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Abstract

This thesis is an investigation of the problems that a user may experience when the
system is attacked by different types of Malware. Testing focuses on embedded
systems, specifically Windows Embedded Standard 7 SP1. To make an objective
assessment of the safety problems that may occur are tests of the operating system
performed. Testing of external problems are made by malware and testing of internal
problems are made by injection. The goal is to find solutions to any problems.

The results were made possible by controlling a variety of security threats such as
viruses, Trojans and keyloggers. The tests also include results from a POC application
made in Microsoft Visual Studio 2010 SP1 in the programming language C #. NET. It
was an attempt to inject a dll file whose purpose was to test how difficult it is to take
control of another process.

The tests gave the following results: The programs escaped infection when an antivirus
program installed and manual scans were made to remove the malware that was.
Thereby increasing the safety of these programs. The operating system could be
seriously damaged by the threats that were tested. The threat that did not receive a
solution was injection, but this can be avoided by a closed and well-controlled
embedded system.



Sammanfattning

Detta examensarbete är en undersökning av vilka problem som en användare kan råka
ut för när systemet angrips av olika typer av Malware. Testerna riktar in sig mot
inbyggda system närmare bestämt Windows Embedded Standard 7 SP1. För att kunna
göra en objektiv bedömning av de säkerhetsproblem som kan förekomma görs det tester
i operativsystemet. Test av yttre problem görs med malware och test av inre problem
görs med injicering. Målet är att hitta lösningar till eventuella problem.

Resultaten möjliggjordes genom att kontrollera en rad olika säkerhetshot som virus,
trojaner och keyloggers. Testerna innefattar även resultat från en POC applikation som
gjorts i Microsoft Visual Studio 2010 SP1 i programspråket C#.NET. Det gjordes
försök att injicera en dll fil vars syfte var att testa hur svårt det är att ta kontroll över en
annan process.

Testerna gav följande resultat: Programmen undgick infektion då ett antivirusprogram
installerades och manuella scanningar gjordes för att få bort de malware som fanns.
Därmed ökade säkerheten för dessa program. Operativsystemet kunde skadas allvarligt
av de hot som testades. Det hot som inte fick någon lösning var injiceringen, men detta
går att undvika genom ett slutet och väl kontrollerat inbyggt system.

Nyckelord

POC - Proof Of Concept
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1 Inledning

Denna rapport beskriver bakomliggande teorier och resultat av olika tester för att
kontrollera hur Malware och injicering påverkar Windows för inbyggda system. Nu för
tiden finns det ständigt hot som individer blir drabbade av.

1.1 Syfte och mål

Syftet med att analysera säkerheten för program i Windows för inbyggda system är att
kontrollera hur säkert det är att köra program och utvärdera hur säkerhetsriskerna
Malware och injicering påverkar Windows för inbyggda system. Det är viktigt att öka
förståelsen för hur det går att öka säkerheten i applikationer som används på inbyggda
system. Målet är att försöka hitta lämpliga lösningar på de risker som upptäcks.

1.2 Problemformulering

Dagens datorprogram utvecklas i allt snabbare takt och med detta så uppkommer en
mängd säkerhetsrisker. Att programmen körs på avsett vis är inte alltid en självklarhet,
då programmen kan manipuleras till att göra saker programmeraren inte tänkt sig. Detta
kan ske på olika sätt och det är då problemfrågorna uppstår.

1.3 Problemfrågor

Hur allvarligt kan Malware och injicering skada Windows för inbyggda system?
Hur kan man öka säkerheten för program som används i Windows för inbyggda system?

1.4 Avgränsningar

Operativsystem för Windows för inbyggda system kommer enbart innefatta Windows
Embedded Standard 7 SP1. Ingen nätverksrelaterad information kommer att tas upp i
arbetet.

1.5 Utvärderingsmetod

Utvärderingen görs genom att testa om applikationer och operativsystemet är stabila
trots att de utsätts för en rad olika säkerhetshot.

1.6 Disposition

Rapporten är uppbyggd med en inledande teoretisk bakgrund. Där förklaras och
beskrivs bakgrunden till examensarbetet och även teoretisk bakgrund till de
säkerhetshot och skydd som är presenterade. I kapitlet ”Resultat” beskrivs
genomförandet av examensarbetet och vilka resultat som uppnåddes med testerna. I
kapitlet ”Analys” diskuteras om målen uppnåddes och problemfrågorna besvarades på
ett önskvärt sätt. Till sist i kapitlet ”Slutdiskussion” diskuteras olika lösningar på hur
bristerna kan åtgärdas, samt vad som bör göras i ytterligare studier.
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2 Teoretisk Bakgrund

2.1 Ringar, Windows Embedded Standard 7 SP 1 och Locksmith

Ringar

Dagens processorer har 4 privilegienivåer, dessa benämns vanligen ringar, från ring 0
till ring 3. Anledningen till att dessa olika nivåer av privilegier existerar är för att
begränsa en användare från att göra vissa saker som kan skada operativsystemet eller
om felaktigt utfört även hårdvaran. Dessa olika ringar styr sådana saker som minne och
vilken tråd som har tillträde till känsliga CPU-instruktioner.[1]

Varje tråd som finns i operativsystemet använder någon av dessa olika nivåer av
privilegier, där ring 3 är så kallat user mode, alltså läget där användaren har privilegier
att utföra saker. Ring 1 och 2 används inte aktivt i någon version av Windows och alltså
inte heller i Windows Embedded Standard 7 SP 1. Den mest priviligierade ringen är ring
0, i den har man fullständig tillgång till allt minne och även känsliga CPU-instruktioner.
Om så önskas kan processorn pausas och innehållet den exekverar kan bytas ut, allt utan
att processorn anar att något är fel.[1]

Det finns två nackdelar med att det går att använda ring 0, om drivrutiner körs där. Den
första nackdelen är att om en falsk drivrutin körs där och sedan kommunicerar med ring
3 och delar med sig av informationen som är kritisk, så är det ingen mening med att ha
olika nivåer. Den andra nackdelen är om en programmerare som har skapat en drivrutin
också gjort vissa funktioner tillgängliga för användaren som är inloggad och befinner
sig i ring 3, så kan den användaren undgå alla privilegiekontroller.[1]

I dessa fall är det möjligt att ring 3 kod kan exekveras i ring 0, då kan hela systemet
krascha eftersom det har tillgång till allt i hela systemet. Alternativt om den falska
drivrutinen är korrekt skriven och inga allvarliga fel gjorts, så kan en användare som
spelar onlinespel fuska en hel del och detta endast på grund av att den exekverar egen
kod i ring 0.[2]

För att kommunicera via ringarna används en gateway och den finns mellan ring 0 och
ring 3. För att ring 0 ska få köra kod mot ring 3 krävs inget speciellt då den redan
innehar de högsta privilegierna. Om däremot ett program i ring 3 önska anropa en
systemfunktion så används denna gateway för att kontrollera så att det inte är en kritisk
funktion som anropas.[2]

Är funktionen kritisk returneras det från gatewayen till användaren att korrekt
privilegier saknas för att exekvera funktionen. Detta kan visa sig på olika sätt beroende
på vad för funktion som anropas men det kan returneras -1 då funktionen inte kan
exekveras.[2]

De olika ringarnas ursprungliga användningsområden[2]:

 Nivå 0 – Vanligtvis operativsystemets kärna och andra nödvändiga delar.
 Nivå 1 – Systemtjänster och enheters drivrutiner. I vissa fall systemdebuggers.
 Nivå 2 – Enheters drivrutiner med låg prioritet.
 Nivå 3 – Program som användaren av systemet har installerat.
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Windows Embedded Standard 7 SP1

Windows Embedded Standard 7 SP1 är ett operativsystem tänkt för en marknad för
inbyggda system, den integrerade marknaden, det bygger på Windows 7 Ultimate SP1.
Några av målgrupperna för Windows Embedded Standard 7 omfattar tunna klienter,
industrimaskiner, mediaspelare och TV-apparater. Windows Embedded är ett
operativsystem i en komponentbaserad form.[5]

Windows Embedded Standard 7 SP1 är den senaste skarpa versionen för inbyggda
system när det gäller Windowsbaserade system. Till den finns det över 150
funktionspaket och 500 drivrutinspaket för kompabilitet att välja bland. Detta gör att
operativsystemet går att skräddarsys för det tänkta användningsområdet.[6]

I Windows Embedded Standard 7 SP1 kan användaren själv välja vilka komponenter
och funktioner som den önskar att installera. Det har stöd för processorer med
arkitekturen x86 och x64. Det går att köra Windows från en virtuell hårddisk, USB eller
SD minne.[6]

Det gjordes tre ordentliga förändringar i operativsystemet sedan föregående Windows
för inbyggda system, XP Embedded. Den första förändringen var att operativsystemet
gjordes om i grunden för att stödja olika versioner med en gemensam kärna som kallas
"the core".[7]

De grundläggande sakerna i systemet som kernel filer, verktyg för hantering av viktiga
funktioner och ett stort antal drivrutiner för enheter så att operativsystemet kan köras på
många olika system. Minsta installationen av Windows Embedded Standard 7 SP 1 med
32 bitars operativsystem är på 572 Mb.[7]

Den andra förändringen som gjordes var i Hardware Abstraction Layer (HAL). I det
föregående operativsystemet XP Embedded önskades en avbildning som passade till
alla system, vilket gjorde att HAL ändrades till att bara stödja “Advanced Configuration
and Power Interface (ACPI)” och på 32 bitars system blev det i form av 3 filer. På 64
bitars system finns bara en HAL som gör det möjligt att flytta hela operativsystemet
från en enhet till en annan.[1]

Locksmith är ett administrativt verktyg som är en del av Microsoft Diagnostics and
Recovery Toolset 6.5. Detta verktyg låter användaren ange ett nytt lösenord till ett
lokalt användarkonto i Windows 7 utan att behöva veta det gamla. Krav på längd och
komplexitet kvarstår och måste uppfyllas. Användaren kan inte ange ett nytt lösenord
för domänkonton utan endast lokala konton på den Windowsinstallation som finns på
den datorn. [8]
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2.2 Malware

Malware är skadlig kod och skadliga program, som implementeras i ett system. Detta
sker ofta utan att användaren av systemet vet om detta. En avsikt är att förstöra program
eller göra hela operativsystemet obrukbart. En annan avsikt är att få tillgång till
information som kan handla om sekretessbelagda dokument, personuppgifter eller
inloggningsuppgifter till olika system som användaren av systemet har tillgång till.[9]

Undergrupperna till malware, virus och maskar är oftast designade för att utföra sina
skadliga eller oönskade funktioner på ett sätt som användaren inte märker, i alla fall
inledningsvis. Efter hand blir det ofta uppenbart att ett system är infekterat och
användaren upptäcker att allt inte är som det ska.[9]

Malware som kallas för spyware har vanligtvis till uppgift att få tillgång till en
användares privata information, men har på senare tid blivit ett allt större problem även
för organisationer. Även om skadlig kod som riktar sig mot denna information har
använts länge, så kom en stor ökning under början av 2000-talet. Detta innebar att en
stor mängd spionprogram blev ett allvarligt problem för företag och privatpersoner då
inriktningen var på bland annat kreditkort.[9]

När ägaren till ett system installerar program så ska de vara till nytta och verka för målet
med det systemet. Alla program eller kod som motsätter sig detta betraktas som
malware. Är det för någon annan person eller organisations intresse uppfyller det inte
kravet att verka för målet med systemet. Det finns ett antal olika undergrupper till
malware, här beskrivs de vanligaste typerna, vilket syfte och verkan de har.[9]

2.2.1 Virus

Virus kopierar sig själv eller sätter sig fast vid andra exekverbara filer för att kunna
spridas vidare, det krävs nästan helt uteslutande att användaren på något sätt aktiverar
viruset. Detta brukar kallas för infektionsmekanism, men en väldigt kunnig
virusskapare kan kringgå behovet av användarinteraktion. Skadan ett virus gör kan
variera kraftigt beroende på vad som utförs av viruset.[9]

Vanligtvis finns det en form av utlösare som just innebär användarinteraktion för att
aktivera viruset, det kan vara att användaren öppnar en epostbilaga eller tar emot och
kör en fil från MSN eller liknande kommunikationsprogram. De två vanligaste
typerna av virus är kompilerat virus, som exekveras av ett operativsystem och
interpreterande virus, som exekveras av ett annat program.[9]

Kompilerat virus

Ett kompilerat virus är ett virus som kan exekveras i ett operativsystem. Kompilerade
virus tillhör vanligtvis en av tre kategorier[9]:

 Filinfekterare. Ett virus av typen filinfekterande virus fäster sig i körbara
program, vanligt förekommande är det att Microsoft Word, Microsoft Excel,
Kalkylatorn eller andra exekverbara program blir måltavla för filinfekterande
virus. När viruset har smittat ett program, fortsätter den att smitta andra program
för att bli svårare att ta bort. Vanligt är att filinfekterande virus angriper viktiga
körbara filer som kan vara svåra att ta bort utan att systemet slutar fungera.[9]
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 Bootsektor. Ett bootsektorvirus går till angrepp mot Master Boot Record
(MBR) på en hårddisk, men även på bootsektorn på flyttbara media. Bootsektorn
heter den del i början av hårddisken där informationen om enheten lagras, som
storlek, klusterstorlek och liknande information. Vid startsektorn finns det ett
bootloaderprogram som exekveras då enheten startas upp. Vanligen så
vidarebefordras denna information till operativsystemet, för det är nödvändig
information för att operativsystemet ska kunna ha enheten som startenhet.[9]

Vid Master Boot Record finns det som beskrivs ovan, men detta gäller alla
medier som ska kunna starta med denna teknik. Det finns senare teknik som gör
denna virustyp ineffektiv. Det är datorns bios som hittar och kör detta
bootloaderprogram. Om en enhet är smittad med bootsektorvirus så exekveras
det viruset vid varje uppstart av enheten.[9]

Bootsektorvirus kan lätt döljas och de uppnår syftet att skada en dator till den
punkt där den blir helt obrukbar. En indikation på att bootsektorvirus finns på en
dator är att man nästan helt uteslutande får ett meddelande om att operativsystem
saknas.[9]

 Kombinationsvirus. Ett kombinationsvirus använder sig av flera metoder för att
infektera. Det innebär att det både infekterar filer i systemet och Master Boot
Record. Förutom att infektera filer kan ett kompilerat virus vara i minnet av det
infekterade systemet så att varje gång ett nytt program exekveras, infekterar
viruset andra program. Bland kompilerat virus är det störst risk att
bootsektorviruset är i minnet. Virus som befinner sig i minnet kan stanna där
under en längre tid för att infektera filer. Det påverkar datorn i större
utsträckning än om viruset inte hade befunnit sig i minnet.[9]

Interpreterande virus

Interpreterande virus består endast av källkod och denna kod kan bara utföras av det
programmet eller tjänsten det är skrivet för. Denna typ av virus kan alltså inte exekveras
om man öppnar det. Det måste öppnas av det programmet det är skapat för annars
händer inget. Interpreterande virus har blivit mycket vanliga eftersom de är mycket
lättare att skriva och ändra än andra typer av virus.[9]

Interpreterande virus är ofta väldigt enkla att förstå sig på om användaren har viss
kunskap inom Scripting. Det är då möjligt att denna användare modifierar och skickar
denna nya variant vidare till andra offer. Det finns vanligtvis ett stort antal varianter av
ett enda interpreterande virus, de flesta med endast mindre ändringar från det
ursprungliga viruset. De två vanligaste typerna av interpreterande virus är makrovirus
och virus script.[9]

Makrovirus är det vanligaste och mest framgångsrika typen av virus av dessa två. Dessa
virus bifogar sig till filer som har ett värdprogram. Det kan vara ett dokument till
ordbehandlingsprogram som Microsoft Word eller kalkylblad för Microsoft Excel och
använder makro i det programmet för att exekveras. Makrovirus använder makron som
bland annat Microsoft Office använder för att utföra komplexa eller krävande
arbetsmoment. Dessa virus har en förmåga att spridas snabbt eftersom användarna oftast
delar dokument med andra och har då samma program med makrofunktioner.[9]
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Om ett makrovirus körs och det lyckas infektera huvud-mallen i exempelvis Microsoft
Office, så används den mallen när programmet skapar nya dokument. Alltså är de
dokumenten infekterade i samma stund de skapas eller öppnas. Detta gör att man många
gånger får installera om ett program som råkat ut för detta.[9]

Script virus är nästan identiska med makrovirus. Den största skillnaden är att ett
makrovirus är skrivet på ett språk som förstås av ett visst program, till exempel en
ordbehandlare, medan ett scriptvirus är skrivet på ett språk som tolkas av en tjänst som
drivs av operativsystemet. Till exempel kan Windows Scripting Host-funktionen på
vissa Microsoft Windows system exekvera skript skrivna i VBScript, som är väldigt
kraftfullt.[9]

Metoder för att kringgå upptäckt

De flesta virus använder en eller flera tekniker för att kringgå upptäckt. Om det inte blir
upptäckt så sprids det vanligtvis mer. Dessa sex metoder för att kringgå upptäckt är de
vanligaste:[9]

Kryptering och dekryptering

När virus som använder denna teknik kringgår upptäckt så krypterar eller dekrypterar
den sin skadliga kod så att den inte upptäcks lika enkelt. När ett virus använder flera
lager av kryptering så blir det ännu mindre risk för viruset att bli upptäckt. Denna typ av
virus kan variera i storlek, men storleken på den skadliga koden kan vara samma.[9]

Polymorfism

Polymorfism är en slags självmuterande kod som ändrar på virusets utseende, men ändå
behåller virusets skadliga kod intakt. Ett virus som använder sig av metoden
polymorfism förändras varje gång den exekveras. Det ändrar även i koden för
dekrypteringen.[9]

Metamorfism

Den grundläggande idén bakom metamorfism är att ändra virusets innehåll och inte att
dölja det genom kryptering. Viruset kan lägga till eller ändra delar av sin källkod, som
sedan kompileras för att skapa ett virus som skiljer sig från originalet, men som ändå är
av samma typ. Det är oftast kod som inte fyller någon funktion som läggs till.[9]

Stealth

Ett stealth virus använder olika tekniker för att inte avslöja att systemet är infekterat,
dölja egenskaper en infektion. Många stealth virus gör så att storleken på en fil som
kontrolleras av ett antivirus visar att storleken är samma som originalet, så den verkar
vara infektionsfri.[9]

Armoring

Ett virus som använder metoden armoring använder sig av avancerade tekniker för att
det inte ska gå att använda en debugger eller på något sätt dekompilera koden för
analys.[9]
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Tunneling

Ett tunneling virus använder sig av interrupt vector table (IVT) och tekniken interrupt
hooking. Viruset följer sedan kedjan av avbrottsanrop tills den hittar slutet och
installerar sig där istället för i början, ett antivirus hittar inget hot att desinfektera.[9]

2.2.2 Keyloggers

En keylogger är ett program eller drivrutin som övervakar vad som skrivs med
tangentbordet eller vad som klickas på med musen. Syftet en keylogger har är att stjäla
känslig information från systemet den är installerad på. Det den gör sedan är att skicka
iväg denna information. Vanligaste informationen som loggas är loginnamn, lösenord,
personnummer och kreditkortsnummer.[3]

2.2.3 Trojaner

Trojaner är vanligtvis kamouflerade som oskyldiga program som innehåller skadlig kod.
De kan vara helt vanliga program som fyller sin funktion väldigt bra, men att de har ett
ont uppsåt som sker dolt i bakgrunden utan att användaren har någon som helst aning
om det. Program som är smittade verkar harmlösa och det eliminerar misstankar om att
just det programmet skulle vara en trojan. Trojaner har ett syfte, det är att sprida
information från det infekterade systemet till skaparen av trojanen.[3]

En trojan är ett program som installeras med syftet att få tillgång till konton på det
aktuella systemet eller nya konton som skapas, men även att få tillgång på distans och
utför det som önskas. De kan användas till att attackera andra datorer då det för den nya
måldatorn ser ut som att det är systemet med trojanen som utför det, men i själva verket
kommer attacken från en helt annan plats. Trojaner används mest till att kamouflera
hackares aktiviteter för att undgå upptäckt. Trojaner används ofta med ett rootkit för att
det ska vara svårare för ett infekterat system att veta att det finns en trojan.[4]

En del trojanska hästar har syftet att ersätta vissa programfiler med versioner som har
ont uppsåt, det kan vara systemfiler eller vanliga programfiler. De flesta trojanska
hästarna har oftast en av dessa tre egenskaper:[9]

 Det fortsätter att fungera precis som det riktiga programmet gjorde och utför
annan skadlig aktivitet vid sidan om.

 Det fortsätter att fungera precis som det riktiga programmet gjorde, men
korrigerar funktionaliteten för att utföra skadlig aktivitet.

 Utför skadlig aktivitet och som helt ersätter det riktiga programmet och fungerar
inte som det riktiga programmet gjorde. Det kan till exempel verka vara ett
systemverktyg för att optimera prestandan, men i själva verket kanske det stjäl
lösenord eller raderar filer om man klickar på något alternativ i programmet.

Trojanska hästar kan orsaka att system inte fungerar som avsett. En trojansk häst som
ersätter exekverbara systemfiler kan orsaka att systemet inte utför vissa moment korrekt,
eller att de inte utförs alls. Spyware relaterade trojanska hästar har varit effektiva då de
gör att de har en viktig roll på grund av att de har gjort många ändringar i systemet. Om
de avlägsnas från systemet kan det orsaka mycket problem och i vissa fall så allvarliga
problem så att inte operativsystemet fungerar. De brukar kräva stora resurser på datorn,
så de blir upptäckta. Kända trojaner är SubSeven, Back Orifice och Optix Pro.[9]
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2.3 Injicering

Windows API är Microsofts programmeringsgränssnitt (API) som finns i Microsoft
Windows operativsystem. Från MSDN dokumentationen konverteras deklarationen till
C.#.NET. De API som användes var[10]:

1. OpenProcess – Öppnar en befintlig lokal process.
HANDLE WINAPI OpenProcess(__in DWORD dwDesiredAccess, __in
BOOL bInheritHandle, __in  DWORD dwProcessId);

C#.NET:
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
public static extern IntPtr OpenProcess(UInt32 dwDesiredAccess, Boolean
bInheritHandle, UInt32 dwProcessId);

2. GetProcAddress – Hämtar adressen till en exporterad funktion från den
angivna dll filen.
FARPROC WINAPI GetProcAddress(__in  HMODULE hModule, __in
LPCSTR lpProcName);

C#.NET:
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
public static extern IntPtr GetProcAddress(IntPtr hModule, string lpProcName);

3. GetModuleHandle – Hämtar en referens till den angivna modulen. Modulen
måste vara laddad av den anropande processen.
HMODULE WINAPI GetModuleHandle(__in_opt LPCTSTR lpModuleName);

C#.NET:
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
public static extern IntPtr GetModuleHandle(string lpModuleName);

4. VirtualAllocEx – Allokerar en minnesregion i det virtuella adressutrymmet i en
specificerad process. Funktionen initierar minnet den allokerar till noll, om inte
MEM_RESET används.
LPVOID WINAPI VirtualAllocEx(__in HANDLE hProcess, __in_opt LPVOID
lpAddress, __in SIZE_T dwSize, __in DWORD flAllocationType, __in
DWORD flProtect);

C#.NET:
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
public static extern IntPtr VirtualAllocEx(IntPtr hProcess, IntPtr lpAddress,
IntPtr dwSize, uint flAllocationType, uint flProtect);

5. WriteProcessMemory – Skriver data till ett område i minnet i en angiven
process. Hela minnesområdet som ska skrivas måste vara åtkomligt annars
misslyckas skrivningen.
BOOL WINAPI WriteProcessMemory(__in HANDLE hProcess, __in LPVOID
lpBaseAddress, __in LPCVOID lpBuffer, __in SIZE_T nSize, __out SIZE_T
*lpNumberOfBytesWritten);
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C#.NET:
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
public static extern Int32 WriteProcessMemory(IntPtr hProcess, IntPtr
lpBaseAddress, byte[] buffer, uint size, out IntPtr lpNumberOfBytesWritten);

6. CreateRemoteThread – Skapar en tråd som körs i det virtuella adressutrymmet
i en specificerad process.
HANDLE WINAPI CreateRemoteThread(__in HANDLE hProcess, __in
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, __in SIZE_T dwStackSize,
__in LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, __in LPVOID
lpParameter, __in DWORD dwCreationFlags, __out LPDWORD lpThreadId);

C#.NET:
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
public static extern IntPtr CreateRemoteThread(IntPtr hProcess, IntPtr
lpThreadAttribute, IntPtr dwStackSize, IntPtr lpStartAddress, IntPtr
lpParameter, uint dwCreationFlags, IntPtr lpThreadId);

7. WaitForSingleObject – Väntar tills det angivna objektet returneras eller att den
satta tidsgränsen är uppnådd.
DWORD WINAPI WaitForSingleObject(__in HANDLE hHandle, __in
DWORD dwMilliseconds);

C#.NET:
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
public static extern uint WaitForSingleObject(IntPtr hObject, uint
dwMilliseconds);

8. VirtualFreeEx – Frigör, återtar, eller frigör och återtar ett område av minne i
det virtuella adressutrymmet i en specificerad process. Anropas efter
VirtualAllocEx använts.
BOOL WINAPI VirtualFreeEx(__in HANDLE hProcess, __in LPVOID
lpAddress, __in SIZE_T dwSize, __in DWORD dwFreeType);

C#.NET:
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
public static extern bool VirtualFreeEx(IntPtr hProcess, IntPtr lpAddress, IntPtr
dwSize, uint flFreeType);

9. CloseHandle – Stänger en öppen referens till ett objekt. Referensen måste vara
giltig och öppen.
BOOL WINAPI CloseHandle(__in HANDLE hObject);

C#.NET:
[DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
public static extern Int32 CloseHandle(IntPtr hObject);
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DLL injicering kallas det när en dll fil laddas i en annan process. Detta går att göra på
ett antal olika sätt, här beskrivs metoden med en befintlig dll fil som injiceras i valfri
process på operativsystemet Windows. Vanligtvis laddas dll filer när ett program startas
så att det uppnår önskad funktionalitet. Det går att ladda in dll filer efter att programmet
har startat. Det går att utöka befintlig funktionalitet eller ändra befintlig. Kort sagt, man
kan göra precis vad man vill med den process man har injicerat en dll i. Det finns ett par
steg som måste utföras för att kunna injicera en dll fil i en process, alla utom punkt 6, 8,
9 är nödvändiga beroende på vad som skall göras[11]:

1. Öppna den befintliga processen
Öppnas processen korrekt med OpenProcess så kan rätt behörighet fås. För att
steg 4, CreateRemoteThread ska kunna utföras så behöver processen öppnas
med följande rättigheter[11]:

 PROCESS_CREATE_THREAD(0x2)
 PROCESS_VM_OPERATION(0x8)
 PROCESS_VM_READ(0x10)
 PROCESS_VM_WRITE(0x20)
 PROCESS_QUERY_INFORMATION(0x400)

2. Allokera minne
Det måste allokeras minne för dll filen i processen som önskas injicera i. Till
detta används VirtualAllocEx. För att man ska kunna allokera minne så behöver
processen öppnas med rättigheten PROCESS_VM_OPERATION(0x8) annars
kan kommandot inte utföras.[11]

3. Skriva till allokerat minne
Sedan skrivs dll filens hela sökväg till det allokerade minnet, detta görs med
WriteProcessMemory. För att kunna skriva till allokerat minne måste processen
minst ha öppnats med rättigheterna PROCESS_VM_WRITE(0x20) och
PROCESS_VM_OPERATION(0x8) annars kommer kommandot inte kunna
utföras.[11]

4. Injicera dll filen
Själva injiceringen av dll filen görs med hjälp av LoadLibrary och
CreateRemoteThread. Loadlibrary har en pekare till dll filen som körs via
CreateRemoteThread. Det är med hjälp av CreateRemoteThread som
LoadLibrary laddar in dll filen till avsedd process.[11]

5. Vänta tills tråden i processen avslutas
När sedan DllMain har körts i dll filen som har injicerats, så avslutas tråden och
via WaitForSingleObject får man reda på när tråden har avslutats. Det går att
vänta i oändlighet, så där bör man sätta ett värde på 10 eller 20 sekunder.[11]

6. Få avslutningskoden från tråden i processen
Om syftet är att avlägsna dll filen från processen också använder man
avslutningskod, GetExitCodeThread, för att få värdet från LoadLibrary. Detta
värde är bas adressen som dll filen har.[11]
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7. Frigöra allokerat minne
För att förhindra att läckor i minnet uppkommer och att systemet eventuellt
kraschar, så frigör man allokerat minne med hjälp av VirtualFreeEx, samt ta bort
pekaren till processen med CloseHandle om det inte är tänkt att avlägsna dll
filen senare.[11]

8. Avlägsna dll filen från processen
Genom att anropa FreeLibrary och CreateRemoteThread gör man som i steg 4
fast att dll filen avlägsnas istället för att laddas. Detta förutsätter att man inte har
frigjort det allokerade minnet i steg 7.[11]

9. Vänta på trådavslut
När tråden sedan är avslutad så tar man bort pekaren till processen med
CloseHandle.[11]

Figur 2.1 Översikt över injicering

Nu är dll filen injicerad och om det finns skadlig kod i dll filen så kan den utföra
skadliga saker i programmet. En viktig sak av stor vikt för många företag som kan göras
efter dll injicering är[12]:

 Hotpatching gör så att det går att uppdatera eller ändra delar av befintlig
programkod utan att behöva stänga ner processen eller starta om datorn. Att
minska antalet omstarter är viktigt eftersom ibland handlar det om processer som
inte bör avslutas. Detta behöver vanligtvis göras vid en programuppdatering,
men detta minskar företags produktivitet. Intäkterna kan minska för att
produkten kan behöva valideras och kvalitetssäkras för att kontrollera att den
fungerar som avsett. Hotpatching tillåter att det görs viktiga uppdateringar och
patchar i realtid så att systemet inte behöver startas om.[12]
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2.4 Antivirus

Antivirusprogram används för att kontrollera om ett system är infekterat av malware.
För att kunna kontrollera detta krävs det att antivirusprogrammet har vissa egenskaper,
eller kan utföra vissa aktiviteter. För att fungera tillfredsställande bör
antivirusprogrammet kunna göra följande[9]:

 Scanna kritiska systemkomponenter som ofta är måltavlor för illasinnade
malware.[9]

 Kontrollera aktiva processer. Malware kan angripa aktiva processer för att
aktivt kunna spridas, det kan vara epostprogram, men även filaktivitet som att en
fil öppnas. Antivirusprogrammet bör regelbundet kontrollera alla aktiva
processer och misstänkt filaktivitet. Detta kallas för ”on-access scanning”.[9]

 Övervakning av program som har någon form att kommunikation både på
datorn och som har extern kommunikation. Det kan handla om epostklienter,
webbläsare, p2p program eller andra program som används ofta för att
kommunicera med. Antivirusprogram bör övervaka kända typer av program som
används för att sprida virus.[9]

 Skanna befintliga filer efter kända virus. Antivirus bör skanna alla diskar
regelbundet för att hitta malware i systemet och har de redan skannats kan de
hoppas över. Det kan finnas vissa filer som kan klassas som betrodda.
Användaren av systemet ska manuellt kunna skanna efter malware vid behov,
detta kallas för ” on-demand scanning”.[9]

 Identifiera kända typer av malware som virus, trojaner, keyloggers och
liknande hot. Det bör finnas definitioner på de olika typer av malware som kan
tänkas finnas på det aktuella systemet, för alla plattformar har inte samma slags
malware.[9]

 Desinfektera filer är den främsta uppgiften för har antivirusprogrammet hittat
ett malware så ska den kunna desinfektera eller neutralisera hotet. Kan inte den
skadliga koden tas bort sätts den infekterade filen i karantän eller tas den bort
helt. Det är inte alla filer som kan desinfekteras.[9]

Noggrannhet vid upptäckt

När någon aktivitet eller fil har ett stycke som liknar skadlig kod så upptäcker
antivirusprogrammet detta genom att kontrollera dess egenskaper mot något som kallas
för signaturer. Detta är ett väldigt bra sätt då man kan säga att det finns en blacklist som
anger vad som inte är tillåtet att ha på systemet för antivirusprogrammet. Detta fungerar
även om ett malware har förändrats till viss del.[9]

Vanligtvis när ett nytt hot uppkommer så är de flesta företagen som säljer
antivirusprogram alerta och släpper en ny signaturfil inom bara ett par timmar. Det är
rätt snabbt med tanke på att de måste göra en noggrann undersökning och sedan skriva
signaturfilen och dess dokumentation.[9]

Det finns vissa saker som inte går lika lätt att upptäcka, det är helt nya typer av malware
som inte funnits innan och därför ingen signatur. Signaturerna är baserade på tidigare
kända hot, så alltså finns det inte en lika bra metod för att skydda sig mot hoten från de
nya malware som har börjat spridas. De flesta antivirusprogram använder sig av
speciella söktekniker för att skydda användaren mot dessa nya hot.[9]
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Den tekniken är skapad för att hitta nya och okända hot och undersöker vanligtvis alla
tänkbara farliga saker som en fil kan göra när den är smittad, detta kan man ställa in i de
flesta antivirusprogram och nivån är som standard vanligtvis väldigt lågt satt för att inte
användaren ska få klicka på en stor mängd frågor från antivirusprogrammet.[9]

Det är ändå rätt vanligt att denna teknik tar fel och rapporterar en fil som inte är
malware för att ändå vara det. Denna händelse kallas vanligtvis för att
antivirusprogrammet får en ”false positive”. Detta kan upplevas som både bra och
dåligt, det är säkrare, men ändå kan det upplevas som störande att bli avbruten i sitt
arbete vid datorn. Missar däremot antivirusprogrammet att hitta ett nytt hot kallas det
för ”false negative”.[9]

Trots alla dessa saker så är en av de viktigaste sakerna för ett antivirusprogram att det är
uppdaterat med de senaste signaturerna och senaste motorn för igenkänning av nya hot.
Utan detta är det i princip försvarslöst och det vill både användaren och företaget av
antivirusprogrammet undvika.[9]

Placering och hantering av antivirusprogram

Antivirusprogram är viktigt för att verksamheter ska kunna utföra sina arbetsmoment
utan att drabbas av malware som saktar ner eller förhindrar detta. De bör installeras på
samtliga system som används i verksamheten. De bör installeras så fort som möjligt
efter att operativsystemet och alla nödvändiga program har blivit installerade. Detta för
att minimera risken för infektion av malware i ett tidigt stadium.[9]

Antivirusprogrammet bör sedan kontrollera hela systemet det finns på, så att det är
kontrollerat att systemet är fritt från infektioner. En åtgärd mot framtida varianter av
skadlig kod är att antivirusprogrammet konfigureras av teknisk personal som har en
övergripande syn på hela organisationen. Med detta sätt är det effektivt på att upptäcka
och stoppa skadlig kod, samt att samma tekniska personal underhåller programvaran på
ett önskvärt sätt.[9]

I större organisationer är det en bra sak att ha en antivirusserver som distribuerar de
senaste signaturerna till alla inloggade klienter på nätverket. Personal som har detta som
uppgift är att föredra då de kan avsätta hela sin arbetsdag med att se till att företagets
enheter är fria från skadlig kod. Om ett program som organisationen använder har
säkerhetshål kan samma personal distribuera en uppdatering via nätverket på samma
sätt som med signaturer till antivirus och säkerheten blir då väldigt hög.[9]

För att säkerheten ska vara på en hög nivå ska inte användarna av systemet kunna
inaktivera antivirusprogrammet. De bör också vara begränsade så att de inte kan ändra
viktiga systeminställningar och inte kunna ta bort några program. Kontroller bör göras
med jämna intervaller för att försäkra sig om att antiviruset är uppdaterat och annan
programvara är installerad och konfigurerad på ett önskvärt sätt.[9]

På de arbetsplatser där användarna har full kontroll till systemen de använder, så kallad
administratörbehörighet, brukar användarna ofta välja bort och avinstallera
antivirusprogram. De har ofta en tendens att göra systemet de är installerade på aningen
långsammare. Uppdateringar sker inte lika frekvent och tenderar därför att få mer
säkerhetsproblem än de som har sina system under stränga förhållanden.[9]
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Om organisationer trots denna risk väljer att avstå från detta bör de vara medvetna att
det kräver mer aktiviteter i en miljö som inte är kontrollerad. De får på något sätt
kommunicera med all personal i organisationen och be dem uppdatera sina
antivirusprogram. Informera alla om hur och varför det är viktigt att ha ett uppdaterat
system. I de fall där personalen inte har avancerade kunskaper om de system de
använder krävs det att de får enkla instruktioner på hur de ska gå till väga för att göra de
önskvärda åtgärderna. Då nya hot uppkommer så ska de informeras att de utan dröjsmål
ska uppdatera signaturerna till sitt antivirusprogram eller att detta sker automatiskt.[9]

De organisationer som hanterar sina antivirus på en central nivå bör säkerställa att deras
lösning kan hantera att alla användare uppdaterar samtidigt. Om inte systemet
uppdateras samtidigt förlorar det den önskade effekten. Den önskade effekten är att
antiviruset uppdateras så direkt när en användare loggar in. Organisationer bör ha en bra
infrastruktur så att alla signaturer och program snabbt kan installeras på alla datorer.[9]

Det går att använda ett flertal centrala servrar som distribuerar uppdateringar till
klienter. Man bör också tänka på att på den centrala antivirusservern är det absolut
nödvändigt att säkerheten är på max och att bara ett fåtal personer tillåts ha åtkomst till
denna. Skulle den centrala servern bli infekterad står man inför ett stort problem. Då är
hela organisationen öppen för att smittas av skadlig kod.[9]

Brister i antivirusprogram

Även om de flesta tror att deras antivirusprogram gör dem osårbara och immuna mot
infektioner orsakade av malware så har de väldigt fel. Även antivirusprogram har brister
som gör att det inte är jättesäkert även om man har installerat det. Det är inte alltid
möjligt för antivirusprogrammet att stoppa ett nytt virus hos en användare som ställt den
speciella söktekniken på en för låg nivå. När ett nytt hot har identifierats och en signatur
för detta hot har skapats på väldigt kort tid, behöver organisationer fortfarande hämta,
testa och applicera den i sitt befintliga system.[9]

De tester som antivirusorganisationerna gör är viktiga för att det ska bli ett korrekt
resultat i slutändan. Operativsystemet ska inte krascha och problem ska inte uppstå med
kompabiliteten för befintliga program. Det tar minst ett par timmar innan en signatur
har testats och tagits i drift och på denna tid kan det nya hotet hinna infektera många
system.[9]

Ibland kan uppdateringen av signaturer bli fördröjd så att ett system hinner bli infekterat
innan det har uppdaterats ordentligt. Det kan handla om användare som har sin bärbara
jobbdator hemma för att skriva någon rapport. Eller att personal är på semester och
deras dator inte uppdateras då.[9]

En stor utmaning för antivirusprogram är att skadlig kod kan spridas på så många olika
sätt. Det gäller att de programmerare som skapar antivirusprogrammet får en korrekt
bild för att kunna förhindra spridningen på så många medier som det är möjligt.
Därför bör organisationer använda antivirusprogram som analyserar både lokala filer på
datorn och inkommande och utgående trafik som passerar genom en brandvägg.[9]

Antivirusprogram kan oftast inte analysera hot som angriper via tjänster eller
nätverksprotokoll. Sedan finns det områden som organisationer inte har någon kontroll
över, som partners datorer som ansluter till företagets nätverk.[9]
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2.4.1 Symantec Endpoint Protection 12.1

Med stöd av Insight tekniken hittar programmet nya hot fortare än i tidigare versioner.
Det förändrar det sätt som IT-personal jobbar med genomsökning, övervakning och
andra hot mot företagets resurser. Symantec Endpoint Protection 12.1 är en produkt för
klienter som behöver ett skydd mot olika typer av hot för olika typer av system.[13]

 Kraftfull säkerhet
Symantec Endpoint Protection 12.1 använder en ny teknik för att hitta nya hot.
Den nya tekniken heter Insight. Det sker även övervakning av programs
beteende i realtid. Möjligheten att hitta hot tidigare och mer exakt än i tidigare
versioner gör att organisationer kan stoppa skadligt kod och automatisera
hanteringen av hot.[13]

 Förbättrad prestanda
Insight-tekniken i Symantec Endpoint Protection 12.1 minskar genomsökningar
som inte är nödvändiga med upp till 70 % genom att den analyserar filer utifrån
ålder, användningsfrekvens och plats. Insight sammanställer information från
över 175 miljoner system över hela världen. Prestandan i programmet är
förbättrad för att inte göra användarens system långsamma.[13]

 Klarar virtuella miljöer
Programmet är gjort för virtuella miljöer och också optimerat för att fungera i
virtuella miljöer som VMware, Citrix och Microsoft. Det har en mängd
funktioner relaterade till detta[13]:

Virtual image exception – En lista med säkra filer från en standardiserad avbild
från virtuell maskin för att optimera genomsökning av filer.
Resource leveling – Slumpar genomsökningen och schemalagda
uppdateringarna för att förhindra att resurser används samtidigt.
Shared Insight cache – Delade genomsökningsresultat som går centralt genom
alla virtuella klienter för att minska på använd bandbredd.
Virtual client tagging – Symantec Endpoint Protection Manager kan identifiera
och hantera virtuella klienter.
Offline image scanning – Du kan till och med hitta hot även om avbilden för
den virtuella maskinen är offline.

 Mer flexibel hantering
Hanteringskonsolen i Symantec Endpoint Protection 12.1 har blivit mer flexibel
än i tidigare versioner.

Symantec Endpoint Protection Manager integration med Symantec Protection
Center 2.0

Det är en centraliserad konsol för hanteringen av säkerheten som gör det möjligt för
organisationer att identifiera nya typer av skadlig kod, prioritera uppgifter och korta ner
tiden det tar för analys av hot och att det grundas på relevanta fakta.[13]
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3 Resultat

3.1 Verktyg

Ett verktyg som har använts i denna rapport är Oracle VirtualBox 4.1 för installationen
av operativsystemet Windows Embedded Standard 7 SP1 nerladdat via Dreamspark. Ett
annat verktyg var Locksmith i Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 6.5. En
demoapplikation, DLL Profiler, användes till att lista alla moduler i ett program. Det
krävdes att en POC applikation skapades som användes till att injicera en dll fil i en
målprocess. Till antivirustestet användes Symantec Endpoint Protection 12.1.

3.2 Utvecklingsmiljö

Den utvecklingsmiljö som behandlas är på Windowsplattformen med Microsoft Visual
Studio 2010 Ultimate SP1 i Programspråket C#.NET.

3.3 Säkerhetstest

Säkerhetstestet gick ut på att kontrollera om det är möjligt att få åtkomst till ett konto
med administratörsrättigheter i Windows Embedded Standard 7 SP1. Då detta
uppnåddes fortsatte testen med att se hur en injicering fungerade. Där efter installerades
malware för att se vilka effekter detta fick för program som var installerade på systemet.
Sedan testades hur det gick att avlägsna malware. Systemet var uppdaterat med senaste
uppdateringarna, men Windows Defender var inte installerat.

3.3.1 Åtkomst till ett konto med administratörsrättigheter
1. Testet började med att Oracle VirtualBox 4.1 startades med den fil som skapades

med Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 6.5.
2. ”Swedish” valdes som tangentbordslayout och sedan valdes ”Next”.
3. Vid ”System Recovery Options” valdes ”Use recovery tools that can help fix

problems starting Windows.”
4. Det operativsystemet som skulle repareras markerades och sedan valdes ”Next”.
5. Vid ”Recovery Tools” valdes ”Microsoft® Diagnostics and Recovery Toolset.
6. Vid ”MSDaRT Tools” valdes alternativet ”Locksmith”.
7. Sedan när dialogrutan Locksmith wizard kommit fram, så valdes ”Next”
8. Sedan angavs det konto som lösenordet skulle ändras på, det aktuella kontot, i

testen var ”examensarbete” som hade administratörsrättigheter och där angavs
lösenordet ”examen” i båda fälten.

9. När det var klart så valdes ”Next” och avslutningsvis ”Finish”.
10. Efter det blev lösenordet ändrat på det konto som hade valts och testet fortsatte

genom att ”Shutdown” valdes.
11. Då operativsystemet hade stängts av, angavs att operativsystemet inte skulle

startas med filen som användes för uppstart i steg 1.
12. Sedan startades operativsystemet som vanligt och lösenordet skrevs in för det

berörda kontot och sedan trycktes ”Enter” ner.
13. Operativsystemet begärde då att lösenordet skulle ändras då det var nytt, då

valdes ”OK”.
14. Inget lösenord önskades, därför trycktes ”Enter” ner följt av ”OK”.
15. Testet resulterade i att man blev inloggad på operativsystemet och fick

administratörsrättigheter.
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3.3.2 Injiceringstest

För att kunna göra ett injiceringstest och förstå hur de olika delarna fungerar var det
nödvändigt att göra en POC applikation. Först startades Microsoft Visual Studio 2010
Ultimate SP1 och sedan skapades ett nytt ”Windows Form Application” projekt i Visual
C#.

En analys av hur programmets GUI skulle se ut gjordes för att få fram vilka delar som
var viktiga. För att göra det enkelt togs endast nödvändiga komponenter med, vilket
man kan se resultatet av i figur 3.2.

En viktig sak att ställa in var ”Target framework” som skall vara ”.NET Framework 3.5
Client Profile”. Om det inte väljs kan inte programmet köras under Windows Embedded
Standard 7 SP1. Detta val måste också ha valts vid installationen av operativsystemet.

Efter det skapades två statiska klasser, en för de WIN32 API som används och en för
klassen som utför injiceringen. Klassen ”Inject” har två inparametrar ”Process proc” och
”string dllPath”. Där proc är den process som ska injiceras i och dllPath är sökvägen
till den dll som ska injiceras i processen.

Första steget som utförs i klassen ”Inject” är att öppna målprocessen med funktionen
”OpenProcess” så att en pekare av typen ”IntPtr” erhålls till den processen. Nästa steg
om första steget inte returnerar ”IntPtr.Zero” är att få en pekare till funktionen
”LoadLibraryA” av typen ”IntPtr”

När det två första stegen har fått korrekta värden allokerades minne i målprocessen med
funktionen VirtualAllocEx. Det minne som allokeras är längden på sökvägen till dll
filen.

När minne har allokerats konverteras strängen som innehåller dll filens sökväg, till en
sekvens av byte. Med funktionen ”WriteProcessMemory” skrivs sedan nämnda
bytesekvens till det allokerade minnet i målprocessen.

Nästa steg är det som utför själva injiceringen, det är med hjälp av funktionen
”CreateRemoteThread” som funktionen ”LoadLibraryA” anropas från målprocessen.

För att kunna göra detta får inget av tidigare steg ha returnerat ”IntPtr.Zero”. De värden
som krävs för att detta ska fungera är en pekare till målprocessen, en pekare till
funktionen ”LoadLibraryA”. Slutligen även en pekare till det allokerade minnet där
sökvägen till dll filen finns.

Det som har gjorts är att sökvägen har flyttats över till dll filen till målprocessen. Med
denna teknik går man runt problemet att det inte går ladda in en dll fil från en annan
process. Nu kommer anropet från målprocessen istället för att komma från POC
applikationen.

Funktionen WaitForSingleObject kan användas till att få trådens ”ExitCode”, men den
används bara för att veta när tråden har avslutats, så att minnet kan frigöras. Läckor i
programmets minne är inte bra och kan få applikationen att krascha och för att förhindra
detta måste minnet frigöras och pekaren till tråden stängas. Det görs med funktionerna
VirtualFreeEx och CloseHandle.
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Figur 3.1 Injicering med POC applikation

Först startades programmet som blivit kompilerat med Microsoft Visual Studio 2010
Ultimate SP1 i Programspråket C#.NET som visas i figur 3.1. Sedan ska det klickas på
”Select Dll” och välj dll filen ”Mydll.dll”. För att utföra injiceringen klicka då på ”Inject
Dll”. Resultatet visar på en lyckad injicering genom att en dialogruta kom upp där det
står ”Injection OK!”. I figur 3.2 visas hur testet lyckades med att injicera en dll fil i
testprogrammet Internet Explorer.

Figur 3.2 Lyckad injicering
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3.3.2 Installation av malware

Testet utfördes för att se effekterna av när malware installeras på Windows Embedded
Standard 7 SP1. Testet började med att det söktes efter ett stort antal malware som
laddades ner och sedan besöktes en mängd olämpliga internetsidor för att införskaffa
alla berörda typer av malware. Sedan extraherades de virus och trojaner som hade
hittats. Jag går inte in på vart dessa hittades på grund av spridningsrisken. Alla typer
som tagits upp i teorin exekverades eller installerades.

För att inte sprida dessa farliga malware vidare inaktiverades systemets
internetanslutning tillfälligt i Oracle VirtualBox 4.1. När det var gjort så exekverades ett
stort antal virus, trojaner och keyloggers för att säkerställa att systemet var infekterat så
mycket som möjligt. Det märktes direkt att systemet började gå långsammare än vanligt
och att det var en väldigt hög diskaktivitet.

När alla malware hade exekverats blev systemet instabilt och viktiga funktioner
försvann, så att det var svårt att uträtta något på datorn. Resultatet av skadan de malware
som användes visas i figur 3.3. Alla ikoner på skrivbordet försvann. Aktivitetsfältet
saknades och det enda som visades på skärmen var bakgrundsbilden på skrivbordet,
samt ett felmeddelande.

Det verkade som att systemet blivit helt obrukbart och det krävdes lite eftertanke till att
komma runt problemet som uppstått. Tangentbordskombinationen Ctrl + Shift + Esc
användes för att få fram aktivitetshanteraren. När den kommit upp användes
Arkivmenyn och alternativet ”Ny aktivitet (Kör…)”. Det testades om det gick att
exekvera program därifrån. Det var möjligt, men på detta sätt är det inte bra att ha ett
system som är i drift.

Test att köra olika program resulterade i att de gick att köra men de gick väldigt
långsamt att exekvera, det blev en fördröjning på flera sekunder efter varje utförd sak i
programmen. De keyloggers som användes fungerade som avsett med att logga allt som
skrevs på datorn och varje sida som besöktes loggades med och lösenord sparades.
Detta testades genom att under en väldigt kort tid aktivera internetanslutningen igen.

Figur 3.3 Windows Embedded Standard 7 infekterat med malware.
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3.3.4 Antivirustest

Detta test börjar med att Symantec Endpoint Protection 12.1 installeras via Oracle
VirtualBox 4.1 och det gick till på följande sätt:

1. I menyn valdes Enheter -> CD/DVD Enheter -> Välj en virtuell CD/DVD-
skivfil.

2. Där valdes ISO filen till Symantec Endpoint Protection 12.1.
3. Sedan startades filen Setup.exe från DVD skivan.
4. Framme vid ”Client Type” valdes ”Unmanaged Client”.
5. Därefter följdes standardvalen och installationen började.
6. När det var klart, så startades programmet LiveUpdate automatiskt och började

ladda hem senaste signaturfilerna och andra viktiga uppdateringar.
7. Efter kom det information från antivirusprogrammet om att datorn skulle starta

om för att kunna erbjuda ett komplett skydd, rekommendationen följdes och en
omstart gjordes.

8. Direkt efter omstarten startades Symantec Endpoint Protection 12.1 och en
komplett scanning gjordes.

När det fullständiga scanningen var klar blev resultatet att 5950 potentiella malware
hade hittats på systemet, detta resultat ser du i figur 3.4. Det visar att testen av malware
lyckades och systemet är väldigt infekterat. Vilket också bevisar att Symantec Endpoint
Protection 12.1 är väldigt effektivt då det var exakt det antal malware som kördes eller
installerades.

Dock tog det extrem lång tid att bearbeta alla de typer malware som hittades, men det är
troligen inte så vanligt att ett så stort antal malware vanligen hamnar på ett system. Om
systemet scannas regelbundet tar det med all sannolikhet inte lika lång tid som i denna
test där scanningen tog över 6 timmar att genomföra.

Figur 3.4 Resultat av fullständig scanning
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Figur 3.5 Radering från karantän

Nästa del i testet är att ta bort alla malware som upptäckts från datorn och från
karantänen. Detta görs genom att vid huvudfönstret för Symantec Endpoint Protection
12.1 klicka på ”View Quarantine” sedan markera alla filerna enligt figur 3.5. Sista
steget är att klicka på ”Delete” så raderas alla markerade filerna från karantänen
permanent. Detta får upprepas tills att alla filerna är raderade för att alla filerna i
karantänen inte kan visas direkt utan de andra filerna visas efter de andra har raderats.

För att säkerställa att inga malware fanns kvar på datorn och den har fullgott skydd så
genomfördes en fullständig scanning direkt efter detta. Andra gången en fullständig
scanning utfördes var systemet helt fritt från malware, denna scanning tog 10 minuter.
Det resultatet visas i figur 3.6.

Ett försök att injicera en dll fil trots antivirusprogrammet var möjligt. Installerade
antivirusprogrammet efter nyinstallation och sedan utsatte systemet för alla Malware.
Resultatet blev att systemet inte blev infekterat.

Figur 3.6 Scanning fri från malware
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4 Analys

För att få fram resultat kunde andra verktyg och andra plattformar ha använts, men de
verktyg och den plattform som det skrivits om i arbetet användes för att väldigt många
använder dem. Det var testversioner, så vem som helst ska kunna reproducera resultaten
i arbetet. Det som blir belyst är de olika sorters säkerhetshot som kan uppstå för
program i Windows för inbyggda system.

Informationen om Windows Embedded Standard 7 SP1 visar översiktligt vilka viktiga
funktioner som finns i operativsystemet. Detta är bra grundläggande information då
testerna utförs på denna plattform. Det beskrivs även vilka användningsområden som
finns, så det har relevans till problemfrågorna genom att belysa grundfunktionerna i
operativsystemet.

Det är beskrivet på ett bra sätt vilka tekniker som används i systemet och ett av testerna
utförs på Internet Explorer 8. Som en central del i operativsystemet blir systemets
webbläsare ofta utsatt för säkerhetshot. Det en webbläsare kan göra är att använda sig
av internet för kommunikation i avsikt att sprida information.

Om webbläsaren är utsatt för säkerhetsrisk så kan lösenord och annan känslig
information från användaren loggas. Detta utan att användaren får veta om att någon
annan får tillgång till den personliga informationen.

Det inledande säkerhetstestet kontrollerade om det är möjligt att få åtkomst till ett konto
med administratörsrättigheter i Windows Embedded Standard 7 SP1. Resultaten i
rapporten kopplas ihop med teorin om Locksmith.

I testet utförs övertagande av systemet som teorin hävdar är möjligt. Övertagandet
innebär att många andra säkerhetshot kan uppkomma. Testet i rapporten visar hur enkelt
det är att ta kontrollen över ett system som inte har begränsats på ett önskvärt sätt.
Övertagandet av systemet är det första som bör åtgärdas för att förhindra ytterligare
säkerhetsrisker.

Detta test är basen för de kommande säkerhetstesterna och kan genom att begränsas
svara på den andra problemfrågan. För att öka säkerheten i program som används i
Windows för inbyggda system kan systemet begränsas med tangentbordsfilter för att
inte tillåta att kombinationer av tangenttryckningar används. Det finns även andra
relevanta sätt som skulle göra systemet mycket säkrare så att också programmen blir
mindre utsatta för säkerhetshot.

För att förhindra ytterligare säkerhetsrisker kan USB porten inaktiveras i BIOS på det
system som används i testerna. Det bör även göras en annan modifiering i systemets
BIOS och det är att ställa in så att hårddisken som används är första enhet som systemet
ska startas på. För att förhindra att systemet startas på en extern enhet gör man på ovan
nämnda vis.

Om systemet ställs in att starta och anslutas till en domänserver kan det förhindras att
verktyget Locksmith kan ändra lösenordet för det fungerar som bekant bara på lokala
konton. Kombinera att USB porten aktiveras och ett aktivt tangentbordsfilter så blir
systemet mycket säkrare än det var i det inledande skedet. Angripare av systemet har då
inte samma möjlighet att få tillgång till systemet och säkerhetshoten uppkommer inte.
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De andra testen handlade om att program är osäkra när de har exekverats och är i drift.
Det här testet kan utföras enkelt när fysisk tillgång till systemet finns. Detta är det som
borde vara det farligaste säkerhetshotet, då det utan problem kan skrivas kod i dll filen
som utför saker som är minst lika farliga som malware.

Med metoden injicering kan i princip vilka säkerhetshot som helst uppkomma, då
användaren är i ring 3, kan en stor mängd oönskade problem uppkomma. Denna bit gick
jag inte så djupt på i detta arbete, men kort sagt är det så att säkerheten är bristfällig i ett
Windowssystem då alla drivrutiner eller systemtjänster som befinner sig i ring 0.

Detta är osäkert på grund av att alla är instruerade att lita på alla i ring 0. Det går då att
utföra det som önskas. Vill man sedan angripa ett annat program kan man pausa
exekveringen i processorn och ange önskad kod. När detta är klart anger man att
processorn ska fortsätta och det gör den.

Bara den lilla detaljen att processorn utför det som anges, även om den inte bör det så är
det vad som händer. Detta borde åtgärdas av någon form av extrakontroll i
operativsystemet. Det kanske inte är något vanligt problem, men efter egna tester som
inte finns upptagna i detta arbete då jag behövde en avgränsning. Det går i alla fall säga
att detta inte är något problem för en kunnig att få systemet att utföra detta, och
inofficiella tester har bekräftat dessa misstankar.

Betänk att någon gör ett illasinnat malware som befinner sig på denna osäkra plats. Hela
systemet lyder under ring 0, så vad som än önskas göra kan bli gjort. Det jag ville
belysa i mina tester var injicering i ring 3, även i ett mindre priviligierat område så
stoppas inte injiceringen och användaren kan enkelt utföra det som önskas utan
problem.

Testen med injicering visar tydligt att det finns uppenbara säkerhetsrisker i ett system
som använder Windows Embedded Standard 7 SP1, men detta gäller för de flesta kända
versioner av operativsystemet Windows. Fördelen med att få detta resultat är att då kan
åtgärder sättas in för att minska åverkan från dessa säkerhetshot som uppkommit för
program i Windows Embedded Standard 7 SP1.

En bra åtgärd skulle kunna vara att använda säkerhetsfunktioner som finns i Windows
Embedded Standard 7 SP1. Vanligtvis finns dessa säkerhetsfunktioner bara i Enterprise
och Ultimate versionerna av Windows 7. Då Windows Embedded Standard 7 SP1 är
baserat på Windows 7 Ultimate SP1 så det finns även i detta operativsystem.

Tanken med att använda denna funktion är att det inte skulle gå att exekvera program
som inte blivit tillåtna och detta försvårar injicering väldigt mycket. Med denna teknik
så ökar säkerheten för program i Windows Embedded Standard 7 SP1. Programmen är
inte lika sårbara, då detta minimerar risken för att något illasinnat program eller
malware tillåts att exekveras.

Det finns sätt att injicera dll filer genom att sätta en parameter till att ignorera kontrollen
av säkerhetsfunktionen AppLockers regler vid LoadLibraryEx anropet. Detta kan man
kontrollera genom att läsa informationen som finns i referenserna. Detta kan uppnås
genom att sätta flags till 0x10. Det finns även andra sätt som är betydligt svårare att
förhindra, men inte omöjligt.
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I den tredje testen utsattes program för ett väldigt vanligt säkerhetshot, malware. Dessa
kan vara väldigt otäcka och ibland väldigt svåra att få bort. I en större studie hade det
varit bra om flera antivirusprogram testats för att se vilka resultat som uppnås med
respektive antivirusprogram. Det skulle ge en bättre bild av de hot vi står inför och hur
vi skyddar oss.

I dagens läge så är säkerhet en väldigt viktig del för många företag. Det är inte alltid
personalen och cheferna enas om vad som är bäst för att få en kommunikationsplattform
som är säker mot intrång och billig i drift. Det är väldigt vanligt att drabbas av malware
och det handlar om enorma summor som det kostar för företagen som blir infekterade
av nya hot.

Vilket av alla de malware som är farligast för ett program i Windows Embedded
Standard 7 SP1 är inte helt klart, men en sak är säker, inget malware önskas på något
system som ska vara i drift. Om företag får malware i sina system krävs extrapersonal
för att neutralisera hoten. Exempelvis på ett speditionsbolag kan transporter av varor bli
försenade för att systemen de använder inte kan visa vart varorna ska på grund av en
malwareinfektion.

Fördelen med att ha gjort detta test med att installera och infektera ett system med
malware är att det ger en bra inblick i hur man bör göra för att få systemet användbart
igen. Det finns säkert värre malware att bli drabbad av, men denna studie syftar bara till
att kontrollera vad programmen kan råka ut för.

Ökad säkerhet är bra för företag då detta minskar risken för att bli infekterad. Denna
ökade säkerhet innebär vanligen inte någon minskning av effektiviteten. Detta kräver
dock att det finns IT-personal som kan installera och hantera systemen så att deras drift
blir som önskad.

För den berörda IT-personalen kan det i vissa fall medföra minskad produktivitet, då de
behöver informeras om det senaste inom säkerhetshot. Utbildning är viktig inom
säkerhetsområdet och det krävs ofta en lång utbildning för att bli kunnig inom detta
tekniskt svåra område. Det är ofta en väldigt viktig sak med relevant kunskap inom
området så att man kan öka säkerheten i program som används i Windows för inbyggda
system.

Alla datoranvändare som är uppkopplade mot Internet, eller på annat sätt har kontakt
med omvärlden, påverkas av oavsett de vill eller inte av malware. En person som
använder sin dator till media och underhållning drabbas inte på samma sätt som en
organisation som ska tillhandahålla datorns tjänster och som under en tid blir
otillgängliga.

Skador orsakade av malware måste åtgärdas innan datorn kan användas som innan
infektionen igen. Många individer är beroende av att de måste ha en fungerande dator i
hemmet och en internetanslutning för att utföra bankaffärer och kommunicera med olika
myndigheter eller bekanta. I samma takt som mängden tjänster ökar för system som
används, ökar behovet att systemet inte infekteras av malware.

Om malware har infekterat en användarens dator kan det bli omöjligt att komma åt viss
information eller utföra specifika tjänster. I värsta fall kan malware på en användares
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dator stjäla information eller påverka hur tjänsten utförs på ett sådant sätt som påverkar
användaren negativt rent ekonomiskt.

För att skydda sig mot ovan nämnda hot kan man använda antivirusprogram för att
skydda sig. Antivirusprogrammen är speciellt utvecklade för att skydda mot de hot mot
malware som är presenterade. Det finns olika tester som görs på antivirusprogram för att
säkerställa att de tar bort hot från malware.

Det är en fördel om användaren av datorn använder ett känt företag som leverantör av
det antivirusprogram som ska användas. Detta för att det finns en mängd av
antivirusprogram som i själva verket är virus, men de utger sig för att vara ett seriöst
antivirusprogram. Dessa blockeras oftast av internetleverantörerna eller de som har
hand om DNS namnen.

Ett antivirusprogram har till uppgift att skydda systemet det är installerat på mot olika
former av malware. Vissa skyddar även mot intrång som sker över nätverk. Det blir
viktigare att ha ett antivirus som har funktionalitet inte bara på en enskild dator utan
ibland hela företagsnätverk.

Det är bra att ha en antivirusserver som distribuerar de senaste signaturerna till alla
inloggade klienter på nätverket. Det kan då behövas personal som har arbetsuppgiften
att se till att systemen hålls fria från malware eller andra hot. De ska se till att företagets
enheter är fria från skadlig kod.

För att säkerheten ska vara på en maximal nivå ska inte användarna om de system som
används kunna inaktivera antivirusprogram. Kontroller bör göras med jämna mellanrum
för att försäkra sig om att antiviruset är uppdaterat och konfigurerad på det sätt som
organisationen önskar.

Antivirusprogrammen fungerar i första hand på det sättet att de jämför de filer som ska
kontrolleras med en lista på signaturer, så att programmet känner igen redan befintliga
malware och varianter av dessa. När det kommer nya malware till Windowsplattformen
måste antivirusprogrammen kunna upptäcka dessa, det är därför dessa signaturer kan
uppdateras väldigt ofta.

Antivirusprogrammen analyserar även alla filer som körs på systemet efter illasinnad
aktivitet, de analyserar programkoden och kör den ibland i en så kallad sandbox. Detta
gör antivirusprogrammet för att hitta malware som matchar signaturerna eller försök att
modifiera andra program. Denna funktionalitet är dock begränsad som visades i testen
med injicering som beskrivits innan.

Det går att använda ett flertal centrala servrar som distribuerar uppdateringar till
klienter. Detta är för att inte ha all information på samma ställe. Skulle en organisation
ha endast en central server så är det större risk att det systemet råkar ut för något
missöde än om det är flera servrar som också kontrollerar varandra. Detta ger en ökad
säkerhet för program som körs i Windows Embedded Standard 7 SP1.

I detta test av antivirusprogram, så tog det först väldigt lång tid att scanna igenom hela
systemet. Men efter hand när systemet scannats regelbundet så gick det fortare och
fortare att kontrollera hela systemet. Det var ett antivirusprogram som användes och det
är ett av de rekommenderade för operativsystemet Windows Embedded Standard 7 SP1.
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5 Slutdiskussion

Resultaten från denna rapport kan användas till att få en helhetssyn på att säkerhet är
svårt att uppnå, även om många kompetenta personer jobbar tillsammans för att lösa
säkerhetsproblemen. All säker information som ska vara säkert kan med ett enda
misstag bli något osäkert. Det är därför viktigt att belysa hur svårt det kan vara med
säkerhet för inbyggda system. Syftet och målet med studien blev till största delen
uppfyllt. Jag kom fram till att systemet blir säkrare med ett antivirusprogram installerat.
Den del som inte fick någon lösning var injiceringen, den visade sig vara mycket
farligare för jag själv programmerade vad den skulle utföra.

Det man ska göra för att få systemen säkrare är att IT-personal skapar ett begränsat
konto som användaren av systemet får använda, alternativt inloggning mot en
domänserver, så behövs inga lokala konton på systemet. Om kunnig personal utför detta
kan misstag förhindras, som annars är svåra att reparera och kostar pengar.

Hur gör man egentligen programmen säkrare? Har man fysisk tillgång till systemet, så
blir det aldrig 100 % säkert. Det som gör systemet säkrare är att obehöriga inte har
fysisk tillgång till det. En annan sak som gör systemet säkrare är när det har uppdaterats
och antivirusprogram används innan det sätts i drift. Det är även viktigt att programmen
som ska användas på systemet har kontrollerats noga av utvecklaren.

För att få säkra inbyggda system som inte kan påverkas av virus, trojaner, keyloggers
eller annan skadlig kod vars syfte är att skada program eller funktionaliteten i det
inbyggda systemet, så krävs det nästan uteslutande att den som ska använda det
inbyggda systemet gör ett slutet system.

Om man skapar ett slutet system elimineras dessa risker helt. Eftersom systemet har en
eller flera specifika funktioner som ska gå att utföra. Det inbyggda systemet behöver
inte uppdateras om det har testats grundligt och programmet som körs har kontrollerats i
utvecklingsstadiet. Programmeraren är den som förebygger direkt injicering av kod.

I ett slutet system kan inte användaren logga in och köra olovliga program. Om så ändå
skulle vara fallet, så går det att IT-personalen använder sig av funktionen AppLocker för
att förhindra körning av icke tillåtna applikationer. Detta är ett enkelt alternativ som
ingår i systemet.

Denna studie har gjort mig mer nyfiken på inbyggda system och säkerheten till dessa.
Jag har blivit imponerad av Windows Embedded Standard 7 SP1 och jag
rekommenderar andra att använda detta operativsystem som jag anser vara säkert.

Det skulle vara intressant att i ytterligare studier som pågår under en längre period
detaljstudera ämnet med fler tester, längre, samt även undersöka om resultatet blir
detsamma med flera olika antivirusprogram.

En annan sak som skulle vara intressant är att testa med en rad olika nya malware vid en
annan undersökning. Ett alternativ om ämnet ska studeras under en längre period kan
vara att tillverka egna virus för att se hur de påverkar systemet, bland annat om ett virus
skapas som använder de olika möjligheterna med privilegier som fås i ring 0.
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