusta pääsee etenemään vasemmasta
alalaidsta löytyvällä Continue-painikkeella.

Kuva 2. Nessus-käyttäjätunnuksen luonti.
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Seuraava syötettä vaativa kohta on ohjelmiston rekisteröinti sähköpostiin
saadulla aktivointikoodilla. Kohdassa Registration valitaan alasvetovalikosta
tuote jota ollaan aktivoimassa, tässä tapauksessa Nessus Home, jonka jälkeen
alapuolella

olevaan

laatikkoon

kirjoitetaan

sähköpostitse

vastaanotettu

aktivointikoodi (Kuva 3). Seuraavaan ruutuun edetään vasemman alareunan
Continue-painikkeella.

Kuva 3. Nessuksen aktivointikoodin syöttäminen.
Seuraavaksi Nessus aloittaa aktivointikoodin mukaisen ohjelmisto lataamisen
Tenablen palvelimelta. Prosessin eteneminen ilmaistaan palkkikuvakkeella
(Kuva 4). Latauksen valmistuttua esiin avautuu kirjautumisruutu, josta päästään
kirjautumaan

sisään

järjestelmänvalvojan

ohjelmistoon

käyttäen

käyttäjätunnuksia

(Kuva

asennusvaiheessa
5).

luotuja

Käyttäjätunnus-

ja

salasanakenttien alapuolelta voi halutessaan rastittaa Remember Me-valinnan,
jolloin ohjelmisto muistaa kirjautumiseen käytetyt tunnuksen. Kannattaa
kuitenkin

harkita,

haluaako

ohjelmiston

muistavan

järjestelmänvalvojan-
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tunnukset vai olisiko sen parempi muistaa jokin vähemmän toimivaltaa omaava
tunnus.

Kirjautumisen

jälkeen

tietoturvatestaukseen.

Kuva 4. Nessuksen latausruutu.

Kuva 5. Nessuksen kirjautumisruutu.

ohjelmistoa

voi

alkaa

käyttämään
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3.2

Ohjelmiston testaus

Vasemman reunan valikosta painikkeella New Scan (Kuva 6) päästään
valikkoon josta nähdään kaikki Nessuksen tarjoamat valmiit pohjat (Kuva 7)
joita hyödyntämällä tarkistusten suoritus on helpompaa ja nopeampaa. Pohjia
voi halutessa tehdä itse jos haluaa määrittää joitain tiettyjä parametreja, mutta
totesimme valmiiden pohjien riittävän tähän käyttöön. Valitsimme testikäyttöön
pohjaksi Basic Network Scan -politiikan.

Kuva 6. Nessus New scan-painike.

Kuva 7. Nessuksen tarjoamat valmiit pohjat.
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Basic Network Scan vaatii nimen ajettavalle testaukselle, sekä kohteiden IPosoitteet (Kuva 8). Halutessaan Description-kenttään on mahdollista kirjoittaa
lisäinformatiota koskien hakua, Folder-alasvetovalikosta voi valita kansion,
johon hakupohja tallennetaan nimen ja muiden syötettyjen tietojen, kuten
kohteiden IP-osoitteiden kera. Määritetystä kansiosta on mahdollista käyttää
samaa pohjaa valmiiden osoitteiden kanssa myöhemmin uudelleen, joten useita
kertoja ajettaessa ei tarvitse aina syöttää esimerkiksi IP-osoitteita uudelleen
joka kerta. Kansio johon pohjat tallennetaan on automaattisesti My Scans, eikä
tarjolla ole muita vaihtoehtoja, ellei ole itse luonut jotain muuta kansiota.
Kansioita voisi käyttää esimerkiksi asiakasyritysten erittelyyn, jolloin yrityksen
mukaan nimetystä kansiosta löytäisi helposti kyseisen yrityksen verkossa ajetut
testit koostetusti myöhemmin tarkasteltavaksi tai uudelleen ajettaviksi.Targetskohtaan voidaan luetella tarkistettavaksi halutut kohteet IP-osoitteilla, kohteita
voi lisätä suoraan yksi kerrallaan omilla osoitteillaan, jotka erotetaan toisistaan
pilkulla.

Vaihtoehtoisesti

voi

antaa

IP-osoitteista

muodostuvan

alueen,

esimerkiksi muotoa 192.168.1.10–20, joka käy läpi kaikki IP-osoitteet, jotka ovat
kyseisellä välillä. Kohteeksi voi myös antaa koko verkon, jolloin kaikki verkosta
löytyvät laitteet käydään läpi. Kohteet voi myös lisätä tiedostomuodossa Add file
-valinnalla. Alareunasta löytyvästä Save-painikkeesta on mahdollista tallentaa
pohja tietoineen annettuun kansioon, painikkeen reunasta löytyvästä nuolesta
saadaan esiin valinta Run, joka aloittaa testin suorittamisen, myös suoraan
suorittamalla testin se tallennetaan samoin kuin valitsemalla pelkkä tallennus.

Kuva 8. Basic network scan general-asetukset.
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Testin asetusten vasemmasta reunasta löytyy valikko, joka sisältää valinnat
Basic, Discovery, Assessment, Report sekä Advanced. Kaikki edellä kuvaillut
asetukset ovat Basic valikon osiossa General. Näiden asetusten lisäksi on siis
mahdollista määrittää muitakin asetuksia ennen pohjan tallentamista tai
suorittamista. Esimerkiksi kohdasta Schedule on mahdollista määrittää tarkistus
suoritettavaksi ajastetusti, jolloin ei tarvitse huolehtia rutiinitarkastuksena
ajettavien tarkastusten suorittamisesta käsin, sillä ohjelmisto hoitaa ajon
itsenäisesti. Ajastuksen asetuksista löytyy Frequency, jolla määritetään kuinka
usein testi suoritetaan. Oletuksena testi suoritetaan kertaluontoisesti, mutta sen
voi asettaa suoritettavaksi myös päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai
vuosittain. Jokaista yksikköä voi määrittää välillä 1–20, eli testin voi määrittää
ajettavaksi jopa kerran vuodessa seuraavaksi kahdeksikymmeneksi vuodeksi.
Kohta Starts määrittää aloitusajankohdan, joka on oletuksena ajankohta jolloin
testi on luotu, pyöristettynä lähimpään seuraavaan puoleen tuntiin. Myös
käytettävää aikavyöhykettä on mahdollista muuttaa. [3, 1 s.29].
Notifications-valikko antaa nimensä mukaisesti mahdollisuuden tilannetietojen
lähettämiseen. Valikon alle voi lisätä sähköpostiosoitteita, joihin lähetetään
viesti kun skannaus on suoritettu ja tulosraportti valmis. Sähköpostiin voi lisätä
valinnaiseksi

liitetiedostoksi

tarkistusraportin

CSV-,

Nessus-,

tai

PDF-

tiedostomuodossa. Liitetiedostolle voi määrittää maksimikoon, jonka ylityttyä
tiedostoa ei liitetä sähköpostiin, tällöin ei täytetä vastaanottajan sähköpostia
liian isoilla liitetiedostoilla, sillä ne voi käydä tarkistamassa myös ohjelmiston
käyttöliittymän kautta. [3].
Discovery-kokonaisuus sisältää valikkoja päätelaitteiden etsintään liittyen.
General settings sisältää valinnan pingaako Nessus kohdelaitetta vai ei.
Oletuksena ohjelmisto käyttää ping-ominaisuutta määrittääkseen onko kohde
verkossa ja voidaanko se tarkistaa. Fast network discovery käyttää kohteen
vastaavuuden määrittämiseen vain ping-ominaisuutta, jolloin on mahdollista
saada virheellinen tulos. Jos ominaisuus ei ole päällä Nessus suorittaa
varmuuden vuoksi pingin lisäksi myös muita toimenpiteitä, joilla varmistetaan
että vastaus tuli varmasti kohdelaitteelta itseltään. Pingauksen Nessus pystyy
suorittamaan käyttäen ARP-, ICMP-, TCP-, tai UDP-protokollia. Jokaisen
protokollan voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yksitellen. TCP-protokollan

18
käyttäminen tarjoaa vaihtoehdon porttien määrittämiseen käsin, jolloin voidaan
käyttää pelkästään portteja joiden tiedetään olevan auki ja täten varmistua, ettei
esimerkiksi palomuuri estä pingin toimintaa. ICMP-protokolla mahdollistaa haun
nopeuttamisen, jos käytetään ominaisuutta, että kohdekoneen palauttaessa
vastaukseksi ”ICMP Unreachable” oletetaan kohteen olevan poissa verkosta
eikä kyseistä kohdetta yritetä turhaan etsiä useaan kertaan. Fragile Devices valinnoilla

voidaan

tarkistuksesta.

jättää

herkiksi

Esimerkiksi

laitteiksi

tulostimet

voivat

laskettavat
häiriintyä

kohteet

pois

tarkistuksen

toimenpiteistä, joten halutessaan ne voi sulkea pois tarkistuksesta. Wake-onLAN -asetukseen voi antaa MAC-osoitteet laitteista, joissa on wake-on-LAN ominaisuus käytössä. Nessus lähettää annettuun MAC-osoitteeseen paketin,
jolla kohdelaite käynnistyy valmiustilasta ja liittyy verkkoon, jolloin se on
mahdollista löytää ja tarkistaa. Toimiakseen ominaisuus vaatii, että myös
kohdelaitteen asetuksista wake-on-LAN -ominaisuus on päällä. On myös
mahdollista

säätää

odotusaikaa

sekunteina,

joka

odotetaan

laitteen

käynnistymistä ennen kuin aloitetaan tarkastamaan kohdelaitetta. [4].
Port Scanning -valikosta löytyviä asetuksia ovat loogisesti verkon portit ja niiden
käyttö. Portit joita Nessus ei löydä, esimerkiksi ne eivät ole määritetyllä
skannausalueella tai niitä ei syystä tai toisesta löydy verkosta. Tällöin kyseiset
portit voidaan laskea suljetuiksi, jolloin varsinainen tarkistus ei yritä kohdentaa
kyseisiä portteja. Myös itse portit, jotka halutaan skannata on mahdollista
määrittää numeerisesti. Voidaan käyttää Nessuksesta valmiiksi löytyvää 4790
yleisimmin käytössä olevaa porttia sisältävää listaa tai tarkistaa kaikki
mahdolliset portit, eli portit välillä 1–65536. Kolmantena vaihtoehtona voidaan
määrittää manuaalisesti numeroituna ja pilkulla eroteltuna joko yksittäisiä
portteja tai porttien välejä samaan tapaan kuin IP-osoitteitakin. Jos halutaan
kohdentaa

tietyt

portit

vain

TCP-protokollasta

skannattaviksi,

laitetaan

porttinumeron eteen ”T:”, esimerkiksi ”T:1–10” skannaisi portit 1–10 käyttäen
TCP-protokollaa. Portteja voi rajata samoin myös UDP-protokollalle, käyttäen T
kirjaimen tilalla U kirjainta. Molempia protokollia voi käyttää yhtä aikaa. [4].
Local Port Enumerators sisältää valinnat SSH-, WMI- ja SNMP-yhteyksien
käyttöön porttien skannauksessa. Käytettäessä mitä tahansa näistä, jos yhteys
löytää avoimia portteja, manuaalisesti määritetyt porttien määritykset jätetään
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huomiotta ja käytetään yhteyksien avulla löydettyjen porttien luomaa listaa.
SSH-yhteys on tarkoitettu pääasiassa Linux-käyttöjärjestelmien tarkistukseen ja
sen käyttäminen vaatii kohdekoneen käyttäjätunnuksien asettamista. SNMP
toimii Windowsille sekä muun muuassa reitittimille ja muille verkkolaitteille, jotka
tukevat protokollaa. Myös SNMP vaatii käyttäjätunnuksen kohdelaitteeseen.
WMI on yksinomaan Windows-ympäristössä toimiva protokolla, joka ei vaadi
käyttäjätunnuksen tietämystä. Network Port Scanners on skannerin valintaa
koskeva asetus. Oletuksena käytössä on SYN-skanneri, joka lähettää porttiin
SYN-paketteja, ja odottaa SYN-ACK vastausta. SYN-skannerilla voidaan
skannata TCP-portteja. Valittavana on myös TCP-skanneri ja UDP-skanneri.
TCP-skanneri skannaa myös TCP-portteja, mutta on toiminnassaan rajumpi
kuin SYN-skanneri, joten esimerkiksi palomuurit voivat reagoida sen käyttöön
eri tavalla. UDP-skannerilla skannataan UDP-portteja, mutta sen käyttö voi
pidentää skannauksen kokonaisaikaa, sillä UDP-protokollan takia porttien
skannaus ja avoimuuden päätteleminen ovat monimutkaisempia kuin TCPprotokollalla. [4].
Service Discovery -valikossa voi valita tarkistaako Nessus, että käyttääkö jokin
tunnettu protokolla tai ohjelma löydettyä porttia. Samalla voi myös suorittaa
porttikohtaisen tarkistuksen SSL-salauksen osalta, mutta se voi aiheuttaa
kohdelaitteessa epävakautta, siksi ominaisuus onkin oletuksena pois käytöstä.
Oletuksena on sen sijaan käytössä asetus, joka etsii SSL- ja TLS-ominaisuutta
porteista, jotka ovat yleisesti tunnetusti käytössä. Nessus voi myös käydä läpi
SSL- ja TLS-sertifikaatit, lisäksi on mahdollista asettaa numeerisesti arvo jonka
alle

asettuvat

sertifikaattien

jäljellä

olevat

voimassaolopäivät

listataan

tarkistuksen loppuraporttiin. [4].
Assessment-kokonaisuus

sisältää

asetusvalikoita

haavoittuvuuksien

tunnistusherkkyyteen ja tunnistamiseen yleisesti liittyen. General sisältää
tarkkuusasetukset, jotka ovat oletuksena keskitasolla jolloin ei pitäisi syntyä
häiriöitä kohdelaitteeseen, mutta myöskin heikommat haavoittuvuudet löytyvät.
Jos Override normal accuracy vaihdetaan pois oletuksesta, saadaan joko lisää
tarkkuutta mutta häiriöherkempi skannaus, tai vaihtoehtoisesti hellävarainen
mutta epätarkempi skannaus. Perform thorough tests suorittaa testauksen
perusteellisemmin, mutta hidastaa sekä itse testausta ja sen lisäksi myös
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verkkoa jossa testaus suoritetaan. Molemmilla asetuksilla on mahdollista saada
tarkempi lopputulos, mutta voidaan myös aiheuttaa häiriöitä kohdelaitteissa tai
verkossa, joten ainakin ensimmäisellä kerralla olisi suositeltavaa pitää
asetukset oletuksina. Antivirus definition grace period -asetuksella voidaan
säätää virustunnisteiden sallittua ikää aikavälillä 0–7 päivää. Oletusasetus 0
pitää tunnisteita aina vanhoina vaikka ne olisivat päivitetty kyseisenä päivänä
jolloin testi suoritetaan. Third party domain -kohtaan voi lisätä osoitteen, jolla
Nessus testaa SMTP-laitteita spämmiviestillä. Osoitteen voi valita viestissä
näkyväksi joko kohdeosoitteena tai lähdeosoitteena. [5].
Brute force -osiossa käsitellään tunnuksiin ja kirjautumisiin liittyviä asetuksia.
Only use credentials provided by user -asetuksella oletuksena käytetään vain
käyttäjän antamia tunnuksia kirjautumisyrityksiin. Nessuksen voi halutessaan
asettaa myös kokeilemaan yleisesti tunnettuja oletus kirjautumistietoja,
esimerkiksi käyttäjätunnus: admin; salasana: admin. Kirjautumisyritysten
määrään ei kuitenkaan voi vaikuttaa, joten jos kohdelaiteen käyttäjätunnus
sattuu olemaan oletusarvolla mutta salasana on muutettu, voi tunnus lukittua
kun Nessus yrittää kirjautua väärällä salasanalla useita kertoja. Erikseen on
Test default accounts Oraclen ohjelmistoja varten, mutta sekin on oletuksena
pois käytöstä samoista syistä kuin käyttäjätunnusten testaus ylipäätään. [5].
SCADA-asetukset liittyvät automaation valvontajärjestelmiin. Nessus tukee
tarkistuksen osalta modbus-järjestelmiä, joissa tieto luetaan automaatiolaitteilta
ja siirretään tietokoneelle ohjelmiston luettavaksi, joka muuttaa tiedon selkeästi
luettavaan muotoon. Asetuksissa on mahdollista muuttaa rekisteriarvoja, joista
tarkistus aloitetaan ja lopetetaan sekä TSAP-arvot joista tarkistus aloitetaan ja
lopetetaan.
Web

applications

-osiossa

voidaan

määritellä

web

applikaatioiden

tarkistusasetuksia. Web applikaatioita voivat olla esimerkiksi sähköpostit tai
toimisto-ohjelmistot, joista itse ohjelmisto suoritetaan palvelimella mutta sitä
käytetään käyttöliittymän kautta päätelaitteella. Web applikaatioita ei tarkisteta
oletuksena. Use the cloud to take screenshots of public web servers –
asetuksella

voidaan

asettaa

Nessus

ottamaan

näyttökuvia

löydetyistä

haavoittuvuuksista, kuten esimerkiksi hakemistoista. Näyttökuvien avulla on
helpompi ymmärtää löydettyjä ongelmia. Use a custom user-agent -asetuksella
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voidaan määrittää minkä selaimen mukaisesti Nessus näyttäytyy tarkistettavalle
kohteelle. Valittavana ovat Mozilla 4.0, Microsoft Internet Explorer 8.0, Windows
NT 5.1 sekä Trident 4.0. Web crawler -työkalua voidaan käyttää sivustojen
läpikäyntiin, esimerkiksi intranetien tarkastukseen. Start crawling from asettaa
aloitussivun, josta tarkistus aloitetaan. Listaukseen voi laittaa usean sivun, jotka
erotetaan toisistaan kaksoispisteellä. Exclude pages voidaan listata sivut, joita
ei haluta tarkistaa jos ne kuuluvat muuten tarkistusalueeseen. Maximum pages
to crawl määrittää enimmäismäärään sivuja, jotka käydään läpi, oletuksena
rajoitus on 1000 sivua. Maximum depth to crawl määrittää montako kerrosta
alaspäin tarkistus menee, oletuksena rajoitus on 6 linkkiä per aloitussivu. Follow
dynamic pages saadaan sallittua tai rajoitettua dynaamisten linkkien käyttö, jos
linkkejä käytetään, Nessus saattaa ylittää aiemmin asetetut rajoitukset.
Application test settings sisältää varsinaiset tarkemmat asetukset web
applikaatioiden tarkistukseen liittyen. Enable generic web application tests
saadaan web applikaatioiden testaus päälle tai pois päältä. [5].
Abort web application tests if HTTP login fails voidaan määrittää Nessus
pysäyttämään web applikaatioiden skannaus, jos kirjautuminen ei onnistu
HTTP-protokollalla. Try all HTTP methods saadaan laadukkaampi tarkastus,
mutta vastapainona se vaatii paljon enemmän aikaa tarkistuksen läpikäyntiin.
Attempt

HTTP

parameter

pollution

yrittää

syöttää

haitallista

koodia

tavoitteenaan ohittaa suojausmekanismeja. Test embedded web servers
skannaa myös upotetut palvelimet, jotka eivät useinkaan tarjoa mahdollisuutta
ajaa skriptejä ja ovat herkkiä kaatumaan skannatessa. Test more than one
parameter at a time per form -asetuksella voidaan ottaa HTTP-testauksessa
käyttöön useita parametreja. Useammalla parametrilla saadaan suurempi
vaihtelu

ja

enemmän

mahdollisia

hyökkäysketjuja,

mutta

se

hidastaa

hyökkäystä. Do not stop after first flaw is found per web page, oletuksena
Nessuksen hyökkäysskripti etsii vain yhtä aukkoa jokaista porttia kohti. Jos
samasta portista löytyy useampi aukko samalla hyökkäysskriptillä, ne lasketaan
raporttiin mutta muuten jokaisen löydetyn aukon jälkeen siirytään seuraavaan
porttiin kokeilematta muita hyökkäysskriptejä. URL for remote file inclusion on
Nessuksen käyttämä hyökkäystiedosto. Oletuspolku on Tenablen palvelimella
jaettu turvallinen tiedosto, mutta tiedoston tilalla voi käyttää esimerkiksi omaa
tiedostoa. Jos ohjelmaa ajetaan ilman internetyhteyttä, voidaan käyttää
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paikallista tiedostoa muuttamalla polku tietokoneen sisäiseksi osoitteeksi.
Maximum run time on maksimaalinen aika, joka käytetään yhden web
applikaation testaukseen, aika ilmaistaan minuutteina. [5].
Windows-osiosta löytyvät SMB-palvelimen toimialueen tiedot, joista request
information about the SMB domain, on oletuksena käytössä, määrittää
pyydetäänkö SMB-palvelimen toimialuetietoja. Tiedolla voidaan kohdentaa
toimialueen käyttäjiä, joita painotetaan paikallisten käyttäjien edelle. Enumerate
domain users ja enumerate local user molemmat sisältävät alku- ja loppuarvot
käyttäjähaun tunnistenumeroille. [5].
Malware-osiossa

ovat

Nessuksen

sisäänrakennetun

haittaohjelmien

etsintätyökalun asetukset. Työkalu tunnistaa jos kohdelaite on osa haitallista
bottiverkkoa tai se sisältää itseään levittävän haittaohjelman. Disable DNS
resolution -valinnalla pystytään estämään Nessusta muodostamaan yhteyttä
pilvipalveluun. Nessus tarkistaa haittaohjelmien tunnisteet pilvipalvelusta, joten
jos verkkoyhteyttä on mahdollista käyttää ja halutaan suorittaa tarkistus
haittaohjelmien varalle, olisi suositeltavaa jättää kyseinen valinta pois päältä.
Provide your own list of known bad MD5 hashes tarjoaa mahdollisuuden
syöttää oma lista haitallisista MD5 algoritmeista. Lista tulee muodostaa
tekstitiedostoon siten, että jokainen yksittäinen MD5 algoritmi on omalla
rivillään. Rivillä voi olla myös kuvaus, joka tulee erottaa algoritmista pilkulla. Jos
Nessus löytää haittaohjelman käyttäjän oman listan perusteella, loppuraporttiin
merkataan myös tiedostosta mahdollisesti löytyvä kuvaus. Provide your own list
of known good MD5 hashes toimii täysin samalla periaatteella kuin haitallisten
algoritmien listakin, mutta tämä lista koostuu hyvistä algoritmeista, jotka eivät
ole haitallisia. Hosts file whitelist voidaan listata kohdelaitteet, jotka halutaan
jättää tarkistuksen ulkopuolelle. Lista koostetaan tekstitiedostoon, johon
laitetaan laitteen IP-osoite ja laitenimi, yksi laite per rivi. Yara rules file on
mahdollisuus ladata .yar-formaatissa oleva tiedosto, joka sisältää tietoja, nimen,
kuvauksen, vaaraluokituksen, toimenpiteen, sekä muita mahdollisia tietoja
haittaohjelmista. .Yar-tiedostoja on mahdollista ladata käyttöön vain yksi
jokaista skannausta kohden, joten kaikki mahdolliset säännöt tulisi kirjata
samaan

tiedostoon.

Scan

file

system

mahdollistaa

kohdelaitteen
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järjestelmähakemistojen ja -tiedostojen tarkistuksen, jos tarkistetaan verkkoa
joka sisältää paljon laitteita tämä hidastaa skannausta merkittävästi. [5].
Report-kokonaisuudesta

löytyvät

Nessuksen

muodostaman

loppuraportin

asetukset. Override normal verbosity tarjoaa vaihtoehdot suppeampi raportti
sekä laajempi raportti. Suppeampi raportointi kerää vähemmän informaatiota ja
sen vuoksi vaatii vähemmän levytilaa, laajempi raportointi vaatii enemmän
käytettävää levytilaa keräämänsä informaatiomäärän vuoksi. Show missing
patches that have been superseded listaa puuttuvat korjaukset, jotka ovat jo
korvattu uudemmalla korjauksella. Molemmat korjaukset voivat toimia, mutta
uudempi korjaus voi olla esimerkiksi paremmin yhteensopiva muiden laitteiden
kanssa. Hide results from plugins initiated as a dependency antaa
mahdollisuuden kätkeä raportista lisäosat, jotka luetaan välttämättömyyksiksi,
jolloin raportista säästyy tilaa ja huomioarvoa muille tärkeämmille kohteille.
Allow users to edit scan results-asetuksella voidaan sallia tai rajoittaa Nessus
käyttäjien mahdollisuus poistaa kohteita loppuraportista. Designate hosts by
their DNS name käyttää kohdelaitteiden erotteluun DNS palvelimelta saatuja
nimitietoja IP-osoitteiden sijaan. Display hosts that respond to ping listaa kaikki
kohdelaitteet, jotka vastaavat ping-kutsuun. Display unreachable hosts
mahdollistaa ping-kutsuun vastaamattomien kohdelaitteiden listauksen tai
vaihtoehtoisesti laitteet voi jättää raportin ulkopuolelle, jolloin ne eivät tee
raportista epäselkeää. [6].
Advanced-kokonaisuus sisältää asetuksia, joilla voidaan vaikuttaa tarkistuksen
tehokkuuteen ja verkon kuormaan. Enable safe checks mahdollistaa sellaisten
lisäosien käytöstäpoiston, jotka voivat vaikuttaa kohdelaitteen vakauteen. Stop
scanning hosts that become unresponsive during the scan voi lopettaa
tarkistuksen,

jos

kohdelaite

lakkaa

vastaamasta

tarkistuksen

aikana.

Vastaamattomuus voi johtua useista eri syistä, mutta jos kohdelaite ei vastaa
niin jatkamalla tarkistusta kyseisessä laitteessa kuormitetaan vain turhaan
verkko sillä laitteesta ei voida saada mitään tuloksia. Scan IP addresses in a
random

order

voidaan

muuttaa

skannausjärjestys

kasvavasta

numerojärjestyksestä satunnaiseksi, joka voi suurissa verkoissa tasata verkon
kuormaa. Create unique identifier on hosts scanned using credentials erottelee
laitteet sen perusteella, onko niihin kokeiltu tunnuksia vai ei. Slow down the
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scan

when

network congestion

is detected

mahdollistaa Nessukselle

automaattisen kaistanleveyden tarkkailun, jolloin suorituskykyä voidaan muuttaa
käytössä olevan kaistanleveyden mukaan. Jos verkkoon alkaa syntyä paljon
liikennettä Nessus vähentää pakettien lähetystä, ettei verkko hidastuisi
skannauksen takia. Kun kaistaa taas vapautuu käyttöön Nessus lisää pakettien
lähetystä, jolloin skannaus nopeutuu. Use Linux kernel congestion detection
suorittaa samat toimenpiteet kaistanleveyden suhteen mutta käytössä on Linuxkernel. [7].
Network

timeout

määrittää

kuinka

pitkään

Nessus

odottaa

vastausta

kohdelaitteelta. Jos skannauksen aikaisemmissa asetuksissa ei ole arvoa
aikaisemmin määritelty, käytetään tässä kohdassa annettua arvoa, arvo
annetaan sekunteina. Max simultaneous checks per host on maksimimäärä
yhtäaikaisia

tarkistustoimenpiteitä

yhtä

kohdelaitetta

kohtaan.

Max

simultaneous hosts per scan on maksimimäärä yhtäaikaisesti tarkistettavia
kohdelaitteita. Max number of concurrent TCP sessions per host määrittää
maksimimäärän yhtäaikaisia TCP-yhteyksiä yhtä kohdelaitetta kohti. Asetus
toimii samalla myös SYN-skannerin rajoittimena, asetettu arvo kerrottuna
sadalla on maksimimäärä SYN-paketteja sekunnissa. Max number of
concurrent TCP sessions per scan on maksimimäärä TCP-yhteyksiä jotka ovat
skannauksen käytettävissä riippumatta skannattavan verkon laitemäärästä.
Enable plugin debugging mahdollistaa lokitiedostojen liittämisen loppuraporttiin.
Lokitiedostoja voidaan käyttää ongelmanratkaisuun, jos skannauksessa on
ilmennyt ongelmia. [7].
Yläreunasta löytyy välilehti Credentials, (Kuva 9) jonka alta löytyvät mahdolliset
tunnukset joita skannauksessa voidaan hyödyntää. Database valikosta löytyvät
asetukset tietokantojen tunnuksia varten, Nessus tukee PostgreSQL-, DB2-,
MySQL SQL Server-, Oracle- sekä MongoDB -tietokantojen tarkistamista.
Käyttäjätunnus ja salasana joita Nessus kokeilee kirjautumiseen annetaan
omiin kenttiinsä. Host-valikossa voidaan antaa kohdelaitteeseen käyvät
tunnukset (Kuva 10). Kirjautumiseen voidaan käyttää SSH-tunnuksia sekä
Windows-käyttäjätunnusta. Salattua SSH-yhteyttä voidaan käyttää Linuxjärjestelmiin kirjautumiseen, ja siinä voidaan käyttää käyttäjätunnusta ja
salasanaa, salattua avainta, digitaalista sertifikaattia, ja kerberos-salattua
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avainta. Windows-ympäristössä voidaan käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa,
kerberos-salattua avainta, sekä Windows NT ja vanhempiin versioihin sopivia
LM hash- ja NTLM -hash salattuja tunnuksia. Windows-tunnuksiin on
mahdollista määritellä käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi kirjautumisessa
käytettävä

toimialue,

jolloin

voidaan

käyttää

esimerkiksi

toimialueen

järjestelmänvalvojan sijaan kohdelaitteen paikallista järjestelmänvalvojan tiliä
vaikka ne olisivat samalla käyttäjänimellä. Miscellaneous sisältää käyttäjätilin
asetuksia marginaalisemmille käyttöjärjestelmille, esimerkiksi IBM iSeries, Palo
Alto Networks PAN-OS, Red Hat Enterprise Virtualization, sekä Vmwarevirtualisointi-ohjelmistot. Pääosin nämä järjestelmät vaativat käyttäjätunnuksen
ja salasanan sekä porttinumeron, jota käyttää kirjautumiseen. Plaintext
authentication

sisältää

asetukset

protokollille,

jotka

eivät

lähetä

käyttäjätunnuksia salattuina. Tuettuja protokollia ovat HTTP, NNTP, FTP,
POP2, POP3, IMAP, IPMI, SNMPv1/v2c, sekä telnet. Tietoturvan vuoksi olisi
suositeltavaa käyttää salattuja protokollia, mutta jos ei ole mahdollista käyttää
mitään muuta tarjoavat nämä kuitenkin mahdollisuuden testin suorittamiseen.
Käyttäjätunnusten

antamisen

jälkeen

voidaan

siirtyä

takaisin

settings-

välilehdelle, josta päästään suorittamaan testi. Testiajo saadaan aloitettua
vasemmasta alanurkasta löytyvästä nuolipainikkeesta, jota painamalla löytyy
vaihtoehto Launch. [8].

Kuva 9. Nessuksen Host tunnusten asetukset.
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Kuva 10. Nessuksen Credentials asetukset.
Skannauksen etenemisen Nessus esittää graafisesti etenevällä palkilla sekä
prosentuaalisena tietona. Testiajon suorittamisen jälkeen avautuu mahdollisuus
tarkastella skannauksen lopputuloksia. Kohdelaitteet esitetään listattuna IPosoitteiden mukaisesti ja samalla esitetään graafinen palkki sekä numeerinen
arvo löydetyistä haavoittuvuuksista (Kuva 11). Haavoittuvuuksien vakavuus
eroitellaan värein: sininen on pelkkää informaatiota, vihreä on matalan
luokituksen haavoittuvuus, keltainen on keskitason haavoittuvuus, oranssi on
korkean

tason

haavoittuvuus

ja

punainen

on

kriittinen

haavoittuvuus.

Klikkaamalla kohdelaitetta päästään tarkastelemaan löydettyjä haavoittuvuuksia
sekä jokaisesta haavoittuvuudesta kerrottuja lisätietoja (Kuva 12). Lisätiedoissa
kerrotaan haavoittuvuuden alkuperäinen löytöpäivämäärä, tunnistetietoja sekä
jos kysessä on haavoittuvuus jota voidaan hyödyntää tietomurroissa, Nessus
kertoo mitä ohjelmistoa tai hyökkäystyökalua käyttäen olisi mahdollista suorittaa
hyökkäys kyseisen haavoittuvuuden kautta.
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Kuva 11. Löydetyn haavoittuvuuden lisätiedot.

Kuva 12. Nessuksen kohdelaitelistaus ajon jälkeen.

4 Metasploit
Sovelluksen latasimme virallisilta sivuilta (rapid7.com), jonne täytyi syöttää
sähköpostiosoite ja organisaatio saadakseen aktivointiavaimen. Kokeilimme
lunastaa kokeiluversion avainta useaan kertaan käyttäen samoja tietoja ja
onnistuimmekin saamaan uuden avaimen ensimmäisen päätyttyä. Emme
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kuitenkaan kokeilleet kuinka monesti avaimen olisi saanut uusittua. Käytimme
ohjelmiston pro-version kokeilujaksoa sillä se oli ainut vaihtoehto saada
ohjelmistoon

graafinen

käyttöliittymä,

jolloin

se

vertautuisi

paremmin

Nessukseen. Ilmaisessa ja rajoittamattomassa Metasploit Frameworkissä olisi
ollut tarjolla vain komentorivi.

4.1

Ohjelmiston asennus

Latasimme

Windows-käyttöjärjestelmille

Asennuspaketti

tunnistaa

aktivointiavaimen

solveltuvan
perusteella

asennuspaketin.
version,

joka

asennetaan. Asennus tapahtuu graafisesti sekä opastettuna (Kuva 13).
Ensimmäisenä on hyväksyttävä käyttöehdot, jonka jälkeen valitaan asennuksen
sijainti.

Seuraavaksi

tulee

kehotus

poistaa

palomuuri

ja

virustentorjuntaohjelmisto käytöstä asennuksen ajaksi. On suositeltavaa poistaa
ohjelmistot käytöstä asennuksen ajaksi, jonka jälkeen esimerkiksi palomuurista
voidaan avata Metasploitin tarvitsemat portit ja ohjelmistot voivat jatkaa
normaalia toimintaansa (Kuva 14). Asennus tunnistaa jos virustentorjunta- tai
palomuuriohjelmistoja ei ole poistettu käytöstä, eikä asennusta voi siten jatkaa.

Kuva 13. Metasploitin asennusvelho.
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Kuva 14. Metasploitin kehoitus poistaa käytöstä virustentorjuntaohjelmistot.

Metasploit tarvitsee avoimen SSL-portin, jonka kautta voidaan käyttää webpohjaista käyttöliittymää. Portti on oletuksena 3790, mutta sen voi halutessaan
vaihtaa myös johonkin toiseen porttinumeroon (Kuva 15). Ohjelmisto tarvitsee
palvelimen sekä toimialueen nimet, joihin asennus tapahtuu. Kannattaa myös
pitää alareunan Yes, trust certificate valittuna, jolloin käyttöjärjestelmä ei pidä
sertifikaattia huonona. Ilman luotettua sertifikaattia käyttöliittymään päästäkseen
käyttäjän

on

aina

erikseen

ohitettava

internet-selaimen

varoitus

epäluotettavasta sertifikaatista. Sertifikaatille voi myös asettaa ajan, jonka
jälkeen sertifikaatti vanhenee ja se täytyy uusia. Oletuksena sertifikaatin
voimassaolo on 3650 päivää, eli karkausvuodet huomioon ottaen kaksi tai
kolme päivää alle kymmenen vuotta, riippuen asennusvuodesta. Tämän
vaiheen jälkeen asennusohjelma on valmis ja itse ohjelmiston asentaminen voi
alkaa.
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Kuva 15. SSL-sertifikaatin luominen.
Asennuksen

eteneminen

esitetään

graafisella

palkilla

(Kuva

16).

Asennusvaiheen suoritettuaan asennusohjelma ilmoittaa siitä ikkunalla, jossa
on

mahdollista

valita

Metasploit

käynnistettäväksi

asennusohjelman

sulkeuduttua (Kuva 17). Asennuksen viimeistely ei vaadi järjestelmän
uudelleenkäynnistystä,

joten

ohjelmiston

voi

valita

käynnistyväksi

asennusohjelman sulkeuduttua, jolloin päästään luomaan käyttäjätunnukset
Metasploitiin.
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Kuva 16. Asennuksen eteneminen.

Kuva 17. Ilmoitus asennuksen valmistumisesta.
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Jos Metasploitin käynnistymiseen liittyvä valinta jäi valitsematta asennuksen
loppuvaiheessa niin käyttöliittymään pääsee internet-selaimella käyttäen sen
järjestelmän osoitetta, johon Metasploit on asennettu. Jos Metasploit on
asennettu paikallisesti sille koneelle, jolla sitä käytetään voi selaimessa käyttää
joko

järjestelmän

IP-osoitetta

ja

määritettyä

SSL-porttia,

192.168.1.10:3790 tai vaihtoehtoisesti 127.0.0.1:3790

esimerkiksi

tai localhost:3790.

Käytettäessä Metasploit ohjelmistoa etänä, onnistuu yhteyden muodostaminen
vain IP-osoitteella ja SSL portilla.
Ensimmäisellä kerralla täytyy Metasploitiin luoda käyttäjätunnus. Ohjelmisto
vaatii

käyttäjänimen

ja

salasanan,

mutta

jos

ohjelmistoa

käytetään

ammattimaisesti on mahdollista lisätä käyttäjätunnukselle henkilön oikea nimi,
sähköpostiosoite

sekä

organisaatio.

Järjestelmänvalvoja-tasoisella

käyttäjätunnuksella voi hallita koko Metasploit-ohjelmistoa ja kaikkia siinä
luotuja projekteja. Käyttäjä-tason tunnuksilla ei ole yhtä laajoja valtuuksia
Metasploitin asetuksiin eikä niillä voi muokata kuin projekteja, jotka on itse
luonut tai joihin on annettu käyttöoikeudet. Seuraavassa ikkunassa täytyy antaa
sähköpostitse vastaanotettu tuoteavain, jolla saa käyttöön kyseiseen versioon
kuuluvat ominaisuudet. Seuraavaksi Metasploit on täysin käyttökunnossa ja
näkyviin aukeaa ohjelmiston pääikkuna (Kuva 18).

Kuva 18. Metasploitin pääikkunan näkymä.
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4.2

Ohjelmiston testaus

Ohjelmiston graafinen käyttöliittymä on melko yksinkertainen, etusivulla ovat
painikkeet

Quick

PenTest

nopeaan

haavoittuvuustestaukseen,

Phising

Campaign tunnusten kalasteluyritykseen, Web App Test web-sovellusten
testaukseen,

Vulnerability

Validation

haavoittuvuuksien

varmentamiseen,

Payload Generator hyötykuorman luomiseen sekä Custom Segmentation
Testing Target, jolla voidaan tarkistaa palomuurien porttien tila.
Painikkeella

Quick

PenTest

päästään

luomaan

perustason

haavoittuvuustestausta (Kuva 19). Ikkunan vasemmassa reunassa sijaitsevat
välilehdet Target settings, jossa sijaitsevat kohdelaitteiden etsinnän asetukset.
Configure scan, josta löytyvät lisäasetukset muunmuassa porttien tarkistusta
varten. Run exploits, joka sisältää löydettyjen haavoittuvuuksien testaukseen
liittyvät asetukset. Generate report, josta löytyvät tarkistuksen loppuraportin
asetukset. Ensimmäisenä täytyy asettaa kohdelaitteiden etsintään liittyvät
asetukset. Avautuvan ikkunan yläreunasta löytyvät painikkeet, joilla voidaan
rajoittaa mihin järjestelmiin tarkistus halutaan rajoittaa vai halutaanko käydä
kaikki verkosta löytyvät laitteet lävitse. Valittavana on kaikkien laitteiden lisäksi
vain Windows-pohjaiset laitteet, Unix-tyyppiset järjestelmät, web palvelimet,
sekä verkkolaitteet. Kohdevalinnan jälkeen täytyy projektille antaa nimi sekä
osoitealue joista kohdelaitteita etsitään. IP-osoitteet voi antaa joko yksittäin,
osoitealueena kuten 192.168.1.10–20, tai kokonaisena verkkona kuten
esimerkiksi 192.168.1.0/24. Jokainen uusi IP-osoite tai verkko täytyy syöttää
omalle rivilleen. Ruksi Restrict to network range rajoittaa skannauksen vain
annettuun IP-osoitealueeseen ja oikean alareunan Advanced-painikkeella
saadaan auki lisää asetuksia.

34

Kuva 19. Quick PenTest alkuvalikko.
Advanced-valikosta löytyy kattava valikoima lisä-asetuksia liittyen useaan
skannauksen eri osaan. Excluded Addresses -kenttään voidaan lisätä IPosoitteita

tai

Tekstikentän

osoitealueita
alapuolella

sananmukaisesti
vaiheessa,

joka

jotka
on

suoritetaan
voi

halutaan

valinta

Perform

porttiskannaus

vaikuttaa

sulkea

pois

initial

tarkistuksesta.
portscan,

tarkistuksen

mahdollisen

jolla

varhaisessa

vastassa

olevan

tietoturvajärjestelmän reaktioherkkyyteen. Custom Nmap arguments -kohtaan
voidaan määritellä Nmap-ohjelmiston komentoja, joilla voidaan vaikuttaa
porttiskannaukseen. Mahdollisia komentoja voivat olla esimerkiksi -D, joka
yrittää

hämätä

hyökkäyksen

tunnistusjärjestelmää

valehyökkäyksiä

hyödyntämällä. Additional TCP ports mahdollistaa valinnaisten TCP-porttien
skannauksen, joka voi olla hyödyllistä jos voidaan olettaa jonkin erikoisen portin
olevan auki, jolloin sitä voitaisiin hyödyntää hyökkäyksessä, mutta se ei
normaalisti kuuluisi Metasploitin tarkistuslistaan. Vaihtoehtoisesti Excluded TCP
ports voidaan jättää Metasploitin listaan kuuluvia portteja tarkistamatta. Custom
TCP port range -kohtaan voidaan lisätä valinnaisia porttialueita tunnettujen
porttien listan ulkopuolelta, jotka halutaan tarkistaa. Custom TCP source port
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mahdollistaan omavalintaisen portin käyttämisen skannaukseen jos ei haluta
käyttää Metasploitin oletusporttia, joka voi olla esimerkiksi palomuurin
estolistalla. Valinta Fast detect: Common TCP ports only nopeuttaa porttien
tarkistusta tarkistamalla vain yleisesti tunnetut portit. Yleisesti tunnettuina
portteina pidetään portteja 1–1024, jonka alueen sisälle sijoittuvat kaikki
yleisesti käytetyt palvelut kuten HTTP, HTTPS, SSL yms. Yleisesti tunnettujen
porttien ulkopuolelle jäävät portit 1025–65535, jotka eivät kuulu tämän valinnan
piiriin. Yleisesti tunnetut portit ovat määrätty RFC 1700 standardissa[12, 15-38].
Portscan speed -alasvetovalikossa ovat porttitarkistuksen nopeusasetukset,
joita ovat: Paranoid, Sneaky, Polite, Normal, Aggressive, Insane. Kaksi
ensimmäistä vaihtoehtoa ovat tarkoitettu tunkeutumisen estojärjestelmien
kiertoon ja ne hidastavat tarkistusta. Polite on hiukan normaalia hitaampi
tarkistus. Normal taas on keskiverto, joka ei ole nopeudessa poikkeava mutta
se ei myöskään aiheuta ongelmia. Aggressive on Normal:ia nopeampi
vaihtoehto, joka vaatii toimiakseen nopean verkkoyhteyden laitteiden välillä.
Insane on nopea vaihtoehto, joka priorisoi nopeuden tarkkuuden edelle.
Portscan timeout on aika sekunteina, jonka Nmap-moduuli käyttää yhden
päätelaitteen tarkistamiseen. Oletusarvo on 300 sekuntia eli 5 minuuttia. UDP
service discovery -valinta suorittaa laitteiden etsintää myös UDP-protokollan
kautta. UDP-tarkistuksessa käytetään Metasploitin omia moduuleita Nmapmoduulin sijaan. Scan SNMP community strings suorittaa SNMP-pyyntojä
aiemmin määritetyn osoitealueen sisällä sijaitseviin laitteisiin. Metasploit käyttää
laitevalmistajien vakio SNMP-salasanoja, jonka seurauksena jos löytyy laite,
jonka community string on alkuperäinen, saa Metasploit tiedusteltua kyseisestä
laitteesta statistiikkaa kuten laitteistoversion yms. Scan H.323 video endpoints
etsii verkosta avoimia H.323-videoprotokollaa käyttäviä laitteistoja. Näitä voivat
olla esimerkiksi konferenssijärjestelmät, jotka eivät ole palomuurin takana.
Tällaiseen konferenssijärjestelmään on siten mahdollista päästä käsiksi verkon
ulkopuolelta ja sitä kautta saada sekä videokuvaa, että ääntä kenenkään
huomaamatta. Enumerate users via finger etsii laitteista finger-protokollaa,
jonka löytyessä Metasploit yrittää murtaa vakiokäyttäjätunnuksia brute-force
menetelmällä. Identify unknown services valittuna ei rajaa etsintää pelkästään
Metasploitin tunnettujen palveluiden listaukseen vaan etsii ja yrittää tunnistaa
kaikki mahdolliset palvelut. Single scan: scan hosts individually tarkistaa
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kohdelaitteet yksi kerrallaan ja siirtyessään seuraavaan laitteeseen tallentaa
edellisen kohdelaitteen tiedot Metasploitin tietokantaan, josta ne noudetaan
raporttia varten. Dry run: only show scan information valittuna tarkistusta ei
ajeta vaan mahdolliset toimenpiteet kerätään lokiin, joka näytetään käyttäjälle.
Web scan: run the Pro Web Scanner mahdollistaa web-skannauksen
kohdelaitteiden etsinnän sivussa. SMB username, SMB password, SMB domain
ovat

Windows-ympäristön

käyttäjätunnusten

urkintaan

tarkoitettuja

käyttäjätilitietoja. Maximum requests määrittää kuinka monta web-sivujen
osoitetta tarkistetaan läpi, oletuksena tähän on asetettu 500. Määrää voi
muuttaa esimerkiksi intranetin sivustokoon mukaan. Time limit rajoittaa aikaa
joka käytetään yhden sivuston alasivujen tarkistamiseen. Oletusasetus on 5
minuuttia, jolloin tarkistusnopeus tulisi olla 100 sivua minuutissa. Concurrent
requests rajoittaa kuinka monta sivustoa otetaan tarkastukseen samaan aikaan,
oletusrajoitus on 4 sivua samalla kerralla. Automatically tag by OS -valintaruutu
mahdollistaa haavoittuvuuksien merkkaamisen kohdelaitteen käyttöjärjestelmän
mukaisesti.

Valintaruudun

alapuolelle

voi

määrittää

myös

oman

merkkaustunnuksen tai useita, joista voi valita käyttöön haluamansa. HTTP
username, HTTP password, HTTP domain, HTTP cookie data, ja HTTP user
agent liittyvät kaikki web crawler asetuksiin, joihin voi määritellä HTTPprotokollan mukaiset käyttäjätunnuksen, salasanan, toimialueen, evästeet, sekä
naamiointiin käytettävän selaintiedon. Web crawler on hakurobotti, jolla voidaan
indeksoida sivustoja avainsanojen perusteella. Tallennetuista sivustoista
voidaan suorittaa hakuja käymättä itse varsinaisella sivustolla. Hakurobotilla on
myös mahdollista luoda sivuista koosteita, joissa on poistettu käyttäjän
määritelmän mukaisesti ylimääräinen tieto. Tällaisia käytetään esimerkiksi
uutissyötteiden laadinnassa.
Seuraavana välilehdellä Configure scan on yläreunassa oletuksena valittuna
Regular scan, joka toimii perustason haavoittuvuustestauksessa. Muut
säädettävät

asetukset

ovat

Custom

halutessaan

asettaa Nmap-moduulille

Nmap

arguments,

lisäasetuksia,

johon

voidaan

jotka ovat

samoja

komentorivipohjaisia komentoja joita käytetään normaalin Nmap-ohjelmiston
kanssa. Additional TCP ports, Metasploit käy läpi oletuksena yleisesti käytössä
olevat TCP portit,

jos halutaan tarkistaa joitakin muita portteja ne voidaan
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listata tähän. Excluded TCP ports, voidaan listata portteja joita ei haluta
tarkistaa vaikka ne kuuluisivat normaalisti Metasploitin tarkistuslistaan. Custom
TCP port range -asetuksella voidaan ohittaa koko Metasploitin oletus
porttilistaus. Jos tähän asetukseen listaa oman porttialueensa Metasploit ei
käytä oletuslistaa. Custom TCP source port voidaan määrittää portit joita
Metasploit käyttää testauksen suorittamiseen oletusporttien sijaan. Asetuksella
on mahdollista kiertää palomuureja jos Metasploitin käyttämät oletusportit ovat
estetty. Lisäksi käyttäjätunnusten urkintaan löytyvät SMB username, SMB
password, ja SMB domain. Näihin kenttiin voidaan määritellä SMB-palvelimen
käyttäjätunnus, salasana sekä palvelimen nimi joita käyttäen Metasploit voi
yrittää

kirjautua

käyttäjätunnuksia.

sisään

saadakseen

SMB-tunnukset

sitä

toimivat

kautta

vain

haltuunsa

lisää

Windows-ympäristössä.

Välilehden alareunasta löytyy ruksattava vaihtoehto Fast detect: Common TCP
ports only jonka valitsemalla porttiskannausta voidaan nopeuttaa, mutta
skannaus on silloin rajoitettu vain yleisiin TCP-portteihin. [9].
Run exploits –välilehti, joka voidaan deaktivoida ruutuvalinnalla suoraan
välilehti-valikosta jos ei haluta suorittaa haavoittuuvuustestausta vaan sen
sijaan ajaa pelkkä verkon skannaus, jolloin nähdään pelkästään mitä laitteita
verkosta löytyy. Välilehdellä sijaitsevat haavoittuvuustestaukseen liittyvät
asetukset, joista ylimpänä on vetovalikko Minimum Rank, josta löytyvät valinnat:
Low, Average, Normal, Good, Great, Excellent. Esivalittuna on taso Great, joka
hyödyntää vain varmoja haavoittuvuuksia, jotka ovat erittäin epätodennäköisiä
aiheuttamaan
hyödyntävät

häiriöitä
myös

kohdelaitteessa.

haavoittuvuuksia,

Low
jotka

ja

Average

ovat

hyvin

-vaihtoehdot
todennäköisiä

aiheuttamaan häiriöitä kohdelaitteessa tai eivät toimi ollenkaan. Normal-tasolla
käytetään melko luotettavia haavoittuvuuksia mutta ne vaativat juuri oikeat
versiot ohjelmistoista, jotta niitä voidaan hyödyntää. Good-valinnassa on jo
melko hyvätasoiset haavoittuvuudet käytössä, Excellent puolestaan käyttää
vain hyökkäyksiä, jotka eivät koskaan kaada kohdelaitteen ohjelmistoja. Kaikki
tämän välilehden valinnat ovat oletuksena asetettu melko hyvin perustason
haavoittuvuustestaukseen,

eikä

niitä

ole

pakko

muuttaa

onnistuneet

testaustuloksen saadakseen. Excluded addresses -tekstikenttään voidaan
määrittää IP-osoitteet jotka halutaan jättää testaamatta jos esimerkiksi tiedetään
tietyssä verkko-osoitteessa sijaitsevat jonkin herkän laitteen, jonka tilaa ei
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haluta vaarantaa haavoittuvuustestauksella. Tekstikentän alapuolla on valinta
Ignore known-fragile devices jonka valitsemalla käytetään Metasploitissa
ylläpidettyä listaa laitteista, jotka saattavat kaatua tai vastaanottaa muunlaista
häiriötä haavoittuvuustestauksessa. Tämän valinnan toimivuus riippuu vahvasti
siitä, että laite tunnistautuu oikein. Payload type -vetovalikosta on mahdollista
valita

Command,

Meterpreter,

PowerShell,

jotka

ovat

erityyppisiä

hyökkäysmoduleita. Command syöttää hyökkäyksiä komentokehotteen kautta.
Meterpreter käyttää samaa taktiikkaa mutta lisää siihen myös DLL-injektiot,
jotka mahdollistavat haitallisten tiedostojen ujuttamisen kohdelaitteeseen.
PowerShell-komentokehote

toimii

vain

Windows-ympäristössä

ja

se

mahdollistaa PowerShell-skriptien ajamisen kohdelaitteessa. Esivalittuna on
Meterpreter joka toimii myös muissa kuin Windows-ympäristöissä ja tarjoaa
laajemmat hyökkäysvaihtoehdot kuin pelkkä komentokehote. [10].
Connection-vetovalikko tarjoaa mahdollisuuden yhteystyypin määrittämiseen.
Esivalittuna on Auto, joka valitsee yhteyden automaattisesti havaitsemiensa
tarpeiden mukaan. Automaattisen valinnan lisäksi on tarjolla Bind sekä Reverse
joista ensimmäistä voi käyttää mikäli kohdelaitteet ovat joko NAT-reitityksen tai
palomuurin takana, ja jälkimmäistä voi käyttää jos kohdelaitteeseen ei saada
muuten yhteyttä. Listener Ports ja Listener Host -kenttiin voidaan listata portit
sekä IP-osoite, joihin Connection-valinnan vaihtoehto Reverse yrittää tarpeen
vaatiessa yhdistää. Auto Launch Macro voidaan määrittää makro jota käytetään
hyökkäyksen jälkeen. Included Ports -kenttään voidaan määrittää portit tai
porttialueet jotka halutaan käydä läpi. Oletuksena käytössä on koko yhden IPv4
verkko-osoitteen

porttialue

1–65535.

Excluded

Ports

kenttään

voidaan

määrittää portit joihin ei haluta kohdentaa hyökkäyksiä. Valinnat Skip exploits
that do not match the OS, Match exploits based on open ports sekä Match
exploits based on vulnerability reference rajoittavat hyökkäysten käyttöä vain
hyökkäyksiin,

jotka

toimivat

kohdelaitteen

käyttöjärjestelmään,

avoimiin

portteihin sekä hyökkäyksen esimerkkitapauksiin. Collect Evidence kerää
todistusaineistona ruutukaappauksia, järjestelmätiedostoja, salasanoja sekä
asetustietoja hyökkäysten toimivuudesta. Only obtain one session per target
rajoittaa hyökkäysten käyttöä vain yhteen hyökkäystapahtumaan per kohdelaite.
Clean up sessions when done sulkee avatut tapahtumat sen jälkeen kun niissä
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on ajettu tarvittavat komennot. Tämän seurauksena kohdelaitteelle ei jää mitään
ylimääräisiä tai epäilyttäviä prosesseja. [10].
Viimeinen välilehti on Generate Report joka myös on deaktivoitavissa suoraan
välilehtivalikosta, ja se käsittää loppuraporttiin liittyviä asetuksia. Yläreunassa
raportille voi antaa haluamansa nimen kohdassa Name, jonka esivalinta on
raporttityyppi sekä haavoittuvuustestauksen päivämäärä. Report type vetovalikosta voidaan valita minkä tyyppinen raportti halutaan tehdä. Valittavana ovat Activity, Audit, Authentication Tokens, Collected Evidence, Compromised and Vulnerable Hosts, FISMA Compliance, PCI Compliance, Services,
Social

Engineering

Campaign

Details,

Web

Application

Assessment.

Esivalittuna on Audit, joka on ikäänkuin kaikenkattava raporttikokonaisuus josta
selviää

hyvin

tietoa perustason

haavoittuvuustestauksesta

ja

miksi ei

vaativammastakin testauksesta. Muut raporttityypit painottuvat enemmän
erityisiin tiettyjen ominaisuuksien testauksiin. Alasvetovalikon yläpuolella on
valinnat eri tiedostoformaateista joihin raportin saa tehtyä. Valittavana ovat
HTML, PDF, RTF, WORD, joista PDF on esivalittu. Raportin saa lähetettyä
sähköpostitse tai ladattua päätelaitteelle haluamassaan tiedostomuodossa.
Näiden lisäksi välilehdeltä löytyy vielä valintoja raportin sisällön määrästä.
Executive Summary and Tags ollessaan valittuna lisää raportin alkuun
geneerisen tekstin, jossa kerrotaan mikä raportti on kysessä, millä ohjelmalla se
on luotu sekä nopean katsauksen raportin sisältöön. Tekstissä on myös
maininta, että raportin sisältöä ei tulisi paljastaa ulkopuolisille tietoturvallisuuden
vuoksi. [11].
Compromised Hosts listaa päätelaitteet joihin Metasploit on päässyt sisälle
siten,

että

sen

olisi

mahdollista

hyödyntää

laitetta

hyökkäyksessä.

Compromised Credentials on sama kuin aikaisempi mutta päätelaitteen sijaan
kyse on käyttäjätunnuksista. Discovered OSes listaa löydetyt käyttöjärjestelmät,
montako laitetta löydettiin kullekin käyttöjärjestelmälle, montako palvelua ja
haavoittuvuutta mistäkin käyttöjärjestelmästä löytyi. Discovered Hosts listaa
jokaisen löydetyn laitteen löytöajan, IP-osoitteen, laitenimen, käyttöjärjestelmän,
laitteesta löydetyt palvelut, sekä laitteesta löydetyt haavoittuvuudet. Host Details
esittää samat tiedot helpommin luettavassa muodossa. Samaan kohtaan on
mahdollista liittää Discovered Services sekä Web Sites, joissa listataan käytetty
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portti, protokolla, palvelun nimi sekä lisätietoa mikä palvelu on kyseessä.
Raportin loppuun tulee vielä listaus palveluista portteineen sekä instanssien
lukumäärä. Raporttiin löytyy vielä muutama lisävalinta, Mask discovered
credentials poistaa raportista mahdollisesti löydetyt selkokieliset salasanat sekä
SSH-avaimet ja jättää näkyviin vain käyttäjätunnuksen. Jos salasanat haluaa
kuitenkin erikseen raportoituna, täytyy tehdä Credentials-raportti. Include
session details näyttää jokaiselle avatulle tapahtumalle lisätietoja, kuten
tapahtuman tyypin sekä käytetyn hyökkäysmoduulin. Include charts and graphs
sisällyttää raporttiin kaavioita ja taulukkoja löydetyistä tiedoista. Välilehden
alaraunassa on Excluded Addresses johon voidaan lisätä IP-osoitteita, joita ei
haluta mukaan raporttiin. Kenttään voi syöttää yksittäisiä osoitteita tai
osoitealueita sekä kokonaisia verkkoja. Recipients-kenttään voi syöttää
sähköpostiosoitteita, joihin haluaa raportin lähetettävän jos haluaa raportin
sähköpostitse. Raportti on mahdollista ladata Metasploitista, joten sitä ei ole
pakko lähettää sähköpostilla. [11].
Asetusten laittamisen jälkeen voidaan painaa alareunasta Start Scan, joka avaa
näkymän (Kuva 20), jossa näkyy komentorivi missä suoritetaan kaikki komennot
sekä lisätietoa suoritettavasta ajosta, kuten aloitusaika sekä edistyminen
prosentuaalisesti sekä graafisena palkkina. Halutessaan ajon voi keskeyttää
yläreunan Stop-painikkeella. Kaikkea ei tarvise aloittaa alusta vaan painikkeen
tilalle tulee Start-painike, jolla kesken jätettyä ajoa voi jatkaa. Tarkistuksen
valmistuttua siitä tulee ilmoitus ja näytetään yleiskatsaus tuloksiin. Raportin saa
näkyviin yläreunan valikon kohdasta Reports. Tässä vaiheessa raportti on
mahdollista ladata haluamassaan muodossa, tai sitä voi tarkastella suoraan
selaimessa (Kuva 21).
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Kuva 20. Metasploitin automaattisesti ajama komentorivi tehostettuna värein.

Kuva 21. Valittavissa olevat tiedostomuodot raportille, sekä mahdollinen
esikatselu.
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5 Tulokset
Molemmista ohjelmistoista saatiin tuloksiksi kaikille kohdelaitteille jotain, osasta
kohdelaitteista vain verkkoon näkyvää tietoa, osasta myös kirjautumiseen
liittyvää tietoa (Kuvat 22–23). Näytettävän tiedon merkityksellisyys vaikuttaa
olevan määritelty melko eri tavalla ohjelmistojen välillä. Nessus näyttää paljon
pientä informaatiota, kuten esimerkiksi verkkokortin valmistajan tunnistus sekä
käyttöjärjestelmän tunnistus. Myös Metasploit tunnistaa nämä, mutta ei erottele
niitä tuloksissa erikseen löydöiksi jokaisen päätelaitteen kohdalla. Tämä saa
Nessuksen lopputulokset vaikuttamaan kattavammilta, sillä löydöksiä kertyy
äkkiä kymmenittäin, vaikka todellisuudessa pääasiassa tarjolla ovat samat
tiedot

ohjelmistojen

välillä.

Metasploit

keskittyy

näyttämään

enemmän

hyökkääjän kannalta hyödyllistä informaatiota, kuten avoimia portteja sekä
käynnissä olevia palveluita.

Kuva 22. Metasploitin tulosten etusivu.
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Kuva 23. Nessuksen tulosten etusivu.
Valitsimme päätelaitteista tarkempaan tarkasteluun laitteen, jonka IP-osoite oli
10.30.48.104. Kyseinen laite on Windows 10 -käyttöjärjestelmällä varustettu
tietokone, jossa ei ollut opinnäytetyön tekohetkellä uusimpia päivityksiä.
Ensimmäiseksi voimme tarkastella löydetyn informaation määrää, joka on
lukumäärällisesti Nessuksessa miltei kolminkertainen, mutta todellisuudessa
tarjottu informaatio on vain eroteltu tarkemmin (Kuvat 24–25).

Kuva 24. Metasploitin tulokset laitteesta 10.30.48.104.
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Kuva 25. Nessuksen tulokset laitteesta 10.30.48.104.

Esimerkiksi kuvassa 25 voidaan nähdä, että Nessus luokittelee tiedot väreittäin
vakavuuden mukaan. Varsinaisia haavoittuvuuksia laitteesta löytyi 7 kappaletta,
loput 29 löydöstä ovat informaatiota. Kuvassa 24 nähdään Metasploitin
vastaava listaus, joka on ulkonäöltään pelkistetty. Listalta löytyy 13 käynnissä
olevaa palvelua avoimine portteineen. Lopputuloksena voitaisiin sanoa, että
Metasploit löysi enemmän merkittävää tietoa, joka on listattu selkeästi ja
näytetään
puolestaan

helppokäyttöisesti
löysi

hyökkäyksessä

määrällisesti

paljon

hyödynnettäväksi.

tietoa,

jotka

ovat

Nessus

heikommin

hyödynnettävissä.

6 Pohdinta
Opinnäytetyössä saavutettiin tavoitteet, jotka toimeksiantaja asetti, sekä
saavutimme itse omat tavoitteemme uusien ohjelmistojen sekä aihealueen
opiskelusta. Tietoturva on nykyään todella tärkeä osa-alue niin yksityisille
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ihmisille kuin yrityksillekin, joten tästä työstä on meille varmasti hyötyä
tulevaisuudessa.
Käytön helppouden sekä lisenssin hankinnan kannalta Nessus olisi paljonkin
parempi vaihtoehto opetuskäytössä. Graafinen käyttöliittymä on selkeä ja sen
saa käyttöönsä ilman mitään aikarajoituksia toisin kuin Metasploitissa, jossa
ilman aikarajoitusta ohjelmaa joutuu käyttämään komentoriviltä ja graafisen
käyttöliittymän

saa

käyttöönsä

vain

kahden

viikon

kokeilulisenssillä.

Komentoriviltä käytettävässä ohjelmassa ei sinällään ole mitään vaikeaa tai
ihmeellistä,

kyseisen

kaltaisten

sovellusten

osaaminen

kuuluu

insinööriopiskelijan osaamistavoitteisiin, mutta käytön aloitus olisi helpompi
hahmottaa graafisella käyttöliittymällä ja Metasploit-ohjelmistoa voitaisiin harkita
aiheen

syventävänä

kurssina.

Metasploitia

voi

käyttää

myös

hyökkäystyökaluna, johon Nessus ei kykene. Mahdollisella jatkokurssilla voisi
olla mielenkiintoista kokeilla myös kyseisiä ominaisuuksia, jolloin nähtäisiin
niiden vaikutukset kohdelaitteisiin sekä erilaisten hyökkäysten tehokkuus.
Kohdelaitteita voisi myös kokeilla pelastaa hyökkäykseltä tai sulkea hyökkäys
vain pieneen osaan laitteita.
Syvempänä kurssikohteena aihetta käsiteltäessä mielestämme suositeltava
ratkaisu olisi käyttää netistä ladattavia valmiita troubleshoot-paketteja, jotka on
luotu haavoittuvuustestausta varten. Paketit ovat yleensä Linux-pohjaisia
järjestelmiä, jotka ovat luotu haavoittuviksi järjestelmiksi. Opiskelijan tehtävänä
olisi ratkaista mitkä osat järjestelmästä ovat haavoittuvia, millä tavalla ne olisi
järkevin paikata, ja lopuksi suorittaa tarvittavat toimenpiteet järjestelmän
turvaamiseksi. Kyseisen harjoituksen voi tehdä sekä Nessuksella että
Metasploitilla, ja kuten aikaisemmin ilmaisimme, suosittelemme lyhyemmille
opintojaksoille Nessusta. Mikäli aikaa ja resursseja on kuitenkin enemmän,
Metasploit

soveltuu

hyvin

syvemmän

harjoituksen

ja

ymmärryksen

saavuttamiseen. Metasploitin käyttö kuitenkin vaatii lisenssien ylläpitämistä,
jolloin oppilaitoksella olisi hyvä olla tilanteeseen jonkinlainen pakettiratkaisu,
ettei opiskelijoiden tarvitse jatkuvasti uusia kokeilulisenssejään.
Kaiken kaikkiaan koemme, että haavoittuvuustestaus on opinaihe, joka herättää
opiskelijoissa mielenkiintoa. Tietotekniikan koulutuksessa pyritään yleensä
estämään

ja

ratkaisemaan

ongelmia

kaikenlaisissa

tilanteissa,

joten
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haavoittuvuustestauksen harjoittelu antaa mukavan kontrastin koulutukseen.
Harjoitusta tehdessämme koimme ainakin itse hauskaksi tilanteen, jossa
yritimme luoda järjestelmästä niin haavoittuvan kuin mahdollista. Korjaamisen
sijaan työaseman "tuhoaminen" myöhempää paikkaamista varten opettaa hyvin
käyttöjärjestelmien käyttöä ja antaa yksityiskohtaista kokemusta niiden
suojausmekaniikoista.
Normaalitilanteissa olemme tottuneet koti- ja koulutyöasemilla suojaamaan
järjestelmämme mahdollisimman hyvin ja estämään haitallisen aineiston pääsyä
kaikin

mahdollisin

keinoin,

mutta

tässä

työssä

pääsimme

tekemään

päinvastaisesti. Yritimme tehdä joistain järjestelmistämme mahdollisimman
haavoittuvia, ja tämä tarkoitti käytännössä muun muassa porttien avaamista
palomuureista, virustorjuntaohjelmistojen poistamista tai rajoittamista, sekä
epävakaiden ohjelmistojen lataamista ja asentamista. Varsinkin ohjelmistojen
suhteen päädyimme hankkimaan mahdollisimman vanhoja ja epäluotettavia
versioita sovelluksista, koska kehittäjät pyrkivät jatkuvasti sulkemaan tietoturvaaukkoja

tuotteissaan

julkisuuteen.

Työssä

päivittämällä
kuitenkin

teoksiaan

huomasimme

uusien
sen,

uhkien
että

tullessa

nykyaikaiset

käyttöjärjestelmät ovat melko turvallisia, vaikka ohjelmisto olisi vuosia vanhaa ja
järjestelmän tietoturva ei olisi täysin ajan tasalla. On kuitenkin eri asia mikäli
järjestelmään yrittäisi päästä tietoisesti sisälle, jolloin aukot näkyisivät
selvemmin, mutta normaalissa työasemakäytössä sekä vain tunnettuja ja
luotettavia verkkosivuja käytettäessä, ei riski järjestelmän turmelemiseen ole
järkyttävän suuri .
Aihealue on itsessään hyvin laaja, ja siihen voi sisällyttää monia eri vaiheita,
kuten

testausympäristön

luominen,

suojaaminen,

heikkouksien

hyväksikäyttäminen ja tutkiminen sekä lopulta haavoittuvuuksien paikkaaminen.
Luomassamme tutkimuksessa niin sanotusti raapaistaankin vain aihealueen
pintaa, mutta se antaa hyvän perusajatuksen opiskelijalle siitä, mitä
haavoittuvuustestaus on ja kuinka se käytännössä tapahtuu perustasolla.
Testaamista on myös helppo mielenkiinnon herätessä harrastaa vaikkapa
kotikoneella virtuaaliympäristön voimin, sillä se ei vaadi sen kummempaa
rahallista panostusta tai isoja laitteistohankintoja.
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