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Opinnäytetyön tavoitteena oli testata ja käyttöönottaa web-sovelluspalomuuri SaaS-palveluita tarjoavalle 
yritykselle. Yrityksen SaaS-palvelut toimivat Internetin välityksellä verkkoselaimia hyödyntäen. Uhka-
analyysin perusteella tavoitteena oli tuoda lisäsuojakerros suojaamaan ja raportoimaan SaaS-palveluun 
kohdistetuista sovelluskerroksen hyökkäyksistä. 
 
Opinnäytetyö on yleistetty ja antaa suojatun kuvauksen tehdyistä toimenpiteistä ja ympäristöstä. 
Käytännön osuudessa toimeksiantajan ympäristössä testattiin, käyttöönotettiin sekä dokumentoitiin 
tuotantokelpoinen High Availability -pari NGINX WAF -web-sovelluspalomuureja. Web-sovelluspalomuurit 
ovat erikoistuneet web-sovellusten suojaamiseen, ja ne eriyttävät suojaamistoimia yleisemmiltä 
palomuurilta tehokkaasti. Web-sovellukset ovat monen yrityksen kriittisiä toimintoja ja liiketuoton kanavia. 
Niille on perusteltua hankkia web-sovelluspalomuuri, joka voi keskittyä tämän kriittisen komponentin 
suojaamiseen.  
 
Opinnäytetyössä käytiin yksityiskohtaisesti lävitse sovelluspalomuurin käyttöönotto sekä testaus. 
Oletusarvona asennuksessa käytettiin Debian-jakelua Linux-käyttöjärjestelmästä. Sellaisenaan se sopii 
NGINX WAF:in käyttöönottoa suunnitteleville tutustumiseksi. Kattavan kuvan antamiseksi käytiin lävitse 
niin avoimen lähdekoodin NGINX WAF:in asennus kuin maksullisen version asennus. Molempiin laitettiin 
sääntökerrokseksi Owaspin CRS-säännöstö. Tuloksena oli tuotantoon tuleva web-sovelluspalomuuri, jonka 
keräämää tietoa voidaan käyttää kehittämään yrityksen palveluita. 
 
Tietoturvallisuus on monien tekijöiden summa. Silloin kun organisaation ydintoiminnot muodostuvat 
Internetiin tarjottavasta web-sovelluksesta, SaaS-palvelusta, on sovelluspalomuuri tarpeen osana 
laajempaa tietoturvatekijöiden kokonaisuutta. Tässä työssä kuvataan perustelut, miksi näin on. 
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The objective of this Bachelor’s thesis was to test and deploy a web application firewall by the make and 
model of NGINX WAF for a company offering SaaS services. The services of the said company work via 
Internet and make extensive use of web browsers. This drove the threat analysis findings which emphasised 
the need for a defense in depth-strategy with added component of WAF. WAF could protect and report on 
the attempted attacks targeting OSI layer 7. 
 
The thesis is abstracted, and where deemed suitable, also obfuscated. This concerns actions undertaken, 
and any descriptions of underlying infrastructure. In the practical part of the thesis, the web application 
firewall was tested, deployed and documented for production use as a High Availability-pairing of NGINX 
WAFs. Web Application Firewalls are specialized in shielding web applications and they provide division 
from general shielding capabilities of regular firewalls. Web applications are critical functions of many busi-
nesses and sources of revenue. It is prudent to provision them with a WAF which can dedicate itself to 
shielding this critical component. 
 
In the thesis, the deployment instructions and testing bits are extensively covered. By default, it was opted 
to use Debian distribution of the Linux operating system for base installation of the system. As it is this 
work delivers value to those contemplating the deployment of NGINX WAF in their environments. The the-
sis covers both Open Source installation of NGINX WAF as well as the paid version installation. Their de-
ployment is with OWASP CRS ruleset. Result was a production deployment WAF which can provide data for 
the improvement of the company services. 
 
Information Security is the sum of many factors. When the core functions of an organisation are formed 
based on SaaS application offered out to the Internet a web application firewall needs to be deployed as a 
part of a larger framework of information security components. The thesis aimed to clarify why this is so. 
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Symboliluettelo 

CIA  Tietoturvan konsepti Confidentiality, Integrity and Availability. 

Luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. 

CRS  Core Rule Set. Ydinsäännöstö, mm. OWASP ylläpitää CRSiä, jotka voi asettaa 

sovelluspalomuuriin kokonaisuudeksi. 

DPI  Deep Packet Inspection, ominaisuus, jolla viitataan palomuurin kykyyn tarkastella 

tulevaa verkkoliikennepakettia sen sovellustasolle asti. 

OPSEC  Operations Security, Operaatioturvallisuus, toiminnan  tiedon suojaamista  

operointiturvallisuuden takaamiseksi. 

OSI-malli Open System Interconnection Reference Model. Viitekehys, jolla voi luokitella 

verkkoprotokollia. 

OSS   Open Source Software, avoimen lähdekoodin ohjelmisto. 

OWASP  Open Web Application Security Project. Organisaatio, joka edistää web-

sovelluksien tietoturvaa. 

PFS  Perfect Forward Secrecy, TLSv1.3:n ominaisuus. Poistaa mahdollisuuden 

menneiden keskustelujen kuuntelemiseen perinteisen salausavaimen löytyessä. 

PKI  Public Key Infrastructure, julkisen avaimen infrastruktuuri. Tapa hoitaa salausta 

maailmassa, jossa etukäteen salausavaimen neuvottelu osapuolille on 

mahdotonta, johtaen julkisen ja yksityisen avaimen malleihin symmetrisen 

avaimen mallin sijasta. 

SIEM  Security Incident and Event Management -järjestelmä. Yleensä 

turvallisuuslokiseurannan keskitetty järjestelmä.  

UFW   Uncomplicated FireWall. Ubuntu-jakelussa tuleva palomuuriohjelmisto. 

WAF Web Application Firewall, verkkosovelluspalomuuri. Käytetään suojaamaan web-

sovelluksia haitalliselta liikenteeltä. 
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1 Johdanto 

Tietoturvasta ja kyberturvallisuudesta puhutaan paljon, ja lisääntynyt näkyvyys 

verkkohyökkäyksiin sekä kiristynyt sääntely-ympäristö lienevät syypäinä tähän. Toisaalta myös 

uhkien määrä tarkasteltuna erityyppisillä tunnistemäärien kasvulla on ollut räjähdysmäisessä 

kasvussa (ENISA 2018a, 25).  

Tietoturva on yksi kokonaisturvallisuuden osa, jonka merkitys korostuu tietoverkottuneissa 

yhteiskunnissa. Tietoverkkojen käyttäminen sekä tietoverkkoihin liitettyjen tai liittymään 

kykenevien tietojärjestelmien käyttäminen on tehostanut toimintaa sekä kilpailukykyä suuressa 

määrin. Missä ennen meni monta paperiarkkia ja piti liikutella tietoa postilaitoksen välityksellä, 

menee nyt yksi tiedosto ja tieto siirtyy vastaanottajalle lähes välittömästi. Valitettavasti kehitys ei 

välttämättä kulje aina samaa tahtia turvallisuusvaatimusten kanssa. Uusia teknologioita 

kehittävät eivät välttämättä pysty asettumaan pahantekijän rooliin. He eivät tiedosta omien 

teknologioidensa olevan niin merkittäviä, että niistä kiinnostuisivat pahantahtoiset toimijat. Tätä 

voi korjata koulutuksella, jonka pitäisi huomioida pahuuden olevan katsojan silmissä. Omaa 

maataan palveleva yritysvakoilija voi hyvinkin mieltää tekevänsä oikein, vaikka yleisellä eettisellä 

tasolla varastaminen olisi väärin. Lisäksi kulttuuriin perustuva eettisyys on hyvin erilainen 

skaaloiltaan, eikä vertailtavissa. Tietoturvatarpeen tunnistamiseen riittää se toteamus, että 

pahantahtoiset toimijat haluavat hyötyä suojaamattomista verkoista rahallisesti. 

Tämä opinnäytetyö syntyi yrityksen toimeksiannosta. Yritys toimittaa SaaS-palveluita, joihin 

asiakkaiden liiketoiminta perustuu. Palvelu on käytettävissä verkkoselainten välityksellä ja nojaa 

vahvasti web-teknologioihin. Se tarkoittaa myös, että hyökkääjät, jotka ymmärtävät web-

teknologioita ja joilla on käytössään selain, pystyvät kohdistamaan hyökkäyksiä ja etsimään 

keinoja päästä oikeudetta käsiksi SaaS-palvelusta syntyviin prosesseihin. Tässä työssä Web-

sovelluksia ovat kaikki verkkosivut ja verkkosivujen toiminnollisuudet. Tarkempi määritelmä web-

sovellukselle voisi olla sen olevan sovellus, joka pyörii etäpalvelimella ja jota käytetään 

asiakasohjelmiston avulla (Oriyano 2016, 360). Asiakasohjelmistoja voi olla monenlaisia, mutta 

yleisin on selain. 

Olennaista on huomioida terminologian tarkkuus. Tämän työn aikana eri kirjallisuutta ja 

organisaatioiden ohjeistuksia verrattaessa huomasi, kuinka erilaista termien sisältö on riippuen 

organisaatiosta. Keskeiset termit on pyritty määrittelemään tässä työssä.  
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2 Tietoturvan hyvin lyhyt oppimäärä 

Tietoturva on valtava kokonaisuus, mutta sen hyvinkin erilaiset osa-alueet rakentuvat samalla 

perustukselle. Viestintävirasto määrittelee tietoturvan seuraavasti (Viestintävirasto 2018a): 

”Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietoliikenne-, laitteisto-, ohjelmisto- ja 

tietoaineistotoiminnan turvallisuutta, joilla turvataan verkkojen ja palvelujen eheys, 

luottamuksellisuus ja käytettävyys.” 

Turvallisuus, joka toimii yläkäsitteenä tieto- ja kyberturvalle, määritellään olevan vapaus uhista 

tai kyky puolustautua niiltä (Seppälä 2011). 

Kyberturvallisuuden ala on viime vuosina saanut paljon nostetta suurista, korkean profiilin 

hyökkäyksistä, kuten NotPetya ja Wannacry (Greenberg 2018), sekä sodankäynnin doktriinien 

ulottuessa nykyisin vanhojen ja vakiintuneiden maa-, ilma-, meri- sekä avaruusulottuvuuksien 

ulkopuolelle informaatioulottuvuuteen. Se tunnetaan myös paremmin nimellä kyberulottuvuus 

(Bunker 1998). Tämä suuri nosteen määrä sekä kiihtynyt teknologinen kehitys ja kehittyneiden 

kansakuntien riippuvuus tietoverkoista ja niihin liitetyistä ohjausjärjestelmistä on nostanut esille 

erään mielenkiintoisemman seikan: määrittelytyö liittyen kyberturvallisuuteen on jokseenkin 

kesken (ENISA 2016). Sen vuoksi tietoturvan piirissä nähdään paljon ristiinpuhumista, epätarkkaa 

terminologiaa ja vaikeutta päästä samalle aaltopituudelle keskustelemaan muiden kanssa. 

Räikeimmät esimerkit näyttävät, mitä tapahtuu, kun puolustava osapuoli ei tee tarkkaa selkoa 

vastustajan terminologiasta (TIVI 2018a; Kukkola ym. 2017). 

Tietoturvaa ja kyberturvaa käytetään useimmiten toistensa synonyymeina. Vivahde-ero kuitenkin 

on. Kyber juontaa sanana juurensa kreikkaan ja laivan ruoriin. Nykymaailmaan kyber-sanan käyttö 

on pyrkinyt tuomaan esille sitä ohjaavaa yhteyttä, joka tietojärjestelmillä on fyysisen maailman 

järjestelmiin (Moilanen 2015). ISACA määrittelee kyberturvallisuuden seuraavasti: 

” The term cybersecurity will be defined in this guide as protecting information assets by 

addressing threats to information processed, stored and transported by internetworked 

information systems.” (ISACA 2015, 9) 

ISACA haluaa näin korostaa, kuinka kyberturvallisuus on kokonaisvaltaisemman 

tietoturvallisuuden digitaalinen osa. Määrittelytyö jatkuu edelleen, mutta on huomionarvoista, 

että hieman soveltamalla ISACA määrittelee kyberturvallisuuden kuten Venäjä määrittelee 
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kybersodankäynnin, osana kokonaisvaltaisempaa tiedon ja informaation ulottuvuutta. 

Länsimaissa kybersodankäynnin määritelmä on perinteisesti ollut paljon keskittyneempi 

tekniseen suojaamiseen ja vaikuttamiseen (Kukkola ym. 2017). Koska tietoturvassa on kyseessä 

loppujen lopuksi aina toisilta ihmisiltä ja organisaatioilta suojautuminen, on terminologian 

määrittelyssä otettava huomioon myös vastustaja ja heidän näkökulmansa, vähintäänkin 

suojaavia toimenpiteitä varten. 

Olennaista on määritellä tarkalleen, mitä eroa on tietoturvatapahtumalla ja 

tietoturvapoikkeamalla. VAHTI-ohjeet (VM 2017, 54) määrittelee nämä seuraavasti: 

”Tietoturvapoikkeama: Tahallinen tai tahaton tapahtuma, jonka seurauksena 

organisaation vastuulla olevien tietojen ja palvelujen eheys, luottamuksellisuus tai 

tarkoituksenmukainen käytettävyystaso on tai saattaa olla vaarantunut.   

Tietoturvatapahtuma: Tapahtuma tai havainto, jolla voi olla vahingollisia vaiktuuksia 

organisaatiolle.” 

NIST (NIST 2012, 60) määrittelee tapahtuman miksi tahansa havainnoitavissa olevaksi 

tapahtumaksi organisaation verkossa, ja poikkeamaksi poikkeaman määrätystä 

tietoturvaohjeistosta. 

2.1 CIA-kolmio – luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys 

Yksi peruspilareista on tiedon kolmen ominaisuuden muodostama kolmio. Kolmion eri 

ominaisuudet vaikuttavat toisiinsa, ja yleensä yhden ominaisuuden vahvistaminen tarkoittaa 

heikentävää vaikutusta jompaankumpaan toiseen. ISACA:n näkemys CIA-kolmiosta löytyy kuvasta 

1. 
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Kuva 1. CIA-kolmio. (ISACA 2015, 11) 

ISACA (2015, 11) käsittelee CIA-kolmiota ja sen komponentteja perustavanlaatuisesti. 

Confidentiality eli luottamuksellisuus tarkoittaa tiedon suojaamista niiltä, joille asia ei kuulu. 

Esimerkiksi yhtiön erilaiset kilpailija-analyysit voivat olla tarkoitettu vain ylemmälle johdolle, 

jolloin jos tiedosto on jaetulla tiedostopalvelimella, pitää varmistaa, ettei tiedostoa voi lukea 

alempi johto tai työtekijät ja ettei palvelimella ole kutsumattomia vieraita. 

Integrity eli eheys tarkoittaa tiedon säilyttävän luotettavuutensa ja muuttumattomuutensa 

lähettäjältä vastaanottajalle. Esimerkiksi yhtiön pikkujouluista kertova vähemmän mairitteleva 

blogikirjoitus säilyy yhtäläisenä kirjoitushetkestä lukemishetkeen, ja mahdolliset muutokset 

käyvät ilmi jollain tavalla joko itse kirjoituksesta tai kirjoituksen muokkaustiedoista. Eheyden 

varmistaminen on siis tiedon suojaamista ei-toivotulta muokkaamiselta. 

Availability eli käytettävyys tarkoittaa tiedon säilymistä käytettävissä. Tieto on tärkeää ja kriittistä 

toiminnallemme aina organisaation ylimmästä portaasta suorittavalle tasolle asti. 

Toimitusjohtaja tarvitsee tietoa päätöstensä tueksi ja myyntiedustaja asiakasneuvotteluiden 

läpikäymiseen. Jos heillä ei ole pääsyä tietoon teknisen tai muun vian vuoksi, on tiedon 

käytettävyys tällöin vaarantunut. Kyseessä voi olla vaikkapa sähköposti, tietoresurssi tai 

tietojärjestelmä, jota pitää päästä käyttämään täyttääkseen toimenkuvansa. Yleensä 

käytettävyyteen törmätään siinä, että vahvistukset tiedon luottamuksellisuudelle ja eheydelle 

tarkoittavat tiedon käytettävyyden heikentämistä. Nämä lisäsuojaukset yleensä vaativat joko 

toimenpiteitä käyttäjiltä, lisäten aikaa tietoresurssin päivittäisessä hyödyntämisessä, tai 
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muutoksia käyttäjien ympäristöön. Joka tapauksessa totuttu, koettu käyttötapa joutuu 

muokkauksen kohteeksi ja käytettävyys ”kärsii”. Käytettävyys tulee varmistaa asiaankuuluvasti, 

kuten Greene argumentoi (viitattu Metivierin toimesta 2017). 

Nämä kaikki ovat tärkeitä osatekijöitä kiistämättömyyden varmistamiseksi. Kiistämättömyys 

tarkoittaa sitä, että kun yhtiö B ostaa yhtiö A:lta tuotteita, ei yhtiö B voi myöhemmin väittää ettei 

se ikinä tilannut tuotetta. Tämä kiistämättömyyden ominaisuus korostuu kaupankäynnissä sekä 

finanssimarkkinoilla (ISACA 2015, 12). 

2.2 Hyvän tietoturvan toteuttamiskeinoja 

Tässä osiossa käydään lävitse yleisimmät, hyviksi havaitut doktriinit, joilla tietoturvaa 

toteutetaan. Näistä katselmoidaan arkkitehtuuriperiaatteita, kontrollikeinoja sekä turvallisuuden 

ylläpitoa aktiivisessa ympäristössä. Jaottelu noudattaa ISACAn jaottelua (2015, 17). 

Tietoturvan kontrollikeinoihin lukeutuu muun muassa identiteenhallinta, käyttäjien luominen ja 

poistaminen, auktorisointi, etuoikeutettujen käyttäjien hallinnointi, muutostenhallinta, 

konfiguraationhallinta sekä päivitysten hallinta (ISACA 2015, 37-38). Näistä tärkeimmät web-

sovelluspalomuuriratkaisujen kannalta ovat muutostenhallinta, konfiguraationhallinta sekä 

päivitysten hallinta. Kaikkien osa-alueiden tulee olla kunnossa, vähintään perustavalla tasolla. 

Hyökkääjät hakeutuvat sinne, missä puolustus on heikoin. Se on heille edullisin tapa toimia ja 

tuottaa hyötyä vähäisimmällä vaivalla. Päivitysten laiminlyönti yhden tietokoneen osalta johti 

Maerskin tapauksessa suuriin NotPetya-vaurioihin (Greenberg 2018; Conrad & Henderson 2018). 

Muutostenhallintaa ja konfiguraationhallintaa tarvitaan tällaisessa web-

sovelluspalomuuriratkaisussa sen asettuessa oikean liikenteen ja web-applikaation väliin. 

Turvallisiin arkkitehtuuriperiaatteisiin lukeutuvat muiden muassa kerrospuolustus, eristäminen ja 

segmentointi, monitorointi ja liikenteen salaus. Myös periaatteellinen alue-ajattelu – englanniksi 

perimeter – on lukeutunut tähän, mutta se on joutunut koetukselle viime aikoina (Conrad & 

Henderson 2018). Perinteinen alueajattelu toimi 90-luvulla verkkojen ollessa yksinkertaisia ja 

käyttövaatimusten rajoittuessa yhteen paikkaan – työpaikkaan. Mobiilit käyttövaatimukset, VPN-

tunnelien yleistyminen sekä yleinen yhteyksien lisääntyminen on haastanut konseptia. Tästä 

järjestelmäajattelusta, jossa organisaatiot toimivat siisteissä verkoissaan rajatuilla 

leikkikentillään, on siirrytty enemmän datakeskeiseen ajatteluun, jossa datan sijainnilla ei ole 

väliä, mutta käytetyillä suojakeinoilla on (ISACA 2015, 43). Kerros- eli sipulipuolustus on strategia, 
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joka suojaa useamman kerroksen tasolla. Se nojaa olettamukseen, että yksi suojaväline ei voi 

suojata kaikelta. Sen sijaan suojausvälineitä pyritään sijoittelemaan kerroksittain, niin että 

puolustajat voivat havaita ja suojata hyökkäyksen sen eri vaiheissa. Tämä laajempi näkyvyys 

auttaa tapahtumien selvittämisessä sekä poikkeamienhallinnassa. Sitä voi rinnastaa ajattelultaan 

sodankäynnin doktriineissa taisteluun syvyydessä, pyrkimykseen siisteistä rintamalinjoista syvälle 

vieraaseen alueeseen pystyvään vaikutukseen. Tämä sekoittaa puolustajan kykyä vastata sekä 

hajottaa puolustajan vastauksen useampaan kohtaan aluetta. Organisaation verkossa 

vastaavanlainen skenaario: puolustajan pitäisi palvelimelimelle tunkeutumisen havaitsemisen 

jälkeen selvittää, onko palvelimelta päästy eteenpäin muualle organisaation verkkoon. Lisäksi 

puolustajan tulee huolehtia, ettei nyt käytettyä sisääntuloreittiä voida hyödyntää vastaisuudessa. 

Fyysisen turvallisuuden tasolla nojaudutaan usein kameravalvontaan poikkeamien ja 

rötöstelijöiden havaitsemiseksi. Tämä tulee yleensä lukkojen ja varoituskylttien lisäksi. 

Kybermaailmasta löytyy yhtäläisyyksiä fyysiseen maailmaan. Tunkeutujaa ei tulla havaitsemaan 

ilman aktiivista monitorointia, ja jo tapahtuneiden poikkeamien selvittäminen ei ole mahdollista 

ilman tallennettua lokitietoa. Aivan kuten jo tapahtuneen rikoksen selvitys ei yleensä ole 

mahdollista ilman todistusaineistoa siitä.  Sen vuoksi on tärkeää käyttää organisaation verkkojen 

puolustamiseen tunkeutumisenhavainnointi- sekä -estojärjestelmiä eli IDS/IPS-järjestelmiä. 

Lisäksi lokeja tulee analysoida mahdollisimman reaaliaikaisesti, mahdollisuuksien mukaan 

yhdestä paikasta (Zimmerman 2014, 40). 

Viime aikoina trendiksi on tullut staattisesta puolustuksesta siirtyminen reaktiivisempaan, 

liikkuvampaan puolustukseen. Tämä asettaa vaatimuksia tilannekuvan ylläpitämiselle. 

Keskiajoilta lähtöisin oleva linnoittautumismentaliteetti on saanut väistyä myös 

perinteisemmässä sodankäynnissä mobiilien, tulivoimaisten yksiköiden edestä, ja 

vastaavanlainen mentaliteetin muutos on nähtävissä puolustusajattelussa kyberturvallisuuden 

saralla. Olettamus on, ettei turvallista verkkoa enää ole. Olettamus on, että organisaation 

verkoissa on jo kutsumattomia vieraita, joista organisaatio itse ei vain tiedä mitään (Conrad & 

Henderson 2018). 

2.3 Oman toiminnan suhteuttaminen 

Oma toiminta tulee aina suhteuttaa toimintaympäristöön resurssien tehokkaan käyttämisen 

vuoksi. Eli ei kannata kohdistaa kokonaista riskienhallinnan osastoa työntekijöineen 
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käyttöjärjestelmän haavoittuvuuksien metsästämiseen, jos sitä ei ole omassa organisaatiossa 

käytössä. Tämä on totta niin liikemaailmassa yritysten välisessä kilpailussa kuin riskienhallinnassa. 

Riskienhallinta on suhteellisen vakiintunut toiminto suuremmissa yrityksissä, ja 

perusperiaatteiltaan riisuttu: tavoitteena on saavuttaa riskin optimaalinen taso käyttämällä 

kustannustehokkaita menetelmiä, joilla riskiä voidaan vähentää (Stanleigh 2018). Se perustuu 

jatkuvan analyysin menetelmälle, jossa pyritään tunnistamaan riskit, niiden mahdolliset 

vaikutukset sekä kehittää työkaluja, joilla vastata riskien aiheuttamiin haasteisiin (Murphy 2015, 

184-187). 

Riskin laskentakaavaksi käy (Woerner 2010): 

 Riski = Vaikutus X Todennäköisyys / Suojaustoimenpiteet  

Tämä tarvitsee kumppanikseen uhan kaavan (Seppälä 2011), jolla saadaan todennäköisyystekijä 

riskin kaavaan:  

Uhka = Tahto X Kyky 

Yleensä jää aina riskiä jäljelle, ja yllä oleva kaava yrittääkin avata riskienhallinnan matemaattista 

olemusta: mikä määrä riskiä on hyväksyttävissä oleva määrä? Se määrä joka on tehokasta suojata 

suojaustoimenpiteellä. Jossain tulee aina raja vastaan, ja suojaustoimenpiteet muuttuvat liian 

kalliiksi. Tärkeää on huomata, että riskienhallinta on iteratiivinen kehäprosessi eli se on jatkuvaa. 

Aivan samalla tavalla, kuin on tietoturvan varmistaminenkin. 

Pitää huomioida, että riskienhallinnassa on vaara ylenkatsoa jokin yksittäin vähäpätöinen riski, 

mutta jolla onkin yllättävän suuri toistuvuus. Winkler ja Gomes (2017) huomioivat tämän 

teoksessaan sekä huomauttavat vakavien tietoturvaongelmien olevan yleensä seurausta vain 

huonosta suojausmenetelmien toimeenpanosta. Maerskin ja NotPetyan tapaus on toisinto tästä 

aiheesta, sillä käytettyyn haavoittuvuuteen oli paikkauspäivitys saatavilla monta kuukautta 

etukäteen, ja olemassa olevien suojauskeinojen kuten segmentaation tai käyttöjärjestelmän 

koventamisen suorittaminen olisivat estäneet tuon laajuisen tapahtuman (Conrad & Henderson 

2018).   

Oma toiminta tulee aina kehystää toimintaympäristön mukaan. Tulee pyrkiä toimimaan 

proaktiivisesti ja ottamaan aloite kyberulottuvuudessa omiin käsiin, mutta silloinkin tehokkain 

tapa on toimia olemassa olevien uhkaskenaarioiden mukaan. Vaikka kybermaailma on 

verkottunut ja hyökkäyksiä voi suhteellisen rauhassa valmistella toiselta puolen maailmaa, pitää 
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huomioida, ettei kaikelta ja kaikilta voi suojautua jatkuvasti sataprosenttisella varmuudella. 

Tehokas resurssien käyttö saavutetaan suojaamalla parhaiden arvioiden mukaan 

toimintaympäristön todennäköisimmiltä riskeiltä, sekä vaikuttavuudeltaan katastrofisilta 

riskeiltä. 

Vaikka mustat joutsenet ovat määritelmänsäkin mukaan lähes mahdottomia ennustaa ja 

ennakoida (CFI 2018; Pietiläinen 2016), on tietynlainen laatikon ulkopuolelta ajattelu aina 

kannustettavaa. Kehittyneempien uhkien kohdalla ihmisvastustajan kyvykkyys luovaan ajatteluun 

ja luovaan luvattomaan tunkeutumiseen tietojärjestelmiin nousee suureksi epävarmuutta 

aiheuttavaksi tekijäksi. Näiden tapausten varalta organisaatiot joutuvat tietyllä tavalla 

säilyttämään elastisen kyvyn reagoida tietoturvapoikkeamiin. 
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3 Web-sovelluspalomuurit 

Web-sovelluspalomuurit, WAF:it, ovat hyvin rajoitettuun tarkoitukseen tehtyjä palomuureja: ne 

suojelevat web-sovelluksia tarkistamalla HTTP/HTTPS-liikennettä (Cloudflare 2018; F5 Networks 

2018) ja joko sallivat liikenteen tai estävät sen web-sovellukselle. Yleensä ne myös noudattavat 

NIST:in (2008) määritelmiä haavoittuvuusskannerien toiminnollisuuksista ja hyökkäyssuojista 

toteuttaakseen toimenkuvaansa. Haavoittuvuuden NIST (2008, 5) määrittelee olevan 

järjestelmän ominaisuus, joka voidaan laukaista joko tahallisesti tai tahattomasti ja josta seuraa 

tietoturvapoikkeama. WAFia voi ajatella eräänlaisena Reverse Proxynä. 

Olennaista on, että siinä missä perinteiset palomuurit ovat toimineet OSI-mallin viitekerroksilla 2 

- 4, toimivat sekä Next Gen -palomuurit että Web-sovelluspalomuurit OSI-mallin viitekerroksella 

7. Web-sovelluspalomuureja erottaa Next Gen -palomuureista niiden erikoistunut luonne web-

palvelinten turvaamiseen (Next Gen -palomuurien holistisemmasta näkemyksestä). 

Erikoistuminen kannattaa, sillä Next Gen-palomuurit voivat olla erittäin kalliita ja niiden 

tehtävänä yleensä on kokonaisvaltaisempi organisaation verkkojen puolustus (Butler 2017; 

Gartner 2018). Dedikoitu web-sovelluspalomuuri on helpompi hallita osana organisaation 

kriittisen web-infrastruktuurin suojaamista.  

3.1 Teknologia yleisellä tasolla 

Palomuurit ovat perustuneet porttiperiaatteeseen – ne ovat toimineet porttina organisaation 

verkkoon. Ne ovat tarkistaneet käytännössä paketit joko OSI-mallin alemmilla tai ylemmillä 

kerroksilla erilaisia säännöstöjä tai käyttäytymismalleja vastaan. Kun paketit on sallittu verkkoon, 

lopettivat perinteiset palomuurit niiden tarkastelun. Next Gen -palomuurit katsovat lisäksi 

paketin sisälle tarkistaakseen, että paketti tekee sen, mitä se väittääkin eikä siellä ole 

asiaankuulumattomuuksia. 

Web-sovelluspalomuurin voi yleensä asettaa joko monitoroivaksi tai keskeyttäväksi tekijäksi. 

Monitoroiva vain tarkkailee ja lokittaa liikennettä, kun keskeyttävä (inline) palomuuri estää 

haitalliseksi arvioidun liikenteen. Kuva 2 havainnollistaa WAF:n paikkaa verkkoarkkitehtuurissa. 

Liikenteen sallimisen suhteen on pari päälinjausta – vain hyväksytty liikenne päästetään lävitse 

tai vain haitalliseksi arvioitu liikenne estetään, sekä näiden hybridimalli, joka hyödyntää molempia 

tapoja tarkistukseen (Cloudflare 2018). 
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Kuva 2. WAF:n paikka. (Cloudflare 2018) 

Yksi hyvin laajalle levinnyt teknologia Internetissä on SSL-suojaus. Tarkempi teknologia on TLS-

suojaus, mutta SSL/TLS-suojausta käytetään synonyyminä toistensa kanssa, ja kyseessä on siis 

saman teknologian vanhempi ja uudempi versio.  SSL-suojaus muodostetaan asiakaskoneen eli 

normaalin käyttäjän ja palvelinkoneen eli web-palvelimen välille. Suojaus toimii  käyttämällä PKI-

infrastruktuuria, ja käytännössä liikenne menee salattuna asiakkaan selaimelta web-palvelimelle. 

Nykyisin edistynein SSL-suojaus on TLSv1.2, mutta uusi TLSv1.3 on tulossa laajemmin käyttöön 

nyt, kun se on hyväksytty tänä vuonna (Chirgwin 2018). 

Vanhassa teknologiassa sekä Next Gen -palomuurit että web-sovelluspalomuurit ovat nojanneet 

kykyyn tarkastella liikennettä sen salaamattomassa muodossa. Muutoin palomuurit eivät pääse 

tekemään työtään, eli tarkistamaan liikennettä silloin, kun se on sallittuna päässyt alemman tason 

sääntömäärittelystä lävitse. TLSv1.3 tuo uuden konseptin, PFS:n esille. Vanha tekniikka perustui 

siihen, että palomuurin takana olevat koneet saa pakotettua kulkemaan palomuurin kautta ja 

käyttäen tiettyjä salausavaimia pystyi palomuurilla avaamaan salatun liikenteen. Tämä avaus 

perustui yleensä palomuurin tai keskeyttävän palvelimen kykyyn tarkastella liikennettä jo ennen 

salauksen muodostusta, mutta TLSv1.3:ssa salauksen muodostus muuttuu niin, etteivät vanhan 

malliset ratkaisut enää siihen kykene (Mayer 2017). Suureksi mielenkiinnon kohteeksi 

muodostuu, miten WAF:it sekä muut tietoturvalaitteet ratkaisevat tämän kehityskulun, aihe kun 

on ollut hyvin monimutkainen ja se on helppo rikkoa niin, ettei salaus enää toimi (Du Toit 2017). 

WAFeista täytyy huomoida, että esimerkiksi PCI DSS -standardi  (PCI 2018, 64) velvoittaa 

luottokorttidataa käsitteleviä yhtiöitä vastaamaan tiettyihin web-sovellusten 
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haavoittuvuushaasteisiin, ja erikseen myös suosittelee WAF-teknologiaa yhtenä keinona 

vähentää riskiä, torjua uhkia ja vahvistaa tietoturvaa (PCI 2008). 

3.2 WAF-tuotekenttä 

Tuotekenttä jakaantuu kolmeen WAF-tyyppiin: organisaation verkkotiloihin asennettavaan 

verkkopohjaiseen WAF:iin, isäntäpohjaiseen WAF:iin sekä pilvipohjaiseen WAF:iin (Cloudflare 

2018; Rouse 2018). Verkkopohjainen WAF on kallein vaihtoehto, mutta yleensä myös tehokkain. 

Pilvipohjainen WAF nojaa pilvimalliin, ja siten aloituspääoma palvelun käyttöönotolle ei ole kovin 

korkea, ja konfigurointi onnistuu pilvipalvelusta. Isäntäpohjainen WAF on perinteinen WAF, jota 

ModSecuritykin edustaa. Se on suhteellisen halpa tapa lähteä liikkeelle, mutta sitä pitää ylläpitää 

ja säätää. Isäntäpohjaisena se kuitenkin taipuu useimpiin tapauksiin, ja konfigurointi on enemmän 

kiinni konfiguroijan taidoista ja osaamisesta kuin siitä, mitä laitevalmistaja antaa 

konfiguroitavaksi. Suurilla laitevalmistajista F5 Networksista Fortinetiin löytyy tarjottavaa verkko-

WAF:sta, pilvi-WAF:ja edustaa Cloudflare sekä Imperva, ja isäntä-WAF:sta ylivoimaisesti 

tunnetuin lienee ModSecurity, johon NGINX WAF myös perustuu. Taulukko 1 listaa keskeisimmät 

eri WAF-tyyppien hyvät ja huonot puolet. 

WAF-tyyppi Pilvi-WAF Isäntä-WAF Verkko-WAF 

Huonoa Ei taivu kaikkeen, 

konfigurointi 

palveluntarjoajan 

antamissa rajoissa 

Vaatii aikaa ja 

osaamista 

konfiguroida 

kunnolla 

tuotantokäyttöön 

Kallis 

Hyvää Edullinen ottaa 

käyttöön, helppo 

konfiguroida 

Suhteellisen 

edullinen, taipuu 

enimpään määrään 

asioita ja pitkälle 

räätälöitävissä 

Tehokas ja helppo 

pystyttää, 

laitevalmistajan tuki 

Taulukko 1. WAF-tyyppien hyviä ja huonoja puolia. 
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3.3 OWASP 

OWASP - The Open Web Application Security Project on avoin voittoa tavoittelematon järjestö, 

jonka tavoitteena on edesauttaa ja parantaa web-sovellusten turvallisuutta. OWASP perustettiin 

vuonna 2004 (OWASP 2018a), ja järjestö on yksi nimekkäimmistä, mitä tulee web-sovellusten 

suojaamiseen. OWASP julkaisee vuosittain Top 10 -listaa merkittävimmistä uhista web-

sovelluksille (Hunt & van der Stock 2018). Tämän lukeminen on hyvä ensi askel oman 

verkkosovelluksen suojaamiseen.  

OWASPin toiminta rakentuu eri projekteille, ja yksi tunnetuimmista on Modsecurity web-

sovelluspalomuurille tehty CRS, joka sisältää yleisimmät säännöt hyökkäyshavainnointiin (OWASP 

2018b). OWASP ModSecurity CRS sisältää suojauksen mm. seuraaville hyökkäyksille: SQL-

injektiot, XSS-hyökkäykset, Local File Inclusion - ja Remote File Inclusion -hyökkäykset sekä 

Remote Code Execution -hyökkäykset. Mahdollista on myös torjua GeoIP-tietokannan avulla 

esimerkiksi tietyistä maista tulevat kyselyt. Suomalaisille organisaatioille tämä on 

varteenotettava suojauksen muoto, sillä luultavimmin ani harva suomalaisorganisaation 

kuluttajaverkkokauppaan tarvitsee päästä Kiinasta tai vastaavilta alueilta. OWASP tarjoaa 

kollektiivisen tietonsa kaikille halukkaille, ja näin myös aloittelevat ohjelmointiyritykset ja 

haavoittuvuustestaajat voivat hyötyä sen tietämyksestä. OWASP tarjoaa helpot aloitusohjeet 

aiheelle, ja he suosittelevat ymmärtämään ensiksi ohjelmoinnin periaatteista, mahdollisista 

uhista, haavoittuvuuksista ja niiden kontrolleista (OWASP 2016).  

Brooksin (1987) artikkelissa käydään lävitse syitä ohjelmistovikojen ja haavoittuvuuksien synnylle. 

Brooks argumentoi jatkuvan monimutkaisuuden, muutoksen sekä abstraktiuden aiheuttavan 

ylitsepääsemättömiä ongelmia, jotka tulevat olemaan jatkuvasti läsnä ohjelmointivirheissä. 

Artikkeli on nimetty myyttisen hopealuodin mukaan, aseen, jolla tarinoissa tuhottiin hirviöitä. 

Valitettavasti tietoturvaan pätevät samat säännöt kuin todellisuuteen: hopealuoteja ei ole, 

eivätkä ongelmat ratkea yhdellä autuaaksitekevällä tuotteella, vaan niiden ratkaiseminen 

perustuu aina monimutkaiseen sekä vaativaan jatkuvan prosessin ja prosessien yhteistoimintaan. 

Nykyisellään OWASP:in CRS on standardi WAF:ien säännöstöissä, ja yleensä sen päälle lisätään 

omia sääntöjä tai laitetoimittajan sääntöjä (Ristić 2017, 4). 
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4 NGINX WAF ja ModSecurity 

NGINX on hyvin suosittu ja laajalle levinnyt web-palvelinohjelmisto (Memon ym. 2017). Sitä 

käyttää 66 % vilkkaimmista sivustoista (NGINX Inc. 2018a). Sen kehitys alkoi vuonna 2002 Igor 

Sysoevin toimesta: samana vuonna kuin ModSecurityn ensimmäinen versio julkistettiin. 

Ensimmäinen versio NGINX:stä tuli saataville vuonna 2004 (Mobily 2012). NGINX vertautuu 

suurimpaan kilpailijaansa Apacheen sen kyvykkyydellä skaalautua tehokkaammin. NGINX WAF on 

käytännössä NGINX Inc. -yrityksen tuettu moduuli NGINX Plus -web-palvelinhojelmistolle. 

Moduulina on käytännössä testattu ja toimiva ModSecurity, jonka yhteensopivuus NGINXin 

kanssa on varmistettu. NGINX on alun perin avoimen lähdekoodin ohjelmisto, ja sellaisenaan se 

saavuttikin suurta suosiota. NGINX Inc.-yhtiö perustettiin avoimen lähdekoodin palvelumallilla ja 

tarjoaa lisäarvoa koulutuksen ja asiantuntemuksen kautta sekä sovellusliitosten kautta tuotteelle. 

Malli on yleisesti käytössä avoimen lähdekoodin maailmassa, ja esimerkiksi Elasticsearch sekä 

Ubuntu käyttävät samaa mallia (Canonical 2018; Clayton 2018 ja Foster 2016). 

Tämän työn aiherajauksen vuoksi tässä ei käsitellä NGINX:n pystyttämistä, ja aiheeseen löytyy 

muuta kirjallisuutta kattavasti. Web-sovelluspalomuurit suojaavat aina web-sovelluksia, ja 

sellaisenaan web-palvelinohjelmistojen operointitaito on suotavaa WAF-operaattorille. 

4.1 Taustaa 

ModSecurity on pitkän historian tehnyt isäntäpohjainen web-sovelluspalomuuri. Ivan Ristić 

kehitti tuotteen harrastuspohjalta vuonna 2002 alun perin suojaamaan Apachea, ja se kärsikin 

pitkään Apache-sidonnaisuudesta (Memon ym. 2017, 3). Uusimmassa versiossa ModSecurity 

uudelleenkirjoitettiin, ja se tukee nyt luontaisesti useampia web-palvelinympäristöjä.  

NGINX Plus ja NGINX WAF valikoituivat toimeksiantajan toimesta. Web-sovellusohjelmana NGINX 

on erinomainen, ja Plus-versio sovelluksesta tulee NGINX Inc:in tarjoaman tuen kera. Lisäksi 

koodin varmentaminen voidaan jättää näin ollen NGINX Inc.:n harteille koskien NGINX Plussaa 

sekä NGINX WAF:ia. Avoimen lähdekoodin ohjelmistothan tulee toimittaja-asiakassuhteen 

puuttuessa katselmoida itse. Tuki mahdollistaa 24/7-tuen saamisen ongelmatapauksiin, ja 

vahvistaa näin ollen yrityksen työkalujen käytettävyyttä. Yrityksellähän tulee joko olla kyvykkyys 

suorittaa huoltotoimenpiteet sekä muutostyöt itse tai ostaa ne palveluna. NGINX Plus pystyy 

moneen, ja sen monikäyttöisyys onkin yksi kilpailutekijä ohjelmistolle: asiakkaat voivat siirtyä 
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monesta eri tuotteesta yhden tuotteen varaan. Tämä tarkoittaa vähemmän monimutkaisuutta ja 

lisää säästettyä työaikaa, kun IT-osaston ei tarvitse tukea ja jakauttaa osaamistaan monen eri 

työkalun kesken. NGINX Plus pystyy tietenkin toimimaan web-palvelimena, mutta myös 

kuormantasaajana sekä sisällön välimuistipalvelimena, jolla parannetaan web-sovelluksen 

vasteaikaa asiakkaalle (NGINX Inc. 2018b) 

4.2 Tekniikka 

ModSecurity oli hyvin Apache-sidonnainen. Tästä päästiin eroon uudelleenkirjoittamalla 

ModSecurityn ydintoiminnot omaan moduuliinsa, jota eri web-palvelinohjelmistot käyttävät niille 

räätälöityjen liitoskomponenttien kautta (Memon ym. 2017, 3). 

NGINX Plus eroaa NGINX OSS:stä ominaisuuksien rikkauden perusteella. Lisäetua tuo myös, että 

Plus-versiossa dynaamiset moduulit, jollainen myös ModSecurity/NGINX WAF on, voidaan 

päivittää suoraan. OSS-versiossa palvelinohjelmiston päivityksen jälkeen pitää ModSecurity 

kääntää lähdekoodista aina uudelleen ja ongelmatilanteissa saatavilla on vain yhteisön tuki. Kuva 

3 havainnollistaa NGINX WAF:n toimintaa. Mahdolliset turvallisuuspäivitykset, jotka ovat 

olennaisia yrityksen web-sovelluspalomuurille sen ollessa kriittinen osa yrityksen 

tietoturvasuojausta, saadaan helpommin käyttöön NGINX Plus -versiossa.  

 

Kuva 3. NGINX WAF:n havainnollistamiskuva (NGINX 2018b). 

NGINX WAF toimii Linux-käyttöjärjestelmän päällä, NGINXin ollessa Linux-käyttöjärjestelmien 

päällä toimimaan tarkoitettu ohjelmisto. Yleisimpiä jakeluvaihtoehtoja ovat RHEL, CentOS, 
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Debian sekä Ubuntu. Nykyisellään eri jakeluvaihtoehdoissa on painotuksellisia eroja, mutta 

mielestäni valintaan vaikuttaa käytännössä yrityksissä eniten se, mitä jakelua on totuttu 

käyttämään, millä muu ympäristö on rakennettu tai mille löytyy eniten ohjeita ja ilmaista tukea. 

Vakaus on Linux-jakeluissa hyvin pitkälti oletusarvoinen asia, ja koska kyseessä on kuitenkin 

yritysten elinkeinoa ja -ehtoa tukevat järjestelmät, pitää yleensä vakaudelle hankkia ylimääräistä 

suojaa HA-arkkitehtuurista. HA-arkkitehtuuri pureutuu käytettävyyden ongelmaan, ja voimme 

huomata myös lähiympäristöstämme, kuinka omat vaatimuksemme tiettyjen palvelujen 

jatkuvalle käytettävyydelle ovat nousseet. Kuviteltavissa ei ole enää tilannetta, jossa palvelut 

aktiivisena käyttöaikana jatkuvasti ajettaisiin alas huoltotoimenpiteiden vuoksi. Yksi esimerkki 

tästä ovat rahoituslaitokset ja päivittäispankit, jotka ovat kunnostautuneet ilmoittamaan 

huoltokatkoista ja ajoittamaan ne aktiivisimman käytön ulkopuolelle. 

NGINX WAF:n ominaisuuksiin kuuluvat muiden muassa sovellustason suojaus, IP-osoitteiston 

mainetekijä sekä lokitus (NGINX Inc. 2018c). Sen vuoksi se soveltuu erinomaisesti jatkuvaan 

monitorointiin, virtuaalipaikkaukseen (virtual patching), turvallisuuden tason arviointiin sekä 

web-sovellukisen koventamiseen (Ristić 2017, 6). Virtuaalipaikkaus on aika uniikki ominaisuus, ja 

käytännössä sillä tarkoitetaan tapaa, jolla haavoittuvuudet abstraktoidaan alla olevasta web-

sovelluksesta ModSecurityn hoidettavaksi. Näin ei tarvitse koskea varsinaiseen sovellukseen, joka 

voi olla sangen vaikeaa tehdä nopeasti tilanteen niin vaatiessa. 

ModSecurity siis parsii, puskuroi, tekee täydet transaktiolokitukset HTTP/HTTPS-pyynnöistä ja 

käsittelee ne sääntömoottorillaan, jolloin liikenne tarkistetaan ja joko sallitaan tai pysäytetään 

(Ristić 2017, 9-10). 

Sääntömoottorin syntaksi on seuraava: 

 SecRule MUUTTUJAT OPERAATTORI TOIMINNOT (Ristić 2017, 10). 

 esim.  

SecRule ARGS ”@rx <etsiregexillätämäsarja>” \ 

 ”id:2000,log,deny,status:404” 

Ylläoleva esimerkkisääntö on suora mukaelma Ristićin esimerkistä (2017, 10). Ensimmäisellä 

rivillä määritellään sääntö (SecRule) tekijöillä (ARGS): operaattori (@rx, regex-etsintä 

merkkijonolle etsiregexillätämäsarja). Toinen rivi kertoo säännölle, mitä tehdä tällaista toimintaa 

kohdattaessa (tapahtuma lokitetaan, liikenne estetään ja palautetaan statuskoodi 404). Jokainen 
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liikennetransaktio käy lävitse viiden kohdan prosessin, josta ModSecurity muodostaa 

kokonaiskuvan liikenteestä. Taulukko 2 kuvaa tätä. Sääntöjä, joilla liikenne estetään tai sallitaan, 

voidaan ajaa missä tahansa vaiheista yhdestä neljään. 

 

Taulukko 2. ModSecurityn prosessi HTTP-transaktiolle (Ristić 2017, 12). 

4.3 Konfiguraatiomahdollisuudet 

Web-sovelluspalomuurit voidaan asettaa joko tarkkailemaan tai estämään liikennettä. Liikenteen 

esto voi perustua kahteen tapaan: whitelist-menetelmään, jossa vain ennalta hyväksytty liikenne 

sallitaan. Toinen tapa on blacklist-menetelmä, jossa haitalliseksi tiedetty tai arvioitu liikenne 

estetään (Stewart ym. 2015, 725). Huomionarvoista on, että nämä vaihtoehdot – positiivinen ja 

negatiivinen malli – eivät ole poissulkevia keskenään. Yrityksen toimintaympäristö määrittelee, 

millä tavalla asiaa lähestytään. Spiderlabs (2018) määrittelee kolme mallia: negatiivisen (blacklist, 

aktiivisella poikkeamien etsinnällä), positiivisen (whitelist) sekä tunnettujen heikkouksien ja 

haavoittuvuuksien mallin. 

Erikoisvaihe. Tätä 
vaihetta ei voida 
ohittaa tai estää. 
Tämä ajetaan 
transaktion 
jälkeen, ja se 
tallentaa 
transaktion 
tiedot.

5. Lokitus

Vastausvaiheen 
pääanalyysi 
tapahtuu 
sisältökohdassa 
myös. Aivan kuten 
pyynnöissäkin. 

4. Vastauksen sisältö

Päätetään, 
tarkistetaanko 
vastauksen 
otsikkotiedot vai 
ei.

3. Vastauksen 
otsikkotiedot

Pääanalyysi 
tapahtuu tässä 
vaiheessa. 
Suoritetaan heti, 
kun kaikki 
pyynnön tiedot on 
saatu. Vasta sitten 
tapahtuu 
edelleenlähetys 
web-sovellukselle 
(sallittaessa 
liikenne).

2. Pyynnön sisältö

Esitiedot 
pyynnöstä 
käsitellään. 
Voidaan antaa 
ohjeita 
otsakkeiden 
perusteella, 
kuinka sisältöä 
käsitellään.

1. Pyynnön 
otsikkotiedot
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Lähestymistavaksi valikoituu yleensä hybridimalli käytännönläheisyytensä vuoksi. Puritaanimallit 

ovat liian puutteellisia vastaamaan oikean toimintaympäristön haasteisiin. Whitelist- ja blacklist-

menetelmiä sekä Spiderlabsin jaottelua aiheesta pitääkin ajatella enemmän ajattelua kehystävinä 

vaihtoehtoina, joilla voidaan huomioida mahdollisen liikenteen tarpeita ennakoivasti. 

Pitää huomioida, että panostuksella osaamiseen voi ModSecurityyn rakentaa omaan web-

sovellukseen spesifisti sopivia sääntöjä. Virtuaalipaikkausta voidaan myös suorittaa, ja nämä 

voidaan kohdentaa web-sovelluksen mukaisesti. 

ModSecurity voi kerätä kahta lokityyppiä: audit-lokia, jolla voi tallentaa transaktiotiedot 

kokonaisuudessaan, sekä debug-lokia, joka auttaa vianetsinnässä ja ymmärtämään, miten 

ModSecurity toimii (Memon ym. 2017, 30). Debug-loki on näistä paljon yksityiskohtaisempi. 

4.4 ModSecurityn hyödyt 

Suurimmat hyödyt käyttöönotossa tulevat lokituksen mahdollistamisesta. Perinteisesti web-

palvelinohjelmistojen lokit ovat olleet hyvin riisuttuja, eikä näkyvyyttä kaikkiin pyyntöihin ole 

ollut. ModSecurity mahdollistaa kaikkien pyyntöjen lokittamisen, joka voidaan yhdistää 

organisaation omaan havainnointikykyyn ja poikkeamanhallintaprosessiin (Ristić 2017). Se 

mahdollistaa seurannan ja analyysin suorittamisen liikenteen perusteella, ja koska ModSecurity 

on ytimessään OSS, sitä voi laajentaa tarvittavin osin, jos osaamista sekä resursseja löytyy. 

Valitettavan usein resursseja täysimittaiseen hyödyntämiseen ei ole. 

 Normaalissakin käytössä ModSecurity suorittaa tehtävänsä kunnialla ja pärjää erityisesti 

kustannustehokkuudellaan varsinaisille kaupallisille ohjelmistoille. Pitää huomioida, että NGINX 

WAF:n tapauksessa lisenssikuluja tulee, mutta hintavertailussa NGINX WAF on erittäin 

kilpailukykyinen verrattuna verkkopohjaisiin WAF-tuotteisiin. 
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5 Käytännön osuus 

Tavoitteena oli tuotantokelpoisen tai lähellä sitä olevan WAFin käyttöönotto toimeksiantajalle. 

Aikaansaatu tuotos parantaa tietoturvaa ja suojaa toimeksiantajan SaaS-palvelua hyökkääjiltä. 

Tavoitteet tuotantokäyttöiselle ympäristölle olivat: 

- ModSecurity asennus HA-setupissa oleviin servereihin 

- Lokitusasetusten säätäminen 

- Ottaa käyttöön OWASP:n CRS-säännöstö 

- Audit-moodiin asettaminen (Tulevalla lokilla voidaan tarkastella, paljonko jäisi 

ModSecurityyn kiinni liikennettä, ja mikä liikenteestä olisi itse asiassa validia) 

- Analytiikan rakentaminen ModSecurityn lokeista (yhdestä näkymästä käsin) 

- Ottaa käyttöön hälytysseuranta toimeksiantajan lokitusratkaisussa 

5.1 Esiselvitysvaihe 

Käytännön osuus lähti käyntiin suunnittelulla ja määrittelyllä, jossa sisältö oli yksinkertainen: 

opetella asentamaan NGINX Plus sekä siihen NGINX WAF-lisämoduuli. Sitä oli myös testattava, 

kuinka se suhtautui haavoittuvuusskannereihin. 

Testauksessa kahdelle DigitalOceanin pilvipalvelimelle asennettiin NGINX Plus yhdessä NGINX 

WAF:n kanssa. Niitä vastaan ajettiin Internetin kautta haavoittuvuusskanneri Niktoa, jolla 

selvitettiin CRS-säännöstön toimivuus. Tulokset osoittivat, että ModSecurity CRS-säännöstöllä 

todellakin suojaa web-palvelinohjelmistoja tehokkaasti. 

Niktolla ajettiin kaksi testiä: ensimmäinen, jossa ModSecurity ei ollut käytössä, ja toinen, jossa se 

oli käytössä. Nikton testiraportti on liitteenä (liite 1). Esiselvitysten perusteella raportoin 

toimeksiantajalle tiedot siitä, miltä NGINX WAF vaikutti, ja toimiko se todella. 
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5.2 Käyttöönottovaihe 

Käyttöönottovaiheessa oli neljä tunnistettavissa olevaa osaa: asennus, asennuksen testaus, 

organisaatiokohtaiset muokkaukset ympäristöön sekä dokumentointi. Pitää huomioida, että 

vaikka asennuksen voi suorittaa yksi ihminen, on järjestelmäkomponentin ympäristöön 

yhteensovittaminen yleensä kokonaisen ryhmän ansiota. Tämä johtuu ympäristöjen 

monimutkaisuudesta. Kiitän muita ryhmässä työskennelleitä heidän avustaan. Annetut ohjeet 

noudattavat Ubuntun syntaksia. 

5.2.1 Asennus 

Kohdeservereille asennettiin NGINX Plus -palvelinohjelmisto sekä NGINX Plus WAF -dynaaminen 

moduuli. NGINX Plus -palvelinohjelmiston asentamiseen saa ohjeet NGINX Inc.:ltä asiakkuuden 

myötä. Käytännössä heiltä saa avaimen, jolla voi autentikoitua NGINX Plus -pakettisäilöä vastaan 

ja ladata ko. ohjelmiston. 

NGINX Plus -ohjelmiston asennus (NGINX Inc. 2018d): 

a. sudo mkdir /etc/ssl/nginx 

b. cd /etc/ssl/nginx 

c. Liitetään asiakasportaalista saadut sertifikaattitiedostot tänne kansioon: 

a. sudo cp nginx-repo.crt /etc/ssl/nginx/ 

b. sudo cp nginx-repo.key /etc/ssl/nginx/ 

d. sudo wget https://nginx.org/keys/nginx_signing.key 

e. sudo apt-key add nginx_signing.key 

f. sudo apt-get install apt-transport-https lsb-release ca-certificates 

g. printf "deb https://plus-pkgs.nginx.com/ubuntu `lsb_release -cs` nginx-plus\n" | 

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx-plus.list 
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h. sudo wget -q -O /etc/apt/apt.conf.d/90nginx 

https://cs.nginx.com/static/files/90nginx 

i. sudo apt-get update 

j. sudo apt-get install -y nginx-plus 

Näin saadaan asennettua NGINX Plus, ja sen asetustiedostot löytyvät /etc/nginx/ -kansiosta. 

NGINX WAF:n asennukseen komennot ovat (NGINX Inc. 2018e): 

a. sudo apt-get install nginx-plus-module-modsecurity 

b. nano /etc/nginx/nginx.conf : 

a. Lisätään pääkontekstiin (main-konteksti, asetustiedoston ylimmässä osiossa) 

rivi: 

i. load_module modules/ngx_http_modsecurity_module.so; 

c. sudo nginx -t 

Viimeisessä kohdassa testattiin siis, että moduuli latautuu onnistuneesti. 

Nginx-kansioon luodaan vielä alakansio ModSecuritylle ja sinne tehdään alustavat asetukset. 

a. sudo mkdir /etc/nginx/modsec 

b. cd /etc/nginx/modsec 

c. sudo wget https://raw.githubusercontent.com/SpiderLabs/ModSecurity/v3/mas-

ter/modsecurity.conf-recommended 

d. sudo mv modsecurity.conf-recommended modsecurity.conf 

e. nano modsecurity.conf 

a. Varmistetaan, että SecRuleEngine-komento on mallia: SecRuleEngine 

DetectionOnly 

f. touch /etc/nginx/modsec/main.conf 
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g. nano /etc/nginx/modsec/main.conf 

a. #Tämä tiedosto on niin sanottu koontiasetustiedosto. Tämän luominen helpottaa 

varsinaisten asetusten ylläpidettävyyttä. Tähän tiedostoon sisällytetään muut 

ModSecurityn käyttämän konfiguraatiot, ja tämä toimii siten siltana varsinaisten 

asetusten ja NGINXin välillä. 

Include /etc/nginx/modsec/modsecurity.conf 

Sitten määritellään tarvittaviin konteksteihin NGINXin asetuksissa päälle ModSecurity. 

Esimerkiksi jos on vain yksi palvelin, jolla kuunnellaan, niin määritellään ModSecurity päälle 

serverin sisälle: 

Esim. 

server { 

    listen 443; 

    modsecurity on; 

    modsecurity_rules_file /etc/nginx/modsec/main.conf; 

    location / { 

        proxy_pass http://localhost:8200; 

        proxy_set_header Host $host; 

    } 

} 

Huomionarvoista on, että komennolla modsecurity_rules_file annetaan polku siltatiedostoon. 

Komennothan tälle ovat muotoa 

a. nano /etc/nginx/konfiguraatiotiedostojotahalutaanmuuttaa 

b. sudo nginx -s reload 

Viimeisenä asennusvaiheen asiana pitää varmistaa, että ModSecurity lokittaa tarpeeksi 

auttamaan järjestelmän yhteensovittamista suojaukseen. Oletusasetuksilla NGINX WAF lokittaa 

kaiken toimintansa NGINX Plussan virhelokiin (NGINX Inc. 2018e). Tämän sijaintia ohjaa tiedoston 

/etc/nginx/nginx.conf:n error_log-komento. Oletusasetuksilla NGINX WAF ei tule lokittamaan 

kaikkea, vaan NGINXin asetuksista johtuen vain varoitustason (warn) tai sitä korkeamman tason 

viestit lokitetaan. 

Koska asennusvaiheessa halutaan kaikki talteen, muokataan tiedostoa: 

 error_log /var/log/nginx/error.log info; 
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Jos eri konteksteissa määritellään eri lokikohteita, pitää kaikki error_log-komennot päivittää. 

Varsinaiseen tuotantokäyttöön suositellaan oletusasetuksia, jolloin pelkästään torjutut pyynnöt 

lokittuvat. Toki jos on tarpeen turvallisuusvaatimusten vuoksi ja käytössä on automatiikkaa 

seulomaan lokia, voidaan lokitus asettaa raskaammaksi. Automaattinen lokienseulonta pitää 

tässä tapauksessa huolen siitä, ettei levytilan tarve kasva liian suureksi käsitellä. 

NGINX Inc. (2018e) suosittelee, ettei tuotantoympäristöissä käytettäisi Audit-lokitusta, joka ottaa 

talteen transaktioista kaiken. Nykyisin tosin pyynnön sekä vastauksen sisältöä ei pystytä 

ottamaan talteen NGINX-versiossa, toisin kuin 2.9. ModSecurityn Apache-versiossa. Tämä johtuu 

koodin uudelleenkirjoittamisesta, ja omien sanojensa mukaan tuote pyritään saattamaan 

ominaisuuspariteettiin 2.9. Apache-version kanssa, mutta sille ei ole julkaistu aikataulua. 

Audit-lokituksen käyttöönotto voidaan tehdä kahdella tavalla, joita SecAuditEngine-komento 

ohjaa: 

a. SecAuditEngine On 

b.  SecAuditEngine RelevantOnly 

RelevantOnly-toiminto käskee ModSecurityä lokittamaan täydet transaktiolokit vain torjutuista 

pyynnöistä, mikä säästää levytilaa. Omasta näkökulmastani näiden transaktioiden lokitus on 

tarpeen ja hyödyllistä. Niitä voidaan käyttää niin vianselvitykseen kuin proaktiiviseen 

suojaamiseen ja ominaisuus kannattaa kytkeä päälle. Tehokkaampaa vianetsintää toteuttaa 

SecDebugLog-komento, joka lokittaa kaiken, mitä ModSecurity tekee. 

Lisäksi tarvitaan itse säännöstö, jota vastaan ModSecurityä suoritetaan. Tällaisen valmiin 

säännöstön käyttäminen onkin Ristićin (2017, 18) mielestä suurimman hyödyn saantia 

vähimmällä panostuksella.  

Asennus suoritetaan seuraavilla komennoilla (NGINX Inc. 2018f): 

a. wget https://github.com/SpiderLabs/owasp-modsecurity-crs/archive/v3.0.2.tar.gz 

b. tar -xzvf v3.0.2.tar.gz 

c. sudo mv owasp-modsecurity-crs-3.0.2 /usr/local 

d. cd /usr/local/owasp-modsecurity-crs-3.0.2 
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e. sudo cp crs-setup.conf.example crs-setup.conf 

f. Muokataan modsecurityn silta-konfiguraatiotiedostoa:  

g. nano /etc/nginx/modsec/main.conf 

a. Lisätään CRS-säännöstö: 

i. #OWASP CRS v3 rules 

ii. Include /usr/local/owasp-modsecurity-crs-3.0.2/crs-setup.conf 

iii. Include /usr/local/owaps-modsecurity-crs-3.0.2/rules/*.conf 

h. sudo nginx -s reload 

Käyttöönotettu OWASP CRS-säännöstö on valmis torjumaan tai monitoroimaan web-

sovellusliikennettä organisaation tarpeiden mukaan. 

5.2.2 Organisaatiolle kohdennetut muokkaukset ja asennuksen testaus 

Tämä osio joutuu pysyttelemään kuvauksissaan yleisellä tasolla, koska OPSEC vaatii sitä. 

Toimeksiantaja halusi integroida lokituksen ja hälytysprosessinsa sekä rakentaa valmista 

älykkyyttä siihen. Johtuen aikarajoituksista oli tehtäviä määriteltävä uudelleen varsinaisen 

opinnäytetyön jälkeen tarjottaviksi tukipalveluiksi.  Näitä tehtäviä olivat: lokituksen tarkka 

määrittely ja testaus jatkuvana prosessina, turvallisuusnäkymien tekeminen tai vähintään 

tekemisessä opastaminen ModSecurityn osalta sekä hälytysten automaattinen nosto 

lokiratkaisussa analyytikoille ja järjestelmäoperaattoreille. 

Asennuksen testaus suoritettiin ryhmätyöskentelynä yhdessä toimeksiantajan asiantuntijoiden 

kanssa, ja ajankäytön vuoksi määriteltiin myös tehtäväksi varsinaisen opinnäytetyön jälkeen 

jatkuvana tukipalveluna. Tämä johtuu siitä, että OWASP CRS:n säännöstöä pitää varmentaa 

yhdenmukaisiksi pidemmältä ajalta toimeksiantajan SaaS-palvelua vastaan.  
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5.3 Dokumentointivaihe 

Dokumentointivaiheessa pyrittiin luomaan helppokäyttöiset ohjeet järjestelmän ylläpitämistä 

varten. Nämä toimivat pohjana myöhempää orkestraatiojärjestelmän vaatimaa refaktorointia 

varten. Ohjeita ei voitu liittää tähän versioon ympäristökohdennuksen vuoksi. Dokumentaatiota 

on tarkoitus päivittää, ja sen vuoksi se kannattaa aina säilöä versionhallinnalla. Siitä pystyy 

seuraamaan järjestelmän asetusten kehitystä. 

On tärkeää, että toimeksiantaja luo myös itselleen kyvykkyyttä järjestelmästä. Suositeltavaa on, 

että järjestelmästä vastaavat ihmiset liittyvät ainakin seuraaville postituslistoille: 

mod-security-users@lists.sourceforge.net 

owasp-modsecurity-core-rule-set@lists.owasp.org 

Lisäksi ModSecurityn ja OWASP:n CRS-säännöstöjen Github-säilöjen seuranta on suositeltava 

toimenpide. 



25 

6 Ubuntu 18.04: NGINX + ModSecurity -asennusohjeet 

Asentamiseen kuuluu muutamia vaiheita: asennuksen valmistelu, NGINX-palvelinohjelmiston 

asennus, ModSecurityn asennus, testaus sekä dokumentointi myöhempää jatkoa varten. 

6.1 Asennuksen valmistelu 

1. Päivitetään jakelu: 

a. sudo apt-get update 

b. sudo apt-get dist-upgrade -y 

2. Asennetaan muut tarvittavat ohjelmistot ja riippuvuudet: 

a. sudo apt-get install -y apt-utils autoconf automake build-essential git libucrl4-

openssl-dev libgeoip-dev liblmdb-dev ibpcre++-dev libtool libxml2-dev libyajl-dev 

pkgconf wget zlib1g-dev 

3. Asetetaan host-palomuuri: 

a. sudo ufw status 

b. sudo ufw enable 

c. sudo ufw allow 22 

d. sudo ufw allow 80 

e. sudo ufw allow 443 

6.2 NGINX-palvelinohjelmiston asennus (NGINX Inc. 2018g) 

Seuraavaksi asennetaan itse palvelinohjelmisto: 

a. sudo wget https://nginx.org/keys/nginx_signing.key 
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b. sudo apt-key add nginx_signing.key 

c. nano /etc/apt/sources.list 

i. Lisätään rivit: 

1. deb https://nginx.org/packages/ubuntu/ bionic nginx 

2. deb-src https://nginx.org/packages/ubuntu/ bionic/nginx 

d. sudo apt-get remove nginx-common 

e. sudo apt-get update 

f. sudo apt-get install nginx 

g. sudo nginx 

6.3 ModSecurityn asennus (Memon ym. 2017) 

a. git clone --depth 1 -b v3/master --single-branch https://github.com/SpiderLabs/Mod-

Security 

b. cd ModSecurity 

c. git submodule init 

d. git submodule update 

e. ./build.sh 

f. ./configure 

g. make 

h. make install 

i. git clone --depth 1 https://github.com/SpiderLabs/ModSecurity-nginx.git 

j. ning -v 
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NGINXin version mukaan haetaan ja asennetaan oikea NGINX connector ModSecuritylle: 

a. wget http://nginx.org/download/nginx-1.13.1.tar.gz 

b. tar zxvf nginx-1.13.1.tar.gz 

c. cd nginx-1.13.1 

d. ./configure --with-compat --add-dynamic-module=../ModSecurity-nginx 

e. make modules 

f. cp objs/ngx_http_modsecurity_module.so /etc/nginx/modules 

g. nano /etc/nginx/nginx.conf 

a. Lisätään main-kontekstiin:  

i. load_module modules/ngx_http_modsecurity_module.so; 

Luodaan ModSecuritylle kansiopuitteet: 

a. mkdir /etc/nginx/modsec 

b. wget -P /etc/nginx/modsec/ https://raw.githubusercontent.com/SpiderLabs/ModSecu-

rity/v3/master/modsecurity.conf-recommended 

c. mv /etc/nginx/modsec/modsecurity.conf-recommended /etc/nginx/modsec/modsecu-

rity.conf 

6.4 Testaus 

Linuxin curl on hyvä ohjelma testata, toimiiko ModSecurity niin kuin on luvattu. Pystytetään 

toinen kone, joka liikennöi Internetin kautta kohdekoneelle, jossa ModSecurity toimii. Tälle 

koneelle asennetaan haavoittuvuusskannerit, joita voi ajaa. Haavoittuvuusskannerin 

käyttötarkoitus ja käyttöajankohta tulee dokumentoida. Haavoittuvuusmetsästyksessä oman 

toiminnan dokumentaatio on tärkeää Suomen lain vaatiman aikeiden hyväntahtoisuuden 

osoittamiseksi. Jos ongelmia esiintyy asennuksen aikana näiden ohjeiden seuraamisen 

yhteydessä, pitää tarkistaa komentojen ajantasaisuus. Osa komennoista saattaa olla vaihtunut, 
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vanhentunut tai muuttunut. Koska Internet ja ohjelmistot ovat hyvin dynaamisia ympäristöjä, ei 

täyttä takuuta toimivuudesta voida antaa. Sen vuoksi hakukonetaidot ja vianetsintä nousevat 

kykyinä omaan arvoonsa. 

6.5 Dokumentointi 

Oman työni aikana totesin, ettei ihmisen muisti kykene muistamaan kaikkia tehtyjä komentoja, 

ja erityisesti tekemisen aikana esiintyneitä virheitä. Sen johdosta tulee aina tehdyt toimenpiteet 

dokumentoida, jotta voi myöhemmin palata opiskeluun tai tekemiseen tarvitsematta arvuutella, 

missä mikäkin asetustiedosto oli. Tämän voi suorittaa ajamalla komento: 

a. history > mydocumentationaboutthissystem.txt 

b. Ottamalla kyseinen tiedosto talteen vaikka WinSCP:llä, olettaen että käytetty 

yhteyskone on Windows. SCP:tä voi käyttää suoraan, jos kyseessä on Linux. 

c. Kannattaa ottaa ylös erikseen .txt-tiedostoon kohdatut ongelmat ja havainnot. Ne 

auttavat jatkossa. 
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7 Loppusanat ja kehitysehdotukset 

Tietoturva on huonoimmillaan markkinoinnin tai myynnin vaikutuksen alaisena ostettuja kiiltäviä, 

uusia lupaavia tuotteita täyttämässä organisaation hyllytilaa. Parhaimmillaan se on, kun 

organisaatiot alkavat käyttämään jo olemassa olevia resurssejaan ja 

tietoturvatoiminnollisuuksiaan täysimääräisesti (Conrad & Henderson 2018). Opinnäytetyön 

käytännön osuus pyrki dokumentaatiolla vastaamaan tämän uuden komponentin 

käytettävyyteen. Lokituksen varmentaminen sekä TLS-salauksella tapahtuva lokien siirto 

edesauttaa GDPR:n vaatimusten toteuttamista sen vaikuttamatta operatiiviseen toimintaan. 

Lokituksen jatkuva kehittäminen yrityksen tarpeita palvelevaksi tulee olla keskiössä myös 

jatkossa. 

Käytännön osuudessa oli haasteensa lähinnä aikaresurssin puutteellisuuden vuoksi. Yhtenä 

opinnäytetyön kokonaisoppina olikin oman ajankäytön tehokkaampi seuraaminen ja 

lisätehtävistä kieltäytyminen. Palautumisen merkitys suunnittelutyössä avautui konkreettisesti. 

Toimeksiantajayritys on hyvä esimerkki valveutuneesta yrityksestä: he onnistuivat tunnistamaan 

organisaation kriittisen toiminnon ja tuotteen, jonka tietoturvasta huolehtiminen on ensiarvoisen 

tärkeää. Koska tietoturvamallin muut komponentit eivät pystyneet suoraan tekemään sitä, mitä 

NGINX WAF tekee, oli tarpeenmukaista käyttöönottaa kyseessä oleva tuote suojelemaan SaaS-

palvelua. 

Tunnistettuja kehityskohteita ovat: jatkuva alustan refaktorointi orkestraation käyttämisen 

mahdollistamiseksi, jatkuva lokien ja erityisesti debug-lokien katselmointi ja sen perusteella 

järjestelmän hienosäätö, hyökkääjien toimintatapojen ennakointi sekä muuttuvan teknologian 

ennakointi. Haavoittuvuusskannereita tulee ajaa järjestelmällisesti yrityksen omia SaaS-palveluita 

vastaan, jotta voidaan selvittää organisaatiolle kohdennettava hyöty. Kysymysmerkkejä aiheuttaa 

tuleva TLSv1.3, jossa otetaan käyttöön PFS, ja joka asettaa lisävaatimuksia web-

sovelluspalomuurien tarkastamisprosessille. 

Lisäksi virtuaalipaikkausmahdollisuus tulee ottaa tarkasteluun. Sillä mahdollistetaan nopeampi 

paikkaus suojaavassa kerroksessa ennen kuin perusteellinen ja enemmän aikaa vievä 

paikkausprosessi saadaan suoritettua taustajärjestelmälle. 

Kun ollaan riittävän ajan myötä varmistuttu, että säännöt eivät estä hyväksyttävän liikenteen 

pääsyä web-sovellukselle, tulee ModSecurity asettaa monitoroivasta roolista estävään rooliin. Jos 
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toimeksiantaja haluaa helppokäyttöisyyttä, on suositeltavaa hankkia Trustwaven kaupallinen 

säännöstö (NGINX Inc. 2018h). Sen avulla tulee web-portaali, joka yksinkertaistaa sääntöjen 

konfiguraatiota huomattavasti. Nettohyöty tulee säästetyistä työtunneista ja monimutkaisuuden 

vähenemisestä.  

Turvallisia web-sovelluksia on hyvin vaikea tehdä. Toivon, että tämän työn avulla useampi 

hakeutuu tämän aihepiirin pariin ja pääsee pidemmälle kuin minä pääsin. 
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Liitteet 

Liite 1: Nikton testitulokset 

root@debiannginx2:~# nikto -h 159.89.18.113 

 

 

 

 

- Nikto v2.1.5 

-----------------------------------------------------------------------

---- 

+ Target IP:          159.89.18.113 

+ Target Hostname:    159.89.18.113 

+ Target Port:        80 

+ Start Time:         2018-09-20 09:03:44 (GMT0) 

-----------------------------------------------------------------------

---- 

+ Server: nginx/1.15.2 

+ The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present. 

+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible 

dirs) 

+ "robots.txt" retrieved but it does not contain any 'disallow' entries 

(which is odd). 

+ DEBUG HTTP verb may show server debugging information. See 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/e8z01xdh%28VS.80%29.aspx for 

details. 

+ /smg_Smxcfg30.exe?vcc=3560121183d3: This may be a Trend Micro Of-

ficescan 'backdoor'. 

+ /852566C90012664F: This database can be read using the replica ID 

without authentication. 

+ OSVDB-7501: /themes/mambosimple.php?detection=detected&sitename=</ti-

tle><script>alert(document.cookie)</script>: Mambo PHP Portal/Server is 

vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/adviso-

ries/CA-2000-02.html. 

+ /index.php?option=search&searchword=<script>alert(docu-

ment.cookie);</script>: Mambo Site Server 4.0 build 10 is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-7505: /emailfriend/emailnews.php?id=\"<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Mambo PHP Portal/Server is vulnerable to Cross 

Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-7504: /emailfriend/emailfaq.php?id=\"<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Mambo PHP Portal/Server is vulnerable to Cross 

Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-7503: /emailfriend/emailarticle.php?id=\"<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Mambo PHP Portal/Server is vulnerable to Cross 

Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /administrator/upload.php?newbanner=1&choice=\"<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Mambo PHP Portal/Server is vulnerable to Cross 

Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-7495: /administrator/popups/section-

swindow.php?type=web&link=\"<script>alert(document.cookie)</script>: 

Mambo PHP Portal/Server is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 
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+ OSVDB-7498: /administrator/gallery/view.php?path=\"<script>alert(doc-

ument.cookie)</script>: Mambo PHP Portal/Server is vulnerable to Cross 

Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-7499: /administrator/gallery/uploadimage.php?direc-

tory=\"<script>alert(document.cookie)</script>: Mambo PHP Portal/Server 

is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advi-

sories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-7497: /administrator/gallery/navigation.php?direc-

tory=\"<script>alert(document.cookie)</script>: Mambo PHP Portal/Server 

is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advi-

sories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-7496: /administrator/gallery/gallery.php?direc-

tory=\"<script>alert(document.cookie)</script>: Mambo PHP Portal/Server 

is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advi-

sories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-2820: /index.php?dir=<script>alert('Vulnerable')</script>: Auto 

Directory Index 1.2.3 and prior are vulnerable to XSS attacks. 

+ /https-admserv/bin/index?/<script>alert(document.cookie)</script>: 

Sun ONE Web Server 6.1 administration control is vulnerable to XSS at-

tacks. 

+ OSVDB-2876: /clusterframe.jsp?cluster=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Macromedia JRun 4.x JMC Interface, cluster-

frame.jsp file is vulnerable to a XSS attack. 

+ /upload.php?type=\"<script>alert(document.cookie)</script>: Mambo PHP 

Portal/Server is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-4619: /soinfo.php?\"><script>alert('Vulnerable')</script>: The 

PHP script soinfo.php is vulnerable to Cross Site Scripting. Set ex-

pose_php = Off in php.ini. 

+ /666%0a%0a<script>alert('Vulnerable');</script>666.jsp: Apache Tomcat 

4.1 / Linux is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /servlet/MsgPage?action=test&msg=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: NetDetector 3.0 and below are vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /servlet/org.apache.catalina.ContainerServlet/<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Apache-Tomcat is vulnerable to Cross Site Scripting 

(XSS) by invoking java classes. http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ /servlet/org.apache.catalina.Context/<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Apache-Tomcat is vulnerable to Cross Site Scripting 

(XSS) by invoking java classes. http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ /servlet/org.apache.catalina.Globals/<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Apache-Tomcat is vulnerable to Cross Site Scripting 

(XSS) by invoking java classes. http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ /servlet/org.apache.catalina.servlets.WebdavSta-

tus/<script>alert('Vulnerable')</script>: Apache-Tomcat is vulnerable 

to Cross Site Scripting (XSS) by invoking java classes. 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /servlets/MsgPage?action=badlogin&msg=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: The NetDetector install is vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS) in its invalid login message. http://www.cert.org/advi-

sories/CA-2000-02.html. 

+ /admin/sh_taskframes.asp?Title=Configuraci%C3%B3n%20de%20regis-

tro%20Web&URL=MasterSettings/Web_LogSettings.asp?tab1=TabsWeb-

Server%26tab2=TabsWebLogSet-

tings%26__SAPageKey=5742D5874845934A134CD05F39C63240&Re-

turnURL=\"><script>alert(document.cookie)</script>: IIS 6 on Windows 
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2003 is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS) in certain error mes-

sages. http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-17665: /SiteServer/Knowledge/De-

fault.asp?ctr=\"><script>alert('Vulnerable')</script>: Site Server is 

vulnerable to Cross Site Scripting 

+ OSVDB-17666: /_mem_bin/formslogin.asp?\"><script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Site Server is vulnerable to Cross Site Scripting 

+ /nosuchurl/><script>alert('Vulnerable')</script>: JEUS is vulnerable 

to Cross Site Scripting (XSS) when requesting non-existing JSP pages. 

http://securitytracker.com/alerts/2003/Jun/1007004.html 

+ OSVDB-3624: /webcalendar/week.php?eventinfo=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Webcalendar 0.9.42 and below are vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ /~/<script>alert('Vulnerable')</script>.aspx?aspxerrorpath=null: 

Cross site scripting (XSS) is allowed with .aspx file requests (may be 

Microsoft .net). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html 

+ /~/<script>alert('Vulnerable')</script>.aspx: Cross site scripting 

(XSS) is allowed with .aspx file requests (may be Microsoft .net). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html 

+ /~/<script>alert('Vulnerable')</script>.asp: Cross site scripting 

(XSS) is allowed with .asp file requests (may be Microsoft .net). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html 

+ /catinfo?<u><b>TESTING: The Interscan Viruswall catinfo script is 

vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/adviso-

ries/CA-2000-02.html. 

+ /user.php?op=userinfo&uname=<script>alert('hi');</script>: The PHP-

Nuke installation is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). Update 

to versions above 5.3.1. http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-41361: /templates/form_header.php?noticemsg=<script>javas-

cript:alert(document.cookie)</script>: MyMarket 1.71 is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-9238: /supporter/index.php?t=up-

dateticketlog&id=&lt;script&gt;<script>alert('Vulnera-

ble')</script>&lt;/script&gt;: MyHelpdesk from 

http://myhelpdesk.sourceforge.net/ versions v20020509 and older are 

vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/adviso-

ries/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-9238: /supporter/index.php?t=ticket-

time&id=&lt;script&gt;<script>alert('Vulnera-

ble')</script>&lt;/script&gt;: MyHelpdesk from 

http://myhelpdesk.sourceforge.net/ versions v20020509 and older are 

vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/adviso-

ries/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-9238: /supporter/index.php?t=ticket-

files&id=&lt;script&gt;<script>alert('Vulnera-

ble')</script>&lt;/script&gt;: MyHelpdesk from 

http://myhelpdesk.sourceforge.net/ versions v20020509 and older are 

vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/adviso-

ries/CA-2000-02.html. 

+ /sunshop.index.php?action=storenew&username=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: SunShop is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS) in 

the signup page. CA-200-02. 

+ OSVDB-20232: /submit.php?subject=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>&story=<script>alert('Vulnerable')</script>&sto-

ryext=<script>alert('Vulnerable')</script>&op=Preview: This install of 

PHP-Nuke is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 
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+ OSVDB-27097: /ss000007.pl?PRODREF=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Actinic E-Commerce services is vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-5049: /setup.exe?<script>alert('Vulnera-

ble')</script>&page=list_users&user=P: CiscoSecure ACS v3.0(1) Build 40 

allows Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-

2000-02.html. 

+ OSVDB-2689: /servlet/ContentServer?pagename=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Open Market Inc. ContentServer is vulnerable to Cross 

Site Scripting (XSS) in the login-error page. http://www.cert.org/advi-

sories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-2322: /search.php?searchstring=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Gallery 1.3.4 and below is vulnerable to Cross 

Site Scripting (XSS). Upgrade to the latest version. http://www.securi-

tyfocus.com/bid/8288. 

+ OSVDB-50551: /search.php?searchfor=\"><script>alert(1776)</script>: 

Siteframe 2.2.4 is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /search.asp?term=<%00script>alert('Vulnerable')</script>: ASP.Net 1.1 

may allow Cross Site Scripting (XSS) in error pages (only some browsers 

will render this). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /samples/search.dll?query=<script>alert(document.cookie)</script>: 

Sambar Server default script is vulnerable to Cross Site Scripting 

(XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /replymsg.php?send=1&destin=<script>alert('Vulnerable')</script>: 

This version of PHP-Nuke's replymsg.php is vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /postnuke/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=in-

dex&req=viewlinkdetails&lid=666&ttitle=Mocosoft Utili-

ties\"%3<script>alert('Vulnerable')</script>: Postnuke Phoenix 0.7.2.3 

is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advi-

sories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-4599: /pm_buddy_list.asp?name=A&desc=B%22%3E<script>alert('Vul-

nerable')</script>%3Ca%20s=%22&code=1: Web Wiz Forums ver. 7.01 and be-

low is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /phpwebsite/index.php?module=search&SEA_search_op=con-

tinue&PDA_limit=10\"><script>alert('Vulnerable')</script>: phpWebSite 

0.9.x and below are vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /phpwebsite/index.php?module=pagemas-

ter&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=10\"><script>alert('Vulnera-

ble')</script>&MMN_position=[X:X]: phpWebSite 0.9.x and below are vul-

nerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/adviso-

ries/CA-2000-02.html. 

+ /phpwebsite/index.php?module=fatcat&fatcat[user]=viewCate-

gory&fatcat_id=1%00+\"><script>alert('Vulnerable')</script>: phpWebSite 

0.9.x and below are vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /phpwebsite/index.php?module=calendar&calen-

dar[view]=day&month=2&year=2003&day=1+%00\"><script>alert('Vulnera-

ble')</script>: phpWebSite 0.9.x and below are vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-59093: /phptonuke.php?filnavn=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: PHP-Nuke add-on PHPToNuke is vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-32774: /phpinfo.php?VARIABLE=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Contains PHP configuration information and is vulnera-

ble to Cross Site Scripting (XSS). 
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+ OSVDB-32774: /phpinfo.php3?VARIABLE=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Contains PHP configuration information and is vulnera-

ble to Cross Site Scripting (XSS). 

+ OSVDB-27071: /phpimageview.php?pic=javascript:alert(8754): PHP Image 

View 1.0 is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS).  

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-2193: /phpBB/viewtopic.php?topic_id=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: phpBB is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). Up-

grade to the latest version. http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-4297: /phpBB/viewtopic.php?t=17071&highlight=\">\"<script>ja-

vascript:alert(document.cookie)</script>: phpBB is vulnerable to Cross 

Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-11145: /phorum/admin/header.php?GLOBALS[mes-

sage]=<script>alert('Vulnerable')</script>: Phorum 3.3.2a and below 

from phorum.org is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-11144: /phorum/admin/footer.php?GLOBALS[mes-

sage]=<script>alert('Vulnerable')</script>: Phorum 3.3.2a and below 

from phorum.org is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /Page/1,10966,,00.html?var=<script>alert('Vulnerable')</script>: Vi-

gnette server is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. Upgrade to the latest 

version. 

+ /node/view/666\"><script>alert(document.domain)</script>: Drupal 

4.2.0 RC is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-5106: /netutils/whodata.stm?sitename=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ /nav/cList.php?root=</script><script>alert('Vulnerable')/<script>: 

RaQ3 server script is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS).  

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-3931: /myphpnuke/links.php?op=search&query=[script]alert('Vul-

nerable);[/script]?query=: myphpnuke is vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-3931: /myphpnuke/links.php?op=MostPopular&ra-

tenum=[script]alert(document.cookie);[/script]&ratetype=percent: 

myphpnuke is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /myhome.php?action=messages&box=<script>alert('Vulnerable')</script>: 

OpenBB 1.0.0 RC3 is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /msadm/user/login.php3?account_name=\"><script>alert('Vulnera-

ble')</script>: The Sendmail Server Site User login is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ /msadm/site/index.php3?authid=\"><script>alert('Vulnera-

ble')</script>: The Sendmail Server Site Administrator Login is vulner-

able to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-

2000-02.html. 

+ /msadm/domain/index.php3?account_name=\"><script>alert('Vulnera-

ble')</script>: The Sendmail Server Site Domain Administrator login is 

vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/adviso-

ries/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-50539: /modules/Submit/index.php?op=pre&ti-

tle=<script>alert(document.cookie);</script>: Basit cms 1.0 is vulnera-

ble to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-

2000-02.html. 
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+ /modules/Forums/bb_smilies.php?site_font=}--

></style><script>alert('Vulnerable')</script>: PHP-Nuke 6.0 is vulnera-

ble to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-

2000-02.html. 

+ /modules/Forums/bb_smilies.php?name=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: PHP-Nuke 6.0 is vulnerable to Cross Site Scripting 

(XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /modules/Forums/bb_smilies.php?Default_Theme=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: PHP-Nuke 6.0 is vulnerable to Cross Site Scripting 

(XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /modules/Forums/bb_smilies.php?bgcolor1=\"><script>alert('Vulnera-

ble')</script>: PHP-Nuke 6.0 is vulnerable to Cross Site Scripting 

(XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /modules.php?op=modload&name=Xforum&file=member&action=viewpro&mem-

ber=<script>alert('Vulnerable')</script>: The XForum (PHP-Nuke Add-on 

module) is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /modules.php?op=modload&name=Xforum&file=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>&fid=2: The XForum (PHP-Nuke Add-on module) is vulnerable 

to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5498: /modules.php?op=modload&name=Wiki&file=index&page-

name=<script>alert('Vulnerable')</script>: Wiki PostNuke Module is vul-

nerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/adviso-

ries/CA-2000-02.html. 

+ /modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=in-

dex&l_op=viewlink&cid=<script>alert('Vulnerable')</script>: The PHP-

Nuke forum is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /modules.php?op=modload&name=WebChat&file=in-

dex&roomid=<script>alert('Vulnerable')</script>: The PHP-Nuke forum is 

vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/adviso-

ries/CA-2000-02.html. 

+ /modules.php?op=modload&name=Members_List&file=index&let-

ter=<script>alert('Vulnerable')</script>: This install of PHP-Nuke's 

modules.php is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /modules.php?op=modload&name=Guestbook&file=index&en-

try=<script>alert('Vulnerable')</script>: The PHP-Nuke forum is vulner-

able to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-

2000-02.html. 

+ /modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id_cat=1&cate-

gories=%3Cimg%20src=javascript:alert(9456);%3E&parent_id=0: Post Nuke 

0.7.2.3-Phoenix is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-20235: /modules.php?op=modload&name=DMOZGateway&file=in-

dex&topic=<script>alert('Vulnerable')</script>: The DMOZGateway (PHP-

Nuke Add-on module) is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /modules.php?name=Your_Ac-

count&op=userinfo&username=bla<script>alert(document.cookie)</script>: 

Francisco Burzi PHP-Nuke 5.6, 6.0, 6.5 RC1/RC2/RC3, 6.5 is vulnerable 

to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ /modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&uname=<script>alert('Vul-

nerable')</script>: The PHP-Nuke forum is vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /modules.php?name=Surveys&pollID=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: The PHP-Nuke forum is vulnerable to Cross Site Script-

ing (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 
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+ OSVDB-6226: /modules.php?name=Stories_Ar-

chive&sa=show_month&year=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>&month=3&month_l=test: The PHP-Nuke forum is vulnerable 

to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-6226: /modules.php?name=Stories_Ar-

chive&sa=show_month&year=2002&month=03&month_l=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: The PHP-Nuke forum is vulnerable to Cross Site Script-

ing (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-5914: /modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloadde-

tails&lid=02&ttitle=<script>alert('Vulnerable')</script>: This install 

of PHP-Nuke is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /modules.php?name=Classifieds&op=ViewAds&id_sub-

catg=75&id_catg=<script>alert('Vulnerable')</script>: The PHP-Nuke fo-

rum is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /modules.php?letter=%22%3E%3Cimg%20src=javascript:alert(docu-

ment.cookie);%3E&op=modload&name=Members_List&file=index: Post Nuke 

0.7.2.3-Phoenix is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-4598: /members.asp?SF=%22;}alert(223344);func-

tion%20x(){v%20=%22: Web Wiz Forums ver. 7.01 and below is vulnerable 

to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-3201: /megabook/admin.cgi?login=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Megabook guestbook is vulnerable to Cross Site Script-

ing (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /mailman/listinfo/<script>alert('Vulnerable')</script>: Mailman is 

vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). Upgrade to version 2.0.8 to 

fix. http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-9256: /launch.jsp?NFuse_Application=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: NFuse is vulnerable to cross site scripting (XSS) in 

the GetLastError function. Upgrade to the latest version. 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-9257: /launch.asp?NFuse_Application=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: NFuse is vulnerable to cross site scripting (XSS) in 

the GetLastError function. Upgrade to the latest version. 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-5803: /isapi/testisa.dll?check1=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-50552: /index.php?file=Liens&op=\"><script>alert('Vulnera-

ble');</script>: Nuked-klan 1.3b is vulnerable to Cross Site Scripting 

(XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /index.php?action=storenew&username=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: SunShop is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS) in 

the signup page. CA-200-02. 

+ /index.php/\"><script><script>alert(document.cookie)</script><: eZ 

publish v3 and prior allow Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-50553: /index.php/content/search/?SectionID=3&Search-

Text=<script>alert(document.cookie)</script>: eZ publish v3 and prior 

allow Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-

2000-02.html. 

+ OSVDB-50553: /index.php/content/advancedsearch/?Search-

Text=<script>alert(document.cookie)</script>&PhraseSearch-

Text=<script>alert(document.cookie)</script>&SearchContentClassID=-

1&SearchSectionID=-1&SearchDate=-1&SearchButton=Search: eZ publish v3 
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and prior allow Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/adviso-

ries/CA-2000-02.html. 

+ /html/partner.php?mainfile=anything&Default_Theme='<script>alert(doc-

ument.cookie);</script>: myphpnuke version 1.8.8_final_7 is vulnerable 

to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ /html/chatheader.php?mainfile=anything&De-

fault_Theme='<script>alert(document.cookie);</script>: myphpnuke ver-

sion 1.8.8_final_7 is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /html/cgi-bin/cgicso?query=<script>alert('Vulnerable')</script>: This 

CGI is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-2322: /gallery/search.php?searchstring=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Gallery 1.3.4 and below is vulnerable to Cross 

Site Scripting (XSS). Upgrade to the latest version. http://www.securi-

tyfocus.com/bid/8288. 

+ OSVDB-20234: /friend.php?op=SiteSent&fname=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: This version of PHP-Nuke's friend.php is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). Upgrade to the latest version. 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-2946: /forum_members.asp?find=%22;}alert(9823);func-

tion%20x(){v%20=%22: Web Wiz Forums ver. 7.01 and below is vulnerable 

to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-31694: /forums/index.php?board=;ac-

tion=login2&user=USERNAME&cookielength=120&passwrd=PASS-

WORD<script>alert('Vulnerable')</script>: YaBB is vulnerable to Cross 

Site Scripting (XSS) in the password field of the login page. 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-9231: /error/500error.jsp?et=1<script>alert('Vulnera-

ble')</script>;: Macromedia Sitespring 1.2.0(277.1) on Windows 2000 is 

vulnerable to Cross Site Scripting (XSS) in the error pages. 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /download.php?sortby=&dcategory=<script>alert('Vulnerable')</script>: 

This version of PHP-Nuke's download.php is vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS). Upgrade to the latest version. http://www.cert.org/ad-

visories/CA-2000-02.html. 

+ /comments.php?subject=<script>alert('Vulnerable')</script>&com-

ment=<script>alert('Vulnerable')</script>&pid=0&sid=0&mode=&or-

der=&thold=op=Preview: This version of PHP-Nuke's comments.php is vul-

nerable to Cross Site Scripting (XSS). Upgrade to the latest version. 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-50619: /cleartrust/ct_logon.asp?CTLo-

ginErrorMsg=<script>alert(1)</script>: RSA ClearTrust allows Cross Site 

Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-651: /cgi-local/cgiemail-1.6/cgicso?query=<script>alert('Vul-

nerable')</script>: This CGI is vulnerable to Cross Site Scripting 

(XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-651: /cgi-local/cgiemail-1.4/cgicso?query=<script>alert('Vul-

nerable')</script>: This CGI is vulnerable to Cross Site Scripting 

(XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-7022: /calendar.php?year=<script>alert(docu-

ment.cookie);</script>&month=03&day=05: DCP-Portal v5.3.1 is vulnerable 

to  Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-27096: /ca000007.pl?ACTION=SHOW-

CART&REFPAGE=\"><script>alert('Vulnerable')</script>: Actinic E-Com-

merce services is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 
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+ OSVDB-27097: /ca000001.pl?ACTION=SHOWCART&hop=\"><script>alert('Vul-

nerable')</script>&PATH=acatalog%2f: Actinic E-Commerce services is 

vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/adviso-

ries/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-27095: /bb000001.pl<script>alert('Vulnerable')</script>: Ac-

tinic E-Commerce services is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /article.cfm?id=1'<script>alert(document.cookie);</script>: With mal-

formed URLs, ColdFusion is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-4765: /apps/web/vs_diag.cgi?server=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Zeus 4.2r2 (webadmin-4.2r2) is vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-2243: /addressbook/index.php?surname=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Phpgroupware 0.9.14.003 is vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-2243: /addressbook/index.php?name=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Phpgroupware 0.9.14.003 is vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /add.php3?url=ja&adurl=javascript:<script>alert('Vulnera-

ble')</script>:  1.1 http://www.sugarfreenet.com/ is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ /a?<script>alert('Vulnerable')</script>: Server is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS) in the error message if code is passed in 

the query-string. This may be a Null HTTPd server. 

+ OSVDB-54589: /a.jsp/<script>alert('Vulnerable')</script>: JServ is 

vulnerable to Cross Site Scripting (XSS) when a non-existent JSP file 

is requested. Upgrade to the latest version of JServ. 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-38019: /?mod=<script>alert(document.cookie)</script>&op=browse: 

Sage 1.0b3 is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ /<script>alert('Vulnerable')</script>.thtml: Server is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ /<script>alert('Vulnerable')</script>.shtml: Server is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ /<script>alert('Vulnerable')</script>.jsp: Server is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ /<script>alert('Vulnerable')</script>.aspx: Cross site scripting 

(XSS) is allowed with .aspx file requests (may be Microsoft .net). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-6662: /<script>alert('Vulnerable')</script>: Server is vulnera-

ble to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-

2000-02.html. 

+ OSVDB-9239: /mailman/admin/ml-name?\"><script>alert('Vulnera-

ble')</script>;: Mailman is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-25499: /affich.php?image=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: GPhotos index.php rep Variable XSS. 

+ OSVDB-25498: /diapo.php?rep=<script>alert(document.cookie)</script>: 

GPhotos index.php rep Variable XSS. 

+ OSVDB-25497: /index.php?rep=<script>alert(document.cookie)</script>: 

GPhotos index.php rep Variable XSS. 

+ OSVDB-700: /fcgi-bin/echo?foo=<script>alert('Vulnerable')</script>: 

Fast-CGI has two default CGI programs (echo.exe/echo2.exe) vulnerable 

to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 
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+ OSVDB-3954: /fcgi-bin/echo2?foo=<script>alert('Vulnerable')</script>: 

Fast-CGI has two default CGI programs (echo.exe/echo2.exe) vulnerable 

to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-700: /fcgi-bin/echo.exe?foo=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Fast-CGI has two default CGI programs 

(echo.exe/echo2.exe) vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-3954: /fcgi-bin/echo2.exe?foo=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Fast-CGI has two default CGI programs 

(echo.exe/echo2.exe) vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-19947: /apps/web/index.fcgi?servers=&section=<script>alert(doc-

ument.cookie)</script>: Zeus Admin server 4.1r2 is vulnerable to Cross 

Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-12606: /index.php?err=3&email=\"><script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: MySQL Eventum is vulnerable to XSS in the email 

field. 

+ OSVDB-12607: /forgot_password.php?email=\"><script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: MySQL Eventum is vulnerable to XSS in the email 

field. 

+ OSVDB-12606: /bugs/index.php?err=3&email=\"><script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: MySQL Eventum is vulnerable to XSS in the email 

field. 

+ OSVDB-12607: /bugs/forgot_password.php?email=\"><script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: MySQL Eventum is vulnerable to XSS in the email 

field. 

+ OSVDB-12606: /eventum/index.php?err=3&email=\"><script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: MySQL Eventum is vulnerable to XSS in the email 

field. 

+ OSVDB-12607: /eventum/forgot_password.php?email=\"><script>alert(doc-

ument.cookie)</script>: MySQL Eventum is vulnerable to XSS in the email 

field. 

+ OSVDB-2562: /login/sm_login_screen.php?error=\"><script>alert('Vul-

nerable')</script>: SPHERA HostingDirector and Final User (VDS) Control 

Panel 1-3 are vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-2562: /login/sm_login_screen.php?uid=\"><script>alert('Vulnera-

ble')</script>: SPHERA HostingDirector and Final User (VDS) Control 

Panel 1-3 are vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-2562: /SPHERA/login/sm_login_screen.php?er-

ror=\"><script>alert('Vulnerable')</script>: SPHERA HostingDirector and 

Final User (VDS) Control Panel 1-3 are vulnerable to Cross Site Script-

ing (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-2562: 

/SPHERA/login/sm_login_screen.php?uid=\"><script>alert('Vulnera-

ble')</script>: SPHERA HostingDirector and Final User (VDS) Control 

Panel 1-3 are vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-2790: /index.php?vo=\"><script>alert(docu-

ment.cookie);</script>: Ralusp Sympoll 1.5 is vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-2921: /shopping/shopdisplayprod-

ucts.asp?id=1&cat=<script>alert('test')</script>: VP-ASP prior to 4.50 

are vulnerable to XSS attacks 

+ OSVDB-2950: /showmail.pl?Folder=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: @Mail WebMail 3.52 contains an XSS in the show-

mail.pl file. 

+ OSVDB-3092: /nntp/nd000000.nsf: This database can be read without au-

thentication, which may reveal sensitive information. 
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+ OSVDB-3092: /nntp/nd000001.nsf: This database can be read without au-

thentication, which may reveal sensitive information. 

+ OSVDB-3092: /nntp/nd000002.nsf: This database can be read without au-

thentication, which may reveal sensitive information. 

+ OSVDB-3092: /nntp/nd000003.nsf: This database can be read without au-

thentication, which may reveal sensitive information. 

+ OSVDB-3092: /nntp/nd000004.nsf: This database can be read without au-

thentication, which may reveal sensitive information. 

+ OSVDB-3280: /forum/member-

list.php?s=23c37cf1af5d2ad05f49361b0407ad9e&what=\">\"<script>javas-

cript:alert(document.cookie)</script>: Vbulletin 2.2.9 and below are 

vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/adviso-

ries/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-3289: /firewall/policy/dlg?q=-1&fzone=t<script>alert('Vulnera-

ble')</script>>&tzone=dmz: Fortigate firewall 2.50 and prior contains 

several XSS vulnerabilities in various administrative pages. 

+ OSVDB-3294: /firewall/policy/policy?fzone=inter-

nal&tzone=dmz1<script>alert('Vulnerable')</script>: Fortigate firewall 

2.50 and prior contains several XSS vulnerabilities in various adminis-

trative pages. 

+ OSVDB-3295: /antispam/listdel?file=black-

list&name=b<script>alert('Vulnerable')</script>&startline=0: Fortigate 

firewall 2.50 and prior contains several XSS vulnerabilities in various 

administrative pages. 

+ OSVDB-3295: /antispam/listdel?file=white-

list&name=a<script>alert('Vulnerable')</script>&startline=0(naturally): 

Fortigate firewall 2.50 and prior contains several XSS vulnerabilities 

in various administrative pages. 

+ OSVDB-3296: /theme1/selector?button=status,monitor,session&but-

ton_url=/system/status/status,/system/sta-

tus/moniter\"><script>alert('Vulnerable')</script>,/system/status/ses-

sion: Fortigate firewall 2.50 and prior contains several XSS vulnera-

bilities in various administrative pages. 

+ OSVDB-3296: /theme1/selector?button=status,monitor,session&but-

ton_url=/system/status/status\"><script>alert('Vulnera-

ble')</script>,/system/status/moniter,/system/status/session: Fortigate 

firewall 2.50 and prior contains several XSS vulnerabilities in various 

administrative pages. 

+ OSVDB-3296: /theme1/selector?button=status,monitor,ses-

sion\"><script>alert('Vulnerable')</script>&button_url=/system/sta-

tus/status,/system/status/moniter,/system/status/session: Fortigate 

firewall 2.50 and prior contains several XSS vulnerabilities in various 

administrative pages. 

+ OSVDB-3417: /examplesWebApp/InteractiveQuery.jsp?per-

son=<script>alert('Vulnerable')</script>: BEA WebLogic 8.1 and below 

are vulnerable to Cross Site Scripting (XSS) in example code. CVE-2003-

0624. http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-3458: /sgdynamo.exe?HTNAME=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Ecometry's SGDynamo is vulnerable to Cross Site Script-

ing (XSS). CVE-2002-0375. http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-3483: /docs/<script>alert('Vulnerable');</script>: Nokia Elec-

tronic Documentation is vulneable to Cross Site Scripting (XSS). CVE-

2003-0801. 

+ OSVDB-3486: /aktivate/cgi-bin/catgy.cgi?key=0&cart-

name=axa200135022551089&desc=<script>alert('Vulnerable')</script>: Ak-

tivate Shopping Cart 1.03 and lower are vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS). http://www.allen0keul.com/aktivate/ CVE-2001-1212, 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-3632: /webcalendar/colors.php?color=</script><script>alert(doc-

ument.cookie)</script>: Webcalendar 0.9.42 and below are vulnerable to 
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Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-3633: /webcalendar/week.php?user=\"><script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Webcalendar 0.9.42 and below are vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-3762: /debug/dbg?host==<script>alert('Vulnerable');</script>: 

The TCLHttpd 3.4.2 server is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS) 

in debug scripts. http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-3762: /debug/echo?name=<script>alert('Vulnerable');</script>: 

The TCLHttpd 3.4.2 server is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS) 

in debug scripts. http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-3762: /debug/errorInfo?title===<script>alert('Vulnera-

ble');</script>: The TCLHttpd 3.4.2 server is vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS) in debug scripts. http://www.cert.org/advisories/CA-

2000-02.html. 

+ OSVDB-3762: /debug/showproc?proc===<script>alert('Vulnera-

ble');</script>: The TCLHttpd 3.4.2 server is vulnerable to Cross Site 

Scripting (XSS) in debug scripts. 

+ OSVDB-4262: /addressbook.php?\"><script>alert(Vulnerable)</script><!-

-: Squirrel Mail 1.2.7 is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-4265: /help.php?chapter=<script>alert('Vulnerable')</script>: 

Squirrel Mail 1.2.7 is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-5097: /wwwping/index.stm?wwwsite=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/create.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/edit.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/ftp.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/htaccess.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/iecreate.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/ieedit.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/info.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/mkdir.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 
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+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/rename.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/search.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/sendmail.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/template.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/update.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/vccheckin.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/vccreate.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5098: /sysuser/docmgr/vchist.stm?path=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5099: /sysuser/docmgr/edit.stm?name=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5099: /sysuser/docmgr/ieedit.stm?name=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5099: /sysuser/docmgr/info.stm?name=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5099: /sysuser/docmgr/rename.stm?name=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5099: /sysuser/docmgr/sendmail.stm?name=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5099: /sysuser/docmgr/update.stm?name=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5099: /sysuser/docmgr/vccheckin.stm?name=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 
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+ OSVDB-5099: /sysuser/docmgr/vccreate.stm?name=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5099: /sysuser/docmgr/vchist.stm?name=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5102: /syshelp/stmex.stm?foo=123&bar=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5102: /syshelp/stmex.stm?foo=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5103: /syshelp/cscript/showfunc.stm?func=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5104: /syshelp/cscript/showfncs.stm?pkg=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5105: /syshelp/cscript/showfnc.stm?pkg=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5106: /netutils/ipdata.stm?ipaddr=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5107: /netutils/findata.stm?host=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5107: /netutils/findata.stm?user=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5108: /sysuser/docmgr/search.stm?query=<script>alert(docu-

ment.cookie)</script>: Sambar Server default script is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5457: /webtools/bonsai/cvsqueryform.cgi?cvsroot=/cvsroot&mod-

ule=<script>alert('Vulnerable')</script>&branch=HEAD: Bonsai is vulner-

able to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-

2000-02.html. 

+ OSVDB-5458: /webtools/bonsai/cvsquery.cgi?branch=<script>alert('Vul-

nerable')</script>&file=<script>alert(document.do-

main)</script>&date=<script>alert(document.domain)</script>: Bonsai is 

vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/adviso-

ries/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-5458: /webtools/bonsai/cvsquery.cgi?module=<script>alert('Vul-

nerable')</script>&branch=&dir=&file=&who=<script>alert(document.do-

main)</script>&sortby=Date&hours=2&date=week: Bonsai is vulnerable to 

Cross Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-

02.html. 

+ OSVDB-5459: /webtools/bon-

sai/cvslog.cgi?file=*&rev=&root=<script>alert('Vulnerable')</script>: 
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Bonsai is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-5459: /webtools/bonsai/cvslog.cgi?file=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Bonsai is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-5460: /webtools/bonsai/cvsblame.cgi?file=<script>alert('Vulner-

able')</script>: Bonsai is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-5461: /webtools/bonsai/showcheckins.cgi?per-

son=<script>alert('Vulnerable')</script>: Bonsai is vulnerable to Cross 

Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-6659: /Ix1C7l5RKBQv88z4ycHZ95vgO4uzWjNdM9DXQVRdzRN-

ncA8iBHfWjOVMYN-

krtJT9wxGPnd7hCO77ealJ08rg9RzjvWAKLTP5eI1NffU3i8Pn2TsNQkJmCF5kby2nNoG9u

PIdsb3sh9Oi5fGKAy4gm4L71DG8danay8mc9AVw18ZkHEc-

ZzJ4hFVAQCd6wCPncvzIdvKmzAarSSH2PxCKIOVN8epZiF7r<font%20size=50><script

>alert(11)</script><!--//--: MyWebServer 1.0.2 is vulnerable to Cross 

Site Scripting (XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-701: /pls/dadname/htp.print?cbuf=<script>alert('Vulnera-

ble')</script>: Oracle 9iAS is vulnerable to Cross Site Scripting 

(XSS). http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-701: /pls/help/<script>alert('Vulnerable')</script>: Oracle 

9iAS is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS). 

http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html. 

+ OSVDB-20954: /shopadmin.asp?Pass-

word=abc&UserName=\"><script>alert(foo)</script>: VP-ASP Shopping Cart 

5.50 shopadmin.asp UserName Variable XSS. 

+ OSVDB-20406: /phpinfo.php?GLOBALS[test]=<script>alert(docu-

ment.cookie);</script>: PHP contains a flaw that allows a remote cross 

site scripting attack. 

+ OSVDB-24484: 

/phpinfo.php?cx[]=E45xVjPDtxJnMcw3cACSUQsi8e0UWVz8ndmpl9yIzFcPw2m5556nw

Mjum0vUSjKJXMcep36XcRM4eKxpu3qar9Cp5BVc2W5mejyL-

RWSQGAWnM8LZ4UMtnxnKOvIGWExtLDDZVy9tEnmf6tyNHcZs-

LIere1YmF7t1jnk9mBY8sQXys1Szx8n9x6aFCuacg98Az5L20lOmWFBMbxsRvO-

gLqVcD3UA90Z5RGeM25Nq65pnnt7HG0Hm4tfEJOgNKNnAabOtqWpFteelkH0mr7UIiaM-

wylrJXoJRs-

BRwvBnrB6m6OBQMAVBv2ywc8DRUyU2c8wrHWQov2rzJZ6QSnhdtJe1qa4sbIZV8un-

HdTY6ydoqA29kEtMW60fPFpACChmpn0Cl7q9W3BqrmbVi-

AEfOwMNgz2vr15WNJ6D5vFrIpLiZ51bkpdgdeaRpUizPuXqfSWZJ2fktUedkqP3uOIf1h1J

ACUCXxWuBczB00v7hScb9QdNyBgIVxrmSkXvGu1hLf535I1H7M0BjbHbiD7XFiTCeY-

rIbc8EktfS3EK9MoC0bSFI4mXVk0auCRi5w9GGTu13KIEKTZE01Mbwo6mvtj4XFRalHXnUw

CGlKkVTRzCn7Fg60NZ4tb07s5AIh1uQS0FZJDyq68xuT92KFKZrFu1HMCSl-

FOwfxW7dWBHDY0RGHqfJBA5Xzw8VuHrO8gdB0NeZV6bW75Q7JjFfJlW910MVq8Zl7D0qUe6

CAWXeCoXyvj0cnQ6tt4Hch3RkyESLJTzLnVHDhf2wuNuyRWeuYI0TaLqku8yvZpp8KSbg-

YUpykb6DBi6jvhu08bEutJaQP0FvXz3b2WzHdrx221Gw0gkjhfzuxgbEU-

heJQI7lGL48Qmzq4DY2yfRvQU5NKbXV1AwPcR-

cYuaP5qjqVk67MrgTK04xtnFm7JDA14jyDW0EPtIoq085bj3WBveLk-

NCbKNP67sXBS1CiXwZutrsHteU9p3WIDOxwyNyYyc9wEMIzJAam9kvhOPo2PC1LaIk-

WckjG1bvX7cP4QF4bpE2wagDW9mBtMVGKutWjyz-

GElGhZ6R8Yu957dnukszU1gjDPWRvniCacq5HuwGOIJMSvFGfMI8SeW-

WIM80m8NjULom0cqSvTuqaoUrfQN9sZlGbvfdPVOEd-

MyA8bXrdYxGrs0C4ud0UEDfL9pI7UOOcMLOY9x8GiqZCLQ2BzVvyufTGxfx-

OLRTC8U999HjcHnJuqT9ARRDHf9M6MdpyQhvnQvG7i360LaKMQTgdXuf2SnTOy-

frtjF3aqsJYhqX9OAKYlim5S0qX5czlxXZCHHN1EPPzF9CgiLbBmz9iyOPFo-

vLntp87tdAUxX2w4Jly972pThUMVly3MRDCkjpDZho75o5hbrBHxg2YF1BQYjagRK-

bMcG6buhwUmlPcwi15mpMgx7C0mn9jNBZdgeQrr8GOaRoNeaRXmNjquePV24x5yR6BrTOr-

WEAbgtKOn6CNYCBMXDoKngUAYO0i8h6EzIzv3H3tvJiBCWtUQwLphLHvgGIE-

IcNv5OASOXdLz3GzU8rWDQssYGL0eh1245dgI-

poethnH5fkzbjY0mg1OzHhVOXI0OFRqlzZMPrBBSNBW3fEL-
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GIL0naV2Cb8RDcro8vebn5qyKEpbdlT-

fGSMr4dnUAlExkgJH8fOWzZFGWMWZe4lJYoCZuz8IB-

ckXU1oronkxKo6ExK58HqYNg1fLpnwDsCIxsVKoURJJjJj6rBXEiR-

WBtsGdMNaewRLc18qi9PSCL0vczN2WdfRgh6297GFuVeHEc2WFs-

FrVYRs2vxm9xm8nWz5uiP-

zHodm3SPjZXPY49hrnc4ttXkwQU1aEmmH2x2a1AZlnp4hheMg5snjKpBQABjSEYUH8UHHY3

RauuoUCQvhVeTPU4WXLP4W9MCZ8rlVMk9r54t48Iyz5KyILk-

PILsjKOh5XPGgZT6uCIWJALLp00yQEJ45hNSfkQMgllm8JDFZ3atLhquwz1cmMKTIz-

cvxRRSYgONOx3ZJ9VKIlU5YxeZ8IcJWOf7HxNSE3DGzfSrrjmDIiTRlOflBH2iM-

mVnZ6gNFTGzKd3KUSaotQIrxh6glpS3oEY0rKRqKjdSMitpEYk6Pbtg3h1go-

KoWdf0frw3J3oBwTk8volgGoqCI0ZvvnrxzRjRUkeQysRK4Sey-

TLWHNmo4FBZ7rdw6kIU0QDU7yiTyDGJIKGJH9dtIK-

tMECDGfPoNlPkBPlmQK39I3A83dYEXtTrvWYgs9hNaMUDQI8xBYXr8dCBi1FriOB3u7gukL

e3KpkXpVgsXdgFEEBK89DzTCxy4z4ZCGhaRqIlNcrVxqg7G6RT0sp6XLQPebSWi52rWBT0T

1QmNyjVnUWMf1VsIUOyC-

nJWGOaxTy0qx7OSyH76O9yYqz1wF2cicrZCSpCxZthw55CCxKxZaIVChz30n6V7lFFQgwZt

BM1oVoywA47lh3vUVvZC9AqOIGOTB61Qnai45pjoLKWCU0aSFQiEl6sKlHwUmXdHnwTXHS-

GuaPpQzbDM38qetRqrDU2rrbIGClPbAlihD7gS3zzWvKe4ZfcBzP-

kneU6xvXhEI82Qa3uaqCH8eLQPXcB0OKWO8UEKKf04Kaeof0sQQnJtK-

DoZcL7LZ4dnixnxdfaCqqApOH7oHshMDQpoun-

wqXZKtSzx058HCac0QfbgBKQvqPlWcdqBz6Lk0vk4B68ZOrZYaWMJdqr-

WOl5mCYrNbJv5ZeFjM9RgDfeXgMA5AcDQ7oiQUL-

zXpyx3DMmL2Hy2eyzl8t1OmaANTQMEj3M5e3gWodf11TLwiI8iGxSbZyuTHl02cqe8y7ysq

QOV6iN0FRbmadvIcAq7LziS38sF0AIFYJxLXfO1SoNLHao3yf-

skI9H3RfFNoTY0gfFCH3CPoe5zpRQHDj9n4QZs7DPRIGqjcgLZUI-

YqKldzNVg1BkiW5kkNqCZsRHFuIxFll-

pOTpX6VCbm8fWeqh8a1Dqi3VnNcSEg3ovOmA4UCYxV8j59wcjHzulc55RadtWCdlyY-

gHF7C0BF5CudX3kv8ZBrHkIlLClVWpBqhQ8yTEiBna5uRnrWoa2iMn2XvMZP-

plqqpTwQ6bXqZ5QKgJtwaxtnMPjQBAKFo6kuQxVUbJxoXKjd-

crbbwZLPNlwQmmBSJVGzY5FQttqnKvIU88Ir-

rrMepSb4RlTq5w2Gd8ITXZaj0JGaKEPufQQxOlzLotowCD7iU-

WRLVgRHXsDH8xleJWd4FXOBI7hbaL9jYP02EIyJqbILwT74Ym0kmceH5c44bcgOP4pVFVe-

oozlV4YkVSD9WLquThf7l8igdX1Y6ZxK351uVt0nHtmKsD49Ub1nIJYdyEBnZUGs-

bOel9CMVcJiBcozPDBRCoIwHOA2pXJBLAaMSdPuKppIW1uIQprGXo-

jEIwp303bTkyYqJ5olybgDv5kVAl6NIGhFexh8EJCRfJLFZkDnKqdkHDCQ9GvdIGIcxMmql

UXxOVQSi1862v4BbAmOPd2RUBiN2reEXdvMmoSKRGEn4l4uvnaNSFdhi6w835mA-

ewmZyibnQM9UXCZG5rm66emdqS7cW6mA3vO6TArwurqhCCbmw1lyJYWJUxBW95sNsNiXAX-

eyMD1rjl2GOAHp6sQ7Fh1ZPHBeSSh4FoNEUABEJaoNivxQA-

horg2JMdnNE9FMMqAMCYEC4rJwwiAMcsHkQMnuRtqheHWNK96fXLoxEOpVoyztCSbtoUK-

ttz8E7wgoTdrrzKehNf4BvkB3xOhmRAGHiq7WLnZD-

BlD2IY8cf3mpIjKMGf4yVJclG3ONXJwcxkZ6ykXjEteLDhn1K7cYlH5oOe6iZWJTsUbr6HT

7zs8hVkBGFBnSrI-

HgqR99e8QLQ3CJwnxC3ufVo7CCzesNN0lNy0lsSn7bxv561wTSBdBauA82dd3g5Zc7IDqEe

Bet0EHn5MdOK94txCyVnGCn3b1Xb1On4FsxQx4M7WLB38kPiguzo9e7S5aKCPY-

hxis2LxSqFPfhJVHJmRLWOOGH-

rIzhUO7Gb8TAOTA8V5kRxuO6SMWkl5kw5pT4liTsrAEpcUy8RrIJworF3YgJz2c7fXIhSgn

whWY3aasXxCrGT1Qg<script>alert(foo)</script>: PHP 5.1.2 and 4.4.2 

phpinfo() Function Long Array XSS 

+ OSVDB-35935: /rpc.php?q=\"><script>alert(document.cookie)</script>: 

Unobtrusive Ajax Star Rating Bar is vulnerable to XSS in the q varia-

ble. 

+ OSVDB-34879: /jsp-examples/jsp2/jspx/textRo-

tate.jspx?name=<script>alert(111)</script>: The tomcat demo files are 

installed, which are vulnerable to an XSS attack 

+ OSVDB-34878: /jsp-examples/jsp2/el/implicit-ob-

jects.jsp?foo=<script>alert(112)</script>: The tomcat demo files are 

installed, which are vulnerable to an XSS attack 

+ OSVDB-12721: /jsp-examples/jsp2/el/func-

tions.jsp?foo=<script>alert(113)</script>: The Tomcat demo files are 

installed, which are vulnerable to an XSS attack 
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+ OSVDB-58463: /scripts/message/message_dia-

log.tml?how_many_back=\"><script>alert(1)</script>: Lyris ListManager 

Cross-Site Scripting. 

 

 

 

 

+ 6544 items checked: 0 error(s) and 239 item(s) reported on remote 

host 

+ End Time:           2018-09-20 09:04:45 (GMT0) (61 seconds) 

-----------------------------------------------------------------------

---- 

+ 1 host(s) tested 

root@debiannginx2:~# nikto -h 159.89.18.113 

- Nikto v2.1.5 

-----------------------------------------------------------------------

---- 

+ Target IP:          159.89.18.113 

+ Target Hostname:    159.89.18.113 

+ Target Port:        80 

+ Start Time:         2018-09-20 09:07:45 (GMT0) 

-----------------------------------------------------------------------

---- 

+ Server: nginx/1.15.2 

+ The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present. 

+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible 

dirs) 

+ 6544 items checked: 0 error(s) and 1 item(s) reported on remote host 

+ End Time:           2018-09-20 09:11:29 (GMT0) (224 seconds) 

-----------------------------------------------------------------------

---- 

+ 1 host(s) tested 

root@debiannginx2:~# 
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Liite 2 – CRS-säännöstön sisällyttäminen asetuksiin yksittäin 

 

 


