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Abstrakt 

Den ökande risken för att drabbas av dataintrång ställer allt högre krav på 
datoranvändarens medvetenhet om de risker och hot som idag föreligger i nätverk 
och på Internet. En väldigt stor del av datoranvändare installerar inte alltid de 
senaste uppdateringarna då de tillgängliggörs och detta medför att systemen som 
saknar dessa viktiga uppdateringar blir extra sårbara för hot från angripare. 

Tekniska sårbarhetsanalyser kan vara hjälpsamma för att på ett smidigt sätt 
uppskatta potentiella risker och sårbarheter i ett befintligt informationssystem. En 
stor fördel med många av dagens sårbarhetsverktyg är att de till stor del är 
automatiserade och således inte kräver allt för djupa kunskaper för att använda, 
samt att de är relativt enkla att implementera. 

I den här rapporten har säkerheten i Windows 7 och tre populära programvaror 
undersökts. De tre programvarorna som låg till grund för undersökningen var 
Oracle Java,  Adobe Flash och Adobe Reader. För att utvärdera säkerheten har vi 
genomfört sårbarhetsanalyser i syfte att kontrollera hur systemets säkerhet 
påverkas, dels vid installation av nya programvaror, men även i systemets skede 
före- och efter viktiga säkerhetsuppdateringar .  Enklare penetrationstester har 
även genomförts för att påvisa några av de identifierade sårbarheterna och hur de 
kan utnyttjas för att få full åtkomst till kritiska delar av systemet. 

Resultaten i rapporten visar att det är väldigt viktigt att datoranvändare 
kontinuerligt uppdaterar sina installerade programvaror och sitt operativsystem för 
att minska riskerna för dataintrång. 
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Abstract 
 
The increased risk of being affected by data security breaches has led to an 
increased demand on computer users' awareness of the risks and threats that 
currently exist in networks and on the Internet. A very large portion of computer 
users do not always install the latest updates as they are made available, and this 
means that systems that lack these important updates will be extra vulnerable to 
threats from attackers. 
 
Technical vulnerability analysis can be a helpful procedure for estimating the 
potential risks and vulnerabilities in an existing information system. A major benefit 
of many of today's vulnerability tools is that they are largely automated, and thus do 
not require too deep skills to use, and that they are relatively simple to implement. 
 
In this report, the security of Windows 7 is investigated along with three popular 
software applications. The three software programs that composed the foundation  
for the study was Oracle Java, Adobe Flash and Adobe Reader. To evaluate the 
security levels, we have conducted vulnerability assessments in order to verify how 
the security of the system is affected, partially in reference to installation of new 
software, but also in the system's different phases before and after critical security 
updates.  A basic penetration test has also been conducted to demonstrate some of 
the identified vulnerabilities and how they can be exploited to gain full access to 
critical parts of the system. 
 
The findings in the report shows that it is very important that computer users 
regularly update both installed software and its operating system to reduce the risks 
of security breaches.  
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Ordlista 

 
Bugg – Ett fel eller en brist i en mjukvara som kan producera ett felaktigt eller 
oavsiktligt resultat. 

Denial-of-Service (DoS) – En attack som otillgängliggör målsystemet med 
exempelvis en överbelastningsattack. 
 
Distributed Denial-of-Service (DDoS) – Precis som DoS, men i det här fallet är det 
ett flertal system som samtidigt utför attacken. 
 
DNS spoofing – En attack som skriver data till en Domain Name Servers cache-
databas som då presenterar felaktig information för klienten. 
 
Exploit – Ett tillvägagångssätt för att utnyttja en sårbarhet i ett system. 
 
Man-In-The-Middle (MITM) – En attack som möjliggör en slags aktiv tjuvlyssning 
mellan två eller fler parter. 
 
Meterpreter – En avancerad payload i Metasploit som opererar via en DLL-
injektion och som endast arbetar i måldatorns minne.  
 
Payload – Programkod som exekveras på ett målsystem efter lyckad penetration. 
 
Spam – Elektronisk skräppost. 
 
Zero day Vulnerability – En attack eller ett hot som utnyttjar en tidigare okänd 
sårbarhet. 
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Dataintrång och olika typer av databedrägerier ökar allt mer i vårt samhälle. Inte 
bara är det företag och organisationer som blir utsatta, utan även den vanliga 
hemanvändaren – i många fall utan dennes vetskap. Det kan exempelvis röra sig om 
att en illasinnad användare skaffar sig obehörig tillgång till ett system i syfte att 
komma över känsliga uppgifter så som kreditkortsnummer och lösenord, eller att 
utnyttja datorn för andra ändamål, exempelvis politiska eller ekonomiska [1, 2, 3]. 

Något som förekommer allt mer idag är även så kallade ”botnets”, vilka är stora 
nätverk av infekterade datorer som kan användas för att skicka stora mängder 
skräppost (Spam), eller för att utföra överbelastningsattacker (Distributed Denial-
of-Service). Detta förekommer ofta utan en användares kännedom, då den skadliga 
programvaran som utnyttjar systemet körs i hemlighet och kan vara svår att 
upptäcka [1, 3, 4]. 

Windows 7 är idag ett av de mest vanligt förekommande operativsystemen bland 
hemanvändare. Sedan augusti 2012 är Windows 7 det mest använda operativ-
systemet då det gick om Windows XP i popularitet [5]. Sedan Windows lanserades 
på marknaden har ett stort antal sårbarheter uppmärksammats. Man får som 
angelägen datoranvändare ofta höra om en bristande säkerhet och oråd kring de 
risker som föreligger. Ett känt exempel på detta uppdagades under 2011 då 
experter inom området kunde avslöja ett så kallat nolldagarshål (Zero-day 
Vulnerability) [6], vilket var potentiellt sårbart för exekvering av skadlig kod från 
fjärranvändare. 

Den stora frågan som vi ställer oss är huruvida sårbarbart Windows 7 egentligen är. 
Bör man som användare ständigt vara förlägen och på sin vakt, eller kan man ta 
situationen med en nypa salt och kosta på sig att minska på spänningarna? Detta vill 
vi undersöka. 

Ett annat problem som ofta omtalas är säkerhetsproblem inom fristående 
programvaror, och hur viktigt det är att kontinuerligt uppdatera dessa för att vara 
på den säkra sidan. Rapporter visar [1, 7] en trend bland många användare att de 
inte alltid installerar de senaste uppdateringarna då de tillgängliggörs. Fristående 
programvaror som innehåller kända säkerhetsproblem befinner sig likaså under hot 
från olika typer av angrepp. En programvara som inte har uppdaterats under en 
längre tid kan mycket väl utgöra en port rakt in i systemet, som en illasinnad 
användare kan komma att utnyttja. Tidigare forskning [8] har visat att mellan 1% 
och 5% av alla buggar i programvaror leder till sårbarheter och Beattie et al. [9] har 
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tagit upp frågan om när det är säkert att installera en säkerhetsuppdatering för att 
inte riskera nya säkerhetshål i systemet som är värre. Enligt en undersökning från 
mars 2013, utförd av säkerhetsföretaget Websense, hade över 78% av användarna 
inte gått över till Java 7 och knappt 5% använde den senaste Java-versionen [7]. 
Kapersky Lab visar i sin årsrapport från 2012 att de som använder Oracle Java, 
Adobe Flash och Adobe Reader inte brukar uppdatera till nyare och säkrare 
versioner, de påpekar även att dessa tre program är de tre mest sårbara [1]. 

Tidigare arbeten har tagit upp sårbarheter i tredjepartsprogram [10, 11], analyserat 
och utvecklat kvantitativa analysmetoder för sårbarheter [12, 13, 14, 15, 16, 17] 
samt analyserat och utvärderat sårbarhetsscanners [18, 19, 20, 21, 22]. 

Något som också är av intresse är hur  typiska illasinnad användare, eller kriminella 
för den delen också, skulle kunna tänkas gå tillväga för att genomföra ett lyckat 
angrepp och således ta ett system och dess information i deras besittning. Genom en 
egen simulering av angrepp och en dokumenterad metod demonstreras det hur en 
typisk process för intrång i systemet kan se ut, och även kunna relatera detta till 
sårbarheter som existerar till följd av att det saknas viktiga säkerhetsuppdateringar.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att kartlägga hur säkert Windows 7 som operativ-
system är för vanliga hemanvändare. Med säkert avses det hur den potentiella 
sårbarhetsnivån yttrar sig  när det kommer till hur stora riskerna är för att bli utsatt 
för attacker från externa angripare.  

 

1.3 Avgränsningar 

Med hänsyn till den stora mängden sårbarheter som redan är kända så har det här 
arbetet avgränsats till att endast analysera tre tredjepartsmjukvaror – Oracle Java, 
Adobe Flash och Adobe Reader. Av dessa utvalda mjukvaror analyserades två 
versioner av varje programpaket. Varje programpaket visade sig generera stora 
mängder data vilket resulterade i ett underlag av information som i kvantitet var 
mer än tillräckligt för att genomföra undersökningarna.  

De program som använts för sårbarhetsanalyserna är Nessus och Nexpose då dessa 
är kostnadsfria, inte kräver någon lokal installation på målsystemet och dessutom är 
mycket kapabla till att identifiera de flesta kända sårbarheter. 

I arbetet tas ej hänsyn till eventuella False-Positives som kan uppstå i samband med 
sårbarhetsanalyserna, av anledning till att dessa erfordrar en djupare och mer 
tidskrävande analys för att kunna identifiera och säkerställa.  
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En riskbedömning kommer endast göras utifrån systemets helhetliga 
sårbarhetsnivå och enskilda sårbarheter kommer således inte på djupet att 
analyseras. Undantaget är penetrationstestningsdelen där en känd exploit 
undersöks i syfte att visa vad en illasinnad användare med rätt kunskaper kan 
uppnå.  

Endast Microsofts Windows Update för Windows 7 kommer att användas för 
installation av  säkerhetsuppdateringar för operativsystemet. 

 

1.4 Frågeställningar 

De frågor som besvaras i den här rapporten är: 
 
 

 Hur förändras säkerhetsnivån i ett Windows 7-system efter 
säkerhetsuppdateringar? 

 Hur mycket påverkar vanliga programpaket systemets sårbarhet? 
 Vilken av de undersökta programvarorna utgör det största säkerhetshotet? 
 Kan sårbarheter utnyttjas för att äventyra systemets säkerhet? 

 

1.5 Etisk diskussion 

I rapporten behandlar vi sårbarheter som vi funnit vid säkerhetsanalyser av 
Windows 7. Dessa skulle kunna utnyttjas för att utföra oetiska handlingar mot 
system. Vi hävdar dock att det är viktigt att belysa sårbarheter som kan finnas så att 
man kan motverka dessa och på så sätt skapa säkrare system. Vi har gjort detta i 
utbildningssyfte och tar inget ansvar för vad informationen i arbetet kan användas 
till. 
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2 Metod 

 

2.1 Studier och metod 

En typisk hemanvändares datormiljö simulerades med Windows 7. I den här 
datormiljön så installerades även programsviterna Oracle Java, Adobe Reader och 
Adobe Flash. 

Härefter undersöktes systemet efter potentiella säkerhetshål och sårbarheter som 
kunde tänkas gå att exploatera. Den tekniska metoden som användes i arbetet 
påminner om det klassiska tillvägagångssättet för ”Whitebox Testing” [23], då full 
vetskap fanns om systemets struktur, hur det var konfigurerat och vilka tjänster 
som systemet körde.  

För undersökningen och identifieringen av  säkerhetshål i systemet så genomfördes 
en teknisk sårbarhetsanalys med två välkända säkerhetsverktyg: Rapid-7 Nexpose 
och Tenable Security Nessus.  

De identifierade sårbarheterna analyserades och bedömdes därefter utifrån hur  
riskabla dessa säkerhetshål var för exempelvis intrång, Denial-of-Service och 
informationsläckage. Vid genomförandet av dessa experiment så användes även 
VMware som plattform för virtualisering. 

I nästa steg undersöktes det hur en illasinnad användare kan utnyttja dessa 
sårbarheter i syfte att bruka, förstöra eller bereda sig tillgång till känslig 
information. Med hjälp av informationen om de sårbarheter som Nessus och 
Nexpose identifierade så penetrerades och exploaterades systemet med användning 
av Linuxdistributionen Kali Linux och verktygen Metasploit och Armitage. 

Den vetenskapliga metoden som användes i denna rapport kan beskrivas som 
kvantitativ där arbetet utgjordes av tekniska experiment.  Resultaten av dessa 
tekniska experiment förklaras med CVE-ID och CVSS-värden, vilka används för att 
klassificera sårbarhetsnivån på en sårbarhet [12], angiven på en skala 0-10. 
Resultaten av experimenten framgick och presenterades kvantitativt, vilket ledde 
till att en vetenskaplig kvantitativ metod användes. Komparativa studier gjordes 
sedan på det antal funna sårbarheter som Nessus och Nexpose identifierade, både 
före- och efter de olika faserna. 
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2.2 CVE och sårbarheter 

Common Vulnerability and Exposures (CVE) är ett index av unika sårbarheter. 
Förutom sårbarheter består listan av svagheter som i sig inte kan exploateras för 
otillåten åtkomst av ett system, men som kan förse en attackerare med information. 

CVE-projektet startades 1999 och sårbarheter som skickas in granskas av CVE 
”Numbering Authorities”. Om sårbarheten uppfyller kriterierna får det ett officiellt 
”CVE Identifier number” som tillsammans med en beskrivning och referenser bilder 
CVE ID. Målet med CVE-projektet är inte att kategorisera eller organisera 
sårbarheterna och innehåller inga värden för risk eller frekvens. CVE tillhandahåller 
en överensstämmande samling av referenser för sårbarhetsdatabaser, 
sårbarhetsskanners och andra säkerhetsprodukter. [12, 20] 

Det finns många sätt för att definiera vad som är en sårbarhet, vilket har varit uppe 
för diskussion i tidigare arbeten. Detta arbete kommer precis som tidigare arbeten 
att använda sig av CVE för att definiera vad som är en sårbarhet [24]: 

En sårbarhet inom informationssäkerhet är ett misstag i en mjukvara som direkt 
kan användas av en illasinnad användare för att få tillgång till ett system eller 
nätverk. 

CVE anser att en sårbarhet är ett tillstånd i ett datorsystem som: 

 tillåter en attackerare att exekvera kommandon som en annan användare 
 tillåter en attackerare att komma åt data som strider mot den satta 

åtkomstbehörigheten för datan 
 tillåter en attackerare att framstå som en annan enhet 
 tillåter en attackerare att utföra en denial of service 

CVE klassificerar konfigurationsproblem och misstag som en exponering då det inte 
direkt äventyrar skerheten men kan utgöra ett viktigt steg för en attack. 

En exponering beskriver ett tillstånd i ett system som inte är en sårbarhet men: 

 tillåter en attackerare att utföra informationsinsamling 
 tillåter en attackerare att följa aktiviteter 
 innehåller en egenskap som beter sig normalt, men som enkelt kan äventyras 
 är ett första steg en attackerare kan tänka sig använda för att få tillgång till 

ett system eller data 
 anses som ett problem enligt säkerhetspolicy. 
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2.3 Att mäta sårbarheter med CVE/CVSS 
 

2.3.1 Sårbarhetsdatabaser 

Det finns flera publika sårbarhetsdatabaser. Bland databaserna finns NVD (National 
Vulnerability Database), EDB (The Exploit Database), OSVDB (Open Source 
Vulnerability Database), BID (Bugtraq ID), TA (CERT), MS (Microsoft Security 
Bulletin) och SA (Secunia Advisory) [12, 20]. 

Databasen som används i detta arbete är NVD som är skapat av NIST Computer 
Security Devision Information Technology Laboratory tillsammans med Department 
of Homeland Security's National Cyber Security Division. NVD är den amerikanska 
regeringens lagring för standardiserad data för sårbarhetshantering och används 
bl.a. för automatisering av sårbarhetshantering och säkerhetsmätning. NVD 
tillhandahåller databaser med säkerhetschecklistor, säkerhetsrelaterade 
mjukvarufel, felkonfigurationer, produktnamn och mätvärden för effekter. [12] 

 

2.3.2 Poängsystem 

Det finns flera poängsystem som hanteras av både kommerisiella och icke-
kommersiella organisationer. Några organisationer som har egna poängsystem är 
CERT/CC (Severity Metric, vars mätvärde ersattes med CVSS 2012), SANS (Critical 
Vulnerability Analysis Scale) och Microsoft (Security Bulletin Severity Rating 
System). Detta arbete använder sig av Common Vulnerability Scoring System (CVSS) 
som drivs av Forum of Incident Response and Security (FIRST). [25] 

Common Vunerability Scoring System är ett öppet ramverk för att förmedla 
kännetecken och effekter av IT-sårbarheter. CVSS består av de tre grupperna Base, 
Temporal och Environmental där arbetet använder sig av gruppen Base för att mäta 
sårbarheterna då NVD tillhandahåller CVSS Base Score till alla CVE-sårbarheter. [15, 
25] 

I CVSS tilldelas varje sårbarhet ett basvärde (Base score) mellan 0 (som indikerar på 
att det inte finns någon sårbarhet) och 10 (som indikerar den högsta möjliga 
sårbarheten). Basvärdet baseras på de två grupperna Exploitability och Impact som 
består av tre stycken olika mätvärden vardera. Dessa mätvärden är oförändrade 
med tiden och i olika miljöer. Ytterligare kan basvärdet modifieras med temporära 
(temporal) och miljömässiga (environmental) mätvärden för att reflektera tids- 
eller applikationsspecifika faktorer. [16, 17, 25] 

 Gruppen innehållande mätvärden för exploatering, Exploitability, mäter hur 
avancerat det är att exploatera en sårbarhet. 
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AccessVector mäter hur sårbarheten kan kommas åt med värdena Local (fysisk 
åtkomst), AdjacentNetwork (tillgängligt från lokala subnät) och Network (åtkomst 
från Internet). 

AccessComplexity mäter hur avancerat det är för en attackerare att exploatera 
sårbarheten när den har rätt behörighet. Möjliga värden är High (kräver admin eller 
root), Medium (kräver användarrättigheter) och Low (exploaterbart med ett vanligt 
konto). 

Authentication mäter hur mycket autentisiering som krävs. Värdena kan sättas till 
Multiple (när det behövs autentisiering för både OS och applikationer), Single (ex 
bara autentisiering för OS) och None (ingen autentisiering krävs). 

Gruppen som mäter effekten av en sårbarhet, Impact, mäter möjliga följder efter en 
exploatering av en sårbarhet. Värdena i gruppen kan vara satta till None (ex ingen 
påverkan av konfidentialitet), Partial (modifiering av vissa filer är möjligt) och 
Complete (möjlighet att stänga resursen totalt). 

De sex basmätvärdena är sammankopplade till fast satta nummervärden (se tabell 1 
nedan) och används för att räkna ut basvärdet, Base Score, med en matematisk 
ekvation [17]. Ekvationen kan ses i tabell 2 (sid 9). 
 

Tabell 1: Basmätvärden med möjliga val och nummervärden. 

Access Vector (AV) Local (L) 0.395 

Adjacent Network (A) 0.646 

Network (N) 1.000 

Access Complexity (AC) High (H) 0.350 

Medium (M) 0.610 

Low (L) 0.710 

Authentication (Au) Multiple (M) 0.450 

Single (S) 0.560 

None (N) 0.704 

Confidentiality Impact (C)  

Integrity Impact (I)  

Availability Impact (A) 

None (N) 0.000 

Partial (P) 0.275 

Complete (C) 0.660 
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Tabell 2: Matematisk ekvation för beräkning av Base Score. 

 

BaseScore = Avrundat_till_1_decimal(((0.6 * Impact) + (0.4* 

Exploitability) – 1.5) * f(Impact)) 

Impact = 10.41*(1 - (1 - ConfImpact) * (1 - IntegImpact) *(1 - 

AvailImpact))  

Exploitability = 20 * AccessVector * AccessComplexity * 

Authentication 

f(Impact) = 0 om Impact = 0, annars 1.176  

 

 
 

2.4 Val av mjukvaror för experiment och miljö 
 

2.4.1 Virtualisering med VMware 

Vad är en virtuell maskin? 
En virtuell maskin (VM) är en mjukvarutillämpning som ger möjligheten att skapa 
en eller flera nya miljöer i en befintlig miljö, där varje ny miljö simulerar sin egna 
mängd hårdvaror och mjukvaror. Detta gäller allt ifrån processorenheten (CPU), 
hårddiskar med volymer, internminne (RAM), nätverkskort (NIC) och en hel del 
andra komponenter. Virtuella miljöer går också att kontrollera helt oberoende av 
varandra. 

Med hjälp av virtuella nätverkskort så går det även att simulera ett virtuellt nätverk, 
där man antingen kan sammankoppla den virtuella maskinen med andra virtuella 
maskiner, eller med externa, fysiska system på ett fysiskt nätverk [26]. 

VMware 
VMware är ett företag som specialiserar sig på olika virtualiseringslösningar. Några 
populära applikationer och tjänster är deras VMware Player, Workstation och 
vSphere, vilka är olika plattformar utvecklade för diverse ändamål [27]. 

VMware Player tillsammans med VMware Workstation utgör de virtuella 
plattformarna som används i arbetet med syfte att understödja och förenkla 
experimentet och analysen. 
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2.4.2 KlientOS – Windows 7 

Windows 7 är idag att betrakta som det mest populära operativsystemet för 
hemanvändare. En statistisk undersökning visar att hela 44,48% av de användare 
som frågades under januari månad 2013  använder Windows 7 som operativsystem. 
[5] 

Eftersom Windows 7 är så populärt och kan betraktas som relativt nytt operativ-
system (lanserades på marknaden under andra halvan av 2009) så utgör detta den 
huvudsakliga plattformen för sårbarhetsundersökningen.  
 

2.4.3 Oracle Java 

Java förekommer i stort sett överallt idag. Java kan man komma att stöta på när man 
exempelvis "surfar" på nätet och utför bankärenden, läser nyheter och konsumerar 
varor.  

I Windows-systemet har Java version 7 installerats och därefter undersökts hur pass 
sårbar Java som plattform är för systemets säkerhet . Två olika versioner av Java 7 
undersöktes för att få kännedom om hur pass mycket de skiljde sig från varandra ur 
ett sårbarhetsperspektiv. De versioner som installerades och undersöktes var 
uppdateringspaket 15 (Java 7u15) som släpptes den 19 februari 2013 och 
uppdateringspaket 21 (Java 7u21) från den 16 april 2013.  

 

2.4.4 Adobe Flash 

Adobe Flash har också kommit att utgöra en stor del av det Internet som en 
hemanvändare kan tänkas besöka, exempelvis "mediasajten" YouTube som är känd 
för sitt rika innehåll på videoklipp och musik, vilka presenteras i Flash-formatet. 

I systemet installerades även Adobe Flash i syfte att undersöka om några potentiella 
sårbarheter existerade, och om dessa utgjorde säkerhetsrisker. Adobe Flash version 
11 utgjorde plattformen i dessa experiment och i denna utgåva lades det fokus på 
två särskilda uppdateringspaket. En äldre version och en nyare version undersöktes 
för i syfte att jämföra sårbarhetsnivåerna mellan dessa två.  

De paket som låg till grund för undersökningen var Adobe Flash (hädanefter även 
kallad AF) version 11.5.502.135 och 11.7.700.169. Adobe Flash 11.5.502.135 blev 
tillgängligt via Adobe den 11 december 2012 och Adobe Flash 11.7.700.169 släpptes 
den 9 april i år.  
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2.4.5 Adobe Reader 

Adobe Reader (tillsammans med Microsoft Office) har nästan blivit en 'de facto' 
standard när det kommer till hur vi väljer att hantera och presentera våra digitala 
dokument. Adobe Readers format ".pdf" är idag mycket  uppskattad både av 
hemanvändare såväl som företag och förekommer i stort sett överallt. 

På senare tid har det däremot börjat uppmärksammats allt fler sårbarheter och 
risker med att använda de här applikationerna. Datormagasinet IDG presenterade i 
en tidigare artikel möjligheten att sprida skadlig kod via Adobe Readers format, 
vilket kom att uppmärksammas av väldigt många användare som ett stort och 
potentiellt hot [28]. 

I enlighet med samma förfarande som med Oracle Java och Adobe Flash så 
installerades även Adobe Reader i systemet och granskades sedan efter sårbarheter. 
Även här undersöktes två versioner. Den första var Adobe Reader (hädanefter även 
kallad AR) version 10.1.4 från den 14 augusti 2012 och den andra var Adobe 
Reader 11.0.02 från 20 februari 2013. 
 

2.4.6 Kali Linux 

Backtrack är sedan tidigare en av Offensive-Security utvecklad Linux-baserad och 
renodlad penetrationstestningsdistribution som innehåller en mängd olika 
säkerhetsverktyg, så som portskanners och andra program för informations-
insamling i nätverket.  

Kali Linux är en slags vidareutvecklad variant av Backtrack. Kali Linux likaså är 
utvecklad av Offensive-Security som beskriver den som "en mer mogen, säker och 
företagasklar version av BackTrack Linux”.  

Kali Linux-distributionen kommer att användas för att genomföra delar av 
sårbarhetsanalysen och själva penetrationstestningsfasen med Metasploit 
Framework [29] och Armitage [30], vilka finns tillgängliga i både Backtrack och Kali 
Linux. 
 
 

2.5  Verktyg för sårbarhetsskanning 
 

2.5.1 Om sårbarhetsskanners 

En sårbarhetsskanner är ett mjukvaruverktyg som används i syfte att identifiera och 
bedöma sårbarheter inom olika informationssystem, så som datorsystem, 
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operativsystem, nätverkssystem och olika typer av applikationer. En 
sårbarhetsskanner är utformad att upptäcka kända säkerhetsproblem och 
rekommendera åtgärder för hur dessa kan hanteras. Vid en sökning efter 
sårbarheter så undersöks systemet efter sårbarheter som finns registrerade i en 
befintlig databas över kända sårbarheter. 

Många sårbarhetsskanners förlitar sig på så kallade "plugins", vilka är en del av den 
databas som innehåller de sårbarheter som skannern är kapabel att identifiera. 
Antalet plugins kan variera stort beroende på vilken sårbarhetsskanner och 
databas man använder.  
En plugin kan innehålla en eller flera sårbarheter med både tekniska instruktioner, 
beskrivningar och en identifierare för varje sårbarhet; en så kallad 
"Common Vulnerabilities and Exposures", eller "CVE"-värde. 
 
Ett flertal av de sårbarhetsskanners som finns på marknaden har oftast en funktion 
för att ladda ned och installera de plugins i databasen automatiskt, vilket innebär att 
man alltid har möjlighet att upptäcka de senaste rapporterade sårbarheterna. 
 
Vad som är viktigt att tänka på är att en sårbarhetsskanner endast ger en bild av 
systemet i det skedet då sökningen sker. Av den anledningen bör man alltid vara 
uppmärksam på att nya sårbarheter eller säkerhetshål ständigt kan uppkomma.  
 
Genom att regelbundet låta en sårbarhetsskanner genomsöka ett system och 
genomföra sårbarhetsbedömningar så kan man underlätta arbetet kring att 
identifiera de risker som systemet kan stå inför, både ur ett internt och externt 
perspektiv [19]. 
 

2.5.2 Nexpose 

Nexpose är en sårbarhetmjukvara som ”proaktivt” skannar en datormiljö i syfte att 
identifiera felaktiga konfigurationer, sårbarheter och skadlig kod.  Resultaten 
värderas och presenteras enligt CVSS-värden, vilket gjorde programmet till en av 
favoritkandidaterna bland de sårbarhetsmjukvaror som undersöktes. 

Nexpose ger dessutom vägledning och presenterar lämpliga åtgärder för att 
reducera de risker som systemet kan stå inför. [29] 

Nexpose finns tillgängligt i en kostnadsfri ”Community”-version som tillåter en att 
genomsöka upp till 32 klienter/IP-adresser. Programmet finns också med på 
SecTools lista över populära sårbarhetsverktyg, vilket också är en av anledningarna 
till varför just det här verktyget har valts i arbetet. [31]   

Nexpose kommer att köras externt via nätverket med en så kallad ”Remote 
Credential Scan” för att genomsöka systemet efter sårbarheter. 
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I arbetet användes Nexpose version 5.6.2. 
 

2.5.3 Nessus 

Nessus är ett mycket populärt verktyg som har funnits länge på marknaden. Nessus 
kan beskrivas som en omfattande sårbarhetsskanner, vilken är utvecklad av 
företaget Tenable Network Security. Det är gratis för personligt bruk i en icke-
kommersiell miljö. Precis som Nexpose så värderas sårbarheterna enligt CVSS-
skalan. 

Nessus finns tillgängligt att hämta på Tenables webbsida och klarar av att 
genomföra sårbarhetsskanningar både internt och externt mot olika system. 

Nessus är ett mycket välrenommérat verktyg när det kommer till tekniska 
sårbarhetsanalyser. Nessus har dessutom en databas som omfattar över 54 000 
kända sårbarheter och dessa uppdateras dagligen och när nya sårbarheter 
uppkommer. [32]  

Vad som är värt att poängtera med den kostnadsfria versionen är att uppdateringar 
som släpps för den kommersiella licensen först blir tillgängliga efter 7 dagar för 
gratisversionen. 

Även Nessus kommer att köras externt via nätverket med ”Remote Credential Scan” 
för att leta efter eventuella sårbarheter. 

Nessus version 5.0.3 användes i arbetet. 
 

2.5.4 Om Remote Scans 

Extern sårbarhetsskanning via nätverket har den fördelen att man kan få en god 
överblick över vilka nätverkstjänster som målsystemet kör och även vilka 
sårbarheter som dessa kan tänkas innehålla. Vad man dock behöver ta hänsyn till 
när man genomför en grundläggande remote scan är att man endast får resultat ur 
ett externt perspektiv. Samtliga av de lokala tjänster som är igång i målsystemet kan 
inte alltid detekteras av en vanlig extern sökning. Vid en grundlig sårbarhetsanalys 
är det viktigt att avgöra vilka lokala konfigurationer som även kan utgöra risk för 
exponering av lokala angrepp. För att kunna identifiera lokala sårbarheter via 
remote scans så behöver man genomföra en mer omfattande sökning där man får 
förse verktygen med en högre behörighet via målsystemets lokala konton. Detta 
förfarande kallas Credential Scan, vilket genomfördes med Nessus och Nexpose. 
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2.5.5 Credential Scan 

Genom att använda målsystemet befintliga konton så kan Nessus och Nexpose även 
få tillgång till systemets lokala tjänster för att leta upp och identifiera sårbarheter. 
Den här typen av skanning kan utföra samma typer av operationer som en vanlig 
lokal användare kan göra i systemet. Vad man kan komma åt och inte utgörs helt 
beroende på vilka behörigheter som det lokala kontot har i systemet. För att kunna 
genomföra en utförlig sårbarhetssökning i Windows-systemet så behövdes 
systemets administratörskonto användas. Anledningen till detta är att åtkomst och 
läsning av måldatorns filsystem helt är reglerad och kräver den typen av behörighet 
i Windows [33]  
 

2.6  Verktyg för penetrationstest 
 

2.6.1 Om penetrationstester 

Man kan med penetrationstester simulera möjliga, reella attacker för att på ett 
tydligt och säkert sätt få kännedom i fall uppdateringar och läckor är åtgärdade och 
om potentiella säkerhetshål blivit tilltäppta.  

Genom penetrationstestning kan man bekräfta att ett rapporterat säkerhetshål kan  
exploateras och om det utgör ett hot mot säkerheten i systemet. Efter att 
sårbarhetsskanningar genomförts är det rimligt att genomföra penetrationstesterna 
för att verifiera identifierade säkerhetshål. Vidare kan ett penetrationstest även ge 
en bra bild över de möjliga konsekvenserna av att en säkerhetsbrist utnyttjas. Ett 
penetrationstest kan även ligga till grund för undersökning av målverksamhetens 
beredskap. I det här arbetet användes endast penetrationstester som utgick från 
resultaten av de sårbarhetsanalyserna som genomfördes. 
 

2.6.2 Metasploit 

Metasploit är ett ramverk för penetrationstestning som utvecklas av Rapid-7. 
Ramverket är framtaget i syfte att minska risken för dataintrång genom att aktivt 
upptäcka sårbarheter i det egna nätverket, och där med samma metoder som en 
potentiell extern angripare kan tänkas använda. Med Metasploit kan man på ett 
säkert sätt simulera attacker för att få kännedom om säkerhetsbrister både i 
nätverket och i de system som är anslutna i nätverket. Metasploit kan även med 
fördel användas med Nexpose för att bedöma och verifiera de risker som eventuellt 
föreligger. [29] 
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Metasploit är dessutom kompatibelt att anslutas till Nessus och Nexpose för att 
enkelt kunna genomföra sårbarhetsskanningar, och där på ett mer automatiserat 
sätt analysera resultaten. (Detta genom att exempelvis ansluta till en Nexpose- eller 
Nessus-server från Metasploit). Där igenom kan man sedan importera resultaten av 
sårbarhetsskanningarna, eller helt enkelt skapa nya sårbarhetssökningar och sedan 
åter genomföra dessa.  
 

2.6.3 Armitage 

Armitage är ett grafiskt gränssnitt (GUI) för Metasploit som är utvecklat av Strategic 
Cyber LLC. Det är kapabelt att rekommendera särskilda ”exploits” och även 
genomföra aktiva kontroller att presentera vilka exploits som kommer att fungera 
mot målsystemet. Programmet har även en smart funktion som tillåter automatisk 
exploatering.  

Armitage användes i  anslutning till Metasploit för att förenkla och schematisera 
själva exploateringsfasen och testerna mot systemet. 
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3 Installation och experiment 
 

3.1 Installation av klient och miljö 
 

3.1.1 Miljöns utformning 

En miljö bestående av tre virtuella VMware-maskiner installerades i VMware 
Workstation. De virtuella maskinerna kallades fortsättningsvis VM1, VM2 och VM3. I 
den virtuella miljön simulerades ett typiskt hemnätverk med IP-adressering enligt 
RFC 1918-standarden.  [34] 

 
VM1: Microsoft Windows 7 Professional x64 

VM1 förekom i fyra konfigurationer, med några skillnader i mjukvaru-
installationerna. Dessa konfigurationer beskrivs nedan. 

1. Windows 7 – Nyinstallerad utan säkerhetsuppdateringar. 

2. Windows 7 – Nyinstallerad utan säkerhetsuppdateringar + Applikationer. 
(Denna konfiguration kommer att förekomma i åtta olika former.  
Se tabell 3.) 
 

Tabell 3 -  Antal konfigurationer över Windows 7 utan säkerhetsuppdateringar 

Windows 7 utan säkerhetsuppdateringar 

Konfiguration Installerad mjukvarusvit Version 

2.1 Oracle Java (Java) 7u15 

2.2 Oracle Java (Java) 7u21 

2.3 Adobe Reader (AR) 11.5 

2.4 Adobe Reader (AR) 11.7 

2.5 Adobe Flash (AF) 10.1 

2.6 Adobe Flash (AF) 11 

2.7 Java + AR + AF Java 7u15 + AR 11.5 + AF 10.1 

2.8 Java + AR + AF Java 7u21 + AR 11.7 + AF 11 
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3.   Windows 7 – Nyinstallerad med senaste säkerhetsuppdateringar. 

       4.   Windows 7 – Nyinstallerad med senaste säkerhetsuppdateringar+   
             Applikationer. (Den här konfigurationen kommer likaså förekomma i åtta   
             olika former. Sedan tabell 4 nedan.) 

Tabell 4 -  Antal konfigurationer över Windows 7 med senaste säkerhetsuppdateringar 

Windows 7 med säkerhetsuppdateringar 

Konfiguration Installerad mjukvarusvit Version 

4.1 Oracle Java (Java) 7u15 

4.2 Oracle Java (Java) 7u21 

4.3 Adobe Reader (AR) 11.5 

4.4 Adobe Reader (AR) 11.7 

4.5 Adobe Flash (AF) 10.1 

4.6 Adobe Flash (AF) 11 

4.7 Java + AR + AF Java 7u15 + AR 11.5 + AF 10.1 

4.8 Java + AR + AF Java 7u21 + AR 11.7 + AF 11 

 

VM1 ställdes in enligt följande nätverkskonfiguration: 

IP: 192.168.1.8 
Mask: 255.255.255.0 
Standardgateway: 192.168.1.1 

VM2: Microsoft Windows 7 Professional x64 (Nessus och Nexpose) 

VM2 bestod av en Windows 7 med Nessus och Nexpose installerat. Den här klienten 
användes för att genomföra externa sårbarhetsskanningar mot VM1. 

Nätverkskonfiguration för VM2: 

IP:192.168.1.2 
Nätverksmask: 255.255.255.0 
Standardgateway: 192.168.1.1 

VM3: Kali Linux 

VM3 med Kali Linux innehöll verktygen Metasploit och Armitage, vilka användes i 
experimenten och analysdelarna. Det var via den här maskinen som själva 
penetrationstesterna utfördes. 
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Nätverkskonfiguration för VM3: 

IP: 192.168.1.3 
Nätverksmask: 255.255.255.0 
Standardgateway: 192.168.1.1 

 

3.1.2 Nätverkstopologi 

Nätverkstopologin för laborationsmiljön beskrivs i figur 1. 
 

 

 

 

Figur 1: Grafisk illustration över nätverkstopologin i miljön. 
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3.1.3 Installation av Oracle Java 

I det första steget installerades Java 7u15. Därefter genomfördes en 
sårbarhetsskanning och resultaten från Nessus och Nexpose observerades. När 
sårbarhetsnivån hade bedömts så installerades Java 7u21 och samma process 
upprepades. Detta gav en tydlig bild över hur sårbarhetsnivåerna skiljde sig mellan 
de olika uppdateringspaketen. 
 

3.1.4 Installation av Adobe Flash 

Adobe Flash 11.5.502.135 installerades och undersöktes först av Nessus och 
Nexpose. När resultaten av sårbarhetsskanningarna hade erhållits så installerades 
det nyare uppdateringspaketet och en sårbarhetsskanning genomfördes igen. 
 

3.1.5 Installation av Adobe Reader 

Den första installationen blev Adobe Reader version 10.1.4. När Nessus och Nexpose 
hade genomsökt detta uppdateringspaket och presenterat resultaten så 
installerades sedan Adobe Reader version 11.0.02.  
 

3.2 Experiment  I – Windows utan säkerhetsuppdateringar 
 

3.2.1 Windows 7 utan säkerhetsuppdateringar 

Som en första del av experiment 1 installerades Windows 7 Service Pack 1 på VM1. 
Den virtuella maskinen VM1 med den rena installationen kopierades sedan upp och 
förberedes i fyra konfigurationer i enlighet med instruktionerna miljön, med 
undantag för de maskinerna som hade mjukvarusviter installerade. Dessa förekom i 
en dubbel uppsättning: en med en tidigare version av mjukvaran och en med en 
senare version.  (Se tabell 3 , sid 17). 

Ett antal förberedelser krävdes för att kunna genomföra experimentet. 
Windowssystemet (VM1) behövde ställas in för att möjliggöra sårbarhetsanalys med 
Remote Credential Scan. Även Nessus och Nexpose krävde ett antal konfigurationer 
innan de var redo att initieras för sårbarhetsskanning mot VM1. Förberedelserna 
beskrivs steg för steg nedan. 
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3.2.2 Windows – Full funktionalitet med Remote Credential Scan 

För att få en så optimal bild som möjligt och kunna nyttja Nessus fulla funktionalitet 
med Credential Scan krävdes fem åtgärder i Windows-systemet innan själva 
sårbarhetsskanningen kunde genomföras. Samma tillämpning av åtgärder tillät även 
full funktionalitet för Nexpose Credential Scan. Nedan beskrivs åtgärderna i form av 
punkter: 

 

1. Aktivering av fil- och skrivardelning.  
Detta kommer man åt genom att navigera in på kontrollpanelen → System och 
säkerhet → Windows-brandväggen → Tillåt att ett program eller en funktion 
passerar Windows-brandväggen. 
 
2. Tillåt undantag för inkommande fil- och skrivardelning.  
För att genomföra detta krävdes start av Group Policy Editor genom kör → 
gpedit.msc → Princip för lokal dator → Datorkonfiguration → Administrativa mallar 
→ Nätverk → Nätverksanslutningar → Windows-brandväggen → Standardprofil → 
Tillåt ("Enable") Windows-brandväggen. 
 
3. Förhindra att brandväggen för Internetanslutningen används i DNS-
domännätverket. 
Detta åtgärdades genom kör→ gpedit.msc → Princip för lokal dator → Administrativa 
mallar → Nätverk → Nätverksanslutningar → ”Inaktiverad” eller ”Ej konfigurerad”. 
 
4. Inaktivering av User Account Control (UAC).  
UAC kunde inaktiveras genom att navigera in på kontrollpanelen → Användarkonton 
och barnspärr → Användarkonton → Ändra inställningar för User Account Control → 
Meddela aldrig. 
 
5. Start av Remote registry. 
Remote Registry kunde startades genom kör → services.msc → Remote registry → 
högerklicka och välj 'starta'. 
En liten notis: Tjänsten för Remote registry inaktiveras vid omstart av systemet. 
Detta kan undvikas genom att permanent aktivera tjänsten genom att högerklicka på 
Remote registry → Egenskaper → Startmetod → Automatisk. 
 
Dessa fem steg vidtogs på varje konfiguration i VM1. 
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3.2.3 Nexpose – Att förbereda för Credential Scan 

Det första steget för att göra en Credential scan med Nexpose är att under fliken 
”Home” välja ”New static site”.  

Under “General” sätts ett namn och ”Importance” har kvar värdet ”Normal”.  

Under ”Assets” läggs IP-numret till datorn som ska undersökas till under ”Included 
Assets”. För Nexpose går det att under 'Scan Setup' välja mallar för hur datorer ska 
undersökas. I denna rapport används ”Full audit” som bland annat letar efter 
nätverkssårbarheter, granskar säkerhetsuppdateringar och kontrollerar 
applikationslagret.  
För att tillåta Nexpose att logga in på ett system för att analysera sårbarheter krävs 
det att inloggningsuppgifter läggs till under ”Credentials”. Efter att ha valt att skapa 
en ny “credential” sätts ett valfritt namn och beskrivning under ”General”.  

Uppgifterna för autentisiering till Windows-systemet läggs till under “Account” där 
”Service” sätts till "Microsoft Windows/Samba (SMB/CIFS)" och 'User name' samt 
”Password” sätts till inloggningsuppgifterna för ett administratörskonto på det 
aktuella Windows-systemet som ska undersökas.  

När de sista uppgifterna är satta kan ”Site Configuration” sparas och namnet dyker 
upp under ”Site Listing” på förstasidan till Nexpose där analysen kan startas. Efter 
avslutat analys kan sårbarheterna visas under fliken ”Vulnerabilities”. 

 

3.2.4 Nexpose – Genomförande 

För att starta sårbarhetsskannen valdes sedan den gröna knappen för "Play" → 
"Click to Scan".  
 

3.2.5 Nexpose – Sårbarhetsklassificering 

Nexpose klassificerar som bekant risker enligt CVSS-systemet och använder sig av 
tre nivåer för att beskriva riskerna. Dessa är Moderate, Severe och Critical.  
På CVSS-skalan 0 till 10 så klassficieras sårbarheter som utgör ett värde på mellan 1-
3 som Moderate, 4-7 som Severe och Critical som innebär ett värde på 8 eller högre. 

Utöver dessa tre riskkategorier så kan även Nexpose bedömma om en sårbarhet är 
direkt exploateringsbar via Metasploit. Sårbarheten klassficieras då även som 
Metasploit (som i ”Metasploitable”). Vidare om det framgår att en sårbarhet kan 
utnyttjas av skadlig kod så klassificeras den även som Malware.  
 
Det totala riskvärdet för en sårbarhet i systemet presenteras efter Risk Point, vilket 
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baseras på Rapid-7:s egna algoritm kallad Real Risk. Real Risk kan värderas från 1-
1000. Algoritmen kan skådas i figur 2 och beskrivs i Rapid-7:s ”Leveraging Security 
Risk Intelligence - The strategic value of measuring Real Risk” [35]. 

 

 
 

Figur 2: Att mäta Risk Point med Real Risk 

 

3.2.6 Nessus – Att förbereda för Credential Scan 

För att skapa en ny sårbarhetsanalys behöver man först skapa en policy för att 
applicera önskade egenskaper. Det första steget är att gå in under ”Policies” och 
välja “New Policy”. Under ”General Settings” anges ”Setting Type” till standardvalet 
”Basic” och ett valfritt namn för mallen väljs. Under ”visibility” kan man välja om 
policyn ska kunna användas privat eller delas med alla.  

Nästa steg är att konfigurera ”Credentials” vilket tillåter Nessus att logga in på ett 
system för att kunna göra en djupare analys. För inloggning på ett Windows-system 
sätts “Credential Type” till “Windows credentials”. För SMB account och SMB 
password sätts användarnamn och lösenord för ett administratörskonto på 
systemet som ska undersökas. Då lösenordet finns tillgängligt i klartext väljs “SMB 
password type” till standardvalet ”Password”. Under “Plugins” aktiveras de plugins 
som skall användas vid analys med mallen. Genom att expandera respektive plugin-
namn syns vilka sårbarheter de känner igen. I detta fall är alla sårbarheter av 
intresse och samtliga lämnas aktiverade. Genom att välja ”Update” sparas policyn 
och blir synlig under menyn ”Policies”. 
 

3.2.7 Nessus – Genomförande 

För att skapa en sårbarhetsanalys med den tidigare konfigurerade mallen väljs ”New 
Scan” under fliken ”Scans”. Under inställningarna sätts ett namn under ”Scan Title” 
och ”Scan Type” får standardvalet ”Run Now” för att starta analysen direkt. Under 
”Scan Policy” väljs den egenskapade mallen för att slutligen välja IP-numret på 
datorn som ska undersökas under ”Scan Targets”. Efter att ”Create Scan” har valts 
omdirigeras användaren till sidan ”Listing Scans” där pågående analyser är synliga. 
När analysen är färdig dyker namnet upp under ”Results”. 
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3.2.8 Nessus – Sårbarhetsklassificering 

Nessus identifierar risker efter de poäng som utgörs av CVSS-skalan och 
sårbarheterna klassficieras enligt fem kategorier: Informational, Low, Medium, High 
och Critical. Ett CVSS-värde på 0 klassificeras som som Informational,  1-3 som Low, 
4-6 som Medium, 7-9 som High och 10 som Critical[36].  

Mike Mullins (TechRepublic) beskriver i  Pinpoint vulnerabilities on your system with 
Nessus [37] några av kategorierna enligt följande: 

Low: Information har påträffats om målsystemet, men utgör ej ett omedelbart hot. 

Medium: Ett säkerhetshål har identifierats i målsystemet och kan utgöra fara för 
obehörig åtkomst. 

High: En förövare kan tillgodogöra sig direkt fjärrtillgång till målsystemet och även 
utföra potentiellt skadliga kommandon. 

Critical: Målsystemet är redan äventyrat. 
 

3.3 Experiment  II – Windows med säkerhetsuppdateringar 

 

3.3.1 Windows 7 med säkerhetsuppdateringar 

I den andra delen (experiment 2) installerades alla de senaste uppdateringarna för 
Windows genom det automatiserade verktyget Microsoft Windows Update, vilket är 
en standardimplementation i Windows. Utöver detta så installerades Oracle Java, 
Adobe Reader och Adobe Flash igen, både de tidigare och nyare versionerna. 

Uppdateringsprocessen genomfördes den 10 april klockan 13:11 (GMT+1). 
När samtliga säkerhetsuppdateringar var installerade i systemet upprepades 
samma process som beskrivs i experiment 1. Därefter genomfördes en  sårbarhets-
analys igen för att se om sårbarhetsnivån har påverkats, och i sådana fall på vilket 
eller vilka sätt. 
 

3.4 Experiment  III – Penetrationstest 

I experiment 3 undersöktes det om några av de av sårbarhetsskanningernas funna  
sårbarheter gick att utnyttja.  
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För att genomföra de relevanta penetrationstesterna valdes tre stycken potentiella 
sårbarheter ut för experimentet. Verktygen Metasploit och Armitage användes för 
att prova att exploatera systemet. Nedan beskrivs tillvägagångssättet för 
sårbarheterna i Metasploit och hur dessa kunde exploateras för att få tillgång till 
systemet. Med hjälp av några kommandon kunde penetrationstestningsfasen 
inledas. 

De sårbarheter som undersöktes hade CVE-ID ”CVE-2013-2423”, ”CVE-2013-1493” 
och ”CVE-2010-3971”. CVE-2013-2423 utnyttjar en sårbarhet i Java Runtime 
Environment (JRE) 7u17 och tidigare versioner. CVE-2013-1493 utnyttjar precis som 
föregående exempel också en sårbarhet i Java, men i version 7u15 och tidigare. CVE-
2010-3971 utnyttjar en sårbarhet i Microsoft Internet Explorer version 8 och i 
föregående versioner. 

När sårbarhetens CVE-ID hade identifierats så kunde en sökning genomföras i 
Metasploits kommandotolk med hjälp av kommandot  msf>search . Tabell 5 visar 
hur inläsning av respektive sårbarhet går till i Metasploits kommandotolk. 
 

Tabell 5: Inläsning av exploits i Metasploit 
 

Namn CVE-ID Kommando i Metasploit 
Java 7u17  CVE-2013-2423  

msf>search CVE-2013-2423 

Java 7u15 CVE-2013-1493  
msf>search CVE-2013-1493 

Internet Explorer 8 CVE-2010-3971  

msf>search CVE-2010-3971 

 

Vid en sökning i Metasploit presenterade kommandotolken sökvägen tillsammans med  
kortfattad information om den aktuella sårbarheten.  I figur 3 visas information som 
Metasploit gav om Java 7u17 med hjälp av kommandot  msf>search CVE-2013-
2423. 
 

Name  Disclosure Date Rank Description 

exploit/multi/browser/java_jre17_reflection_types   

2013-01-10 00:00:00 UTC  

excellent  

Java Applet Reflection Type Confusion Remote Code Execution 

 

 
Figur 3: Resultat av sökning i Metasploits databas för Java7u17.  
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Namnet, eller sökvägen, utgjorde informationen som användes i nästa steg för att 
instruera Metasploit för vilken sårbarhet som skulle användas i penetrationstestet. 
Detta gjordes i sin tur med hjälp av ett antal kommandon beroende på vilken 
sårbarhet man vill utnyttja. Respektive kommando presenteras i tabell 6 nedan. Den 
sårbarheten som nyttjades av Metasploit i det här experimentet var ”CVE-2013-
2423” 

Tabell 6 – Instruktioner för att initiera en vald sårbarhet i Metaspoit. 
 

Namn CVE-ID Kommando  
 
Java 7u17  

 
CVE-2013-2423 

 

msf> use 

exploit/multi/browser/java_jre17_reflectio

n_types 

 

 
Java 7u15 

 
CVE-2013-1493 

 

msf> use exploit/multi/browser/java_cmm 

 

 
Internet 
Explorer 
8 

 
CVE-2010-3971 

 

msf> use 

exploit/multi/browser/ms11_003_ie_css_impo

rt 

 

 
Kommandot info gav ytterligare information om den valda sårbarheten och 
Metasploit listade även med detta kommando olika valmöjligheter och inställningar 
som kunde användas för penetrationstestet. Då måldatorn i experimentet använde 
sig av plattformen Windows så angavs "target 1" med kommandot set target 1, 
vilket förberede Metasploit för penetrationstest av ett Windows-system. 

Därefter instruerades Metasploit vilken payload som attacken skulle komma att 
använda sig av. I det här fallet användes meterpreter med reverse tcp, vilket innebär 
att måldatorn luras att ansluta till det system som ska utföra attacken. 

För att måldatorn skulle kunna ansluta till datorn som utförde attacken behövdes 
det i  Metasploit information om vilken IP-adress som attackdatorn hade. I det här 
experimentet angavs IP-adressen 192.168.1.2, vilken var adressen till Kali Linux-
systemet med Metasploit. 

När alla relevanta inställningar var korrekt angivna kvarstod endast ett sista 
kommando, nämligen exploit. När kommandot exploit initierats 
presenterades följande information nedan i Metasploits kommandotolk enligt figur 
4.  
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msf>set TARGET 1 

 

msf> set PAYLOAD windows/meterpreter/reverse_tcp 

 

msf>set LHOST 192.168.1.2 

msf>exploit 

[*] Started reverse handler on 192.168.1.2:4444 

[*] Using URL: http://192.168.1.2:8080/H7rbNxI 

[*] Server started. 

msf> sessions -i 

msf> sessions -i 1 

meterpreter> pwd 

C:\Users\ITF\Desktop 

Figur 4: Kommandon i Metasploit för att ta sig in i målsystemet 

När exploateringsfasen hade genomförts i Metasploit så genererades en URL i 
Metasploits kommandotolk (se ”Using URL” i tabell 4). Det var det här steget som 
kom att utgöra ett av de viktigaste för att kunna få kontroll över målsystemet. 
URL:en behövde nämligen exekveras från en webbläsare på måldatorn för skapa en 
direkt anslutning till attackdatorn, för att försätta den i det stadiet då den blir helt 
öppen för manipulation. En webbläsare (i det här fallet Internet Explorer 8) 
startades och URL:en från Metasploit besöktes via måldatorn som i sin tur försattes i 
ett läge vilket gav attackdatorn full åtkomst till systemet.  

Detta innebar således att en viss interaktion krävdes från en användare på 
målsystemet för att exploateringen skulle gå fullt igenom.  

Genom andra metoder så som Man-In-The-Middle (MITM) så skulle detta förfarande 
kunna förenklas avsevärt av en illasinnad användare för att kunna lura en lokal 
användare på målsystemet att besöka URL:en som Metasploit försedde (Genom att 
exempelvis omdirigera ett besök från webbadressen  
"http://www.microsoft.com/" vidare till "http://192.168.1.2:8080/H7rbNxI" 
genom DNS spoofing. 
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4 Resultat och analys 

 

4.1 Resultat – Experiment  I 

Genom att genomföra en sårbarhetsanalys med de två sårbarhetsverktygen Nessus 
och Nexpose genererades nio stycken loggar var, en för varje virtuell maskin och 
konfiguration, med resultat som tolkades olika beroende på sårbarhetsskanner. (nio 
från Nessus och nio från Nexpose).  

Resultatet av sårbarhetsanalysen från Nessus kan ses i tabell 7 och resultatet av 
sårbarhetsanalysen från Nexpose kan ses i tabell 8. 
 
 

Tabell 7: Identifierade sårbarheter i Windows 7 utan säkerhetsuppdateringar med 
Nessus. 

Nessus – Identifierade sårbarheter 

Applikation Windows   Java 
(7u15) 

 Java  
(7u21) 

Adobe 
Reader  
(10.1) 

Adobe  
Reader  

(11) 

Adobe  
Flash 
(11.5) 

Adobe 
Flash 
(11.7) 

Antal: 345 44 0 30 0 31 0 

CVSS v2 
Base Score: 

2660,5 359,1 0 292,6 0 302,2 0 

 
 

Tabell 8: Identifierade sårbarheter i Windows 7 utan säkerhetsuppdateringar med 
Nexpose. 

Nexpose – Identifierade sårbarheter 

Applikation Windows   Java 
(7u15) 

 Java  
(7u21) 

Adobe 
Reader  
(10.1) 

Adobe  
Reader  

(11) 

Adobe  
Flash 
(11.5) 

Adobe 
Flash 
(11.7) 

Antal: 329 44 0 30 0 31 0 

CVSS v2 Base 
Score: 

2526,2 359,1 0 292,6 0 302,2 0 
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Det totala antalet sårbarheter funna med Nessus och Nexpose kan beskrivas med 
additionssatsen för mängder och beräknas som |A|+|B|−|A ∩ B|, där mängden 
sårbarheter identifierade med Nessus är A, och mängden sårbarheter funna med 
Nexpose är B. Det totala antalet sårbarheter (|A∪B|) för Nessus och Nexpose 
tillsammans kan ses i tabell 9. 

Tabell 9: Totala antalet sårbarheter i systemet utan säkerhetsuppdateringar. 
 

Totalt antal sårbarheter i Windows 7 utan 
säkerhetsuppdateringar 

Antal: 353 

CVSS Base Score: 2726 

 
Vad som är värt att notera är att inget av sårbarhetsverktygen genererade rapporter 
efter CVE-nummer, så dessa behövdes således tas ut manuellt.  
Antalet CVE-registrerade sårbarheter från Nessus och Nexpose kan ses i figur 4 
tillsammans med det antal CVE-registrerade sårbarheter som programmen hittade.  
De unika CVE-värdena från Nessus och Nexpose kontrollerades för att eliminera 
CVE-sårbarheter som förekom flera gånger och resultatet från Nessus och Nexpose 
slogs sedan ihop för att komplettera varandra. I tabell 10 presenteras det totala 
antalet sårbarheter i Windows 7 utan säkerhetsuppdateringar tillsammans med 
antalet sårbarheter för respektive programvara.  Antalet CVE-sårbarheter funna med 
Nessus och Nexpose kan ses i kolumn 2 och 3, och det summerade  antalet unika 
sårbarheter från de båda skanningarna kan ses i kolumn 4. Efter att det totala 
antalet unika sårbarheter hade tagits ut summerades deras totala CVSS-värde. Det 
totala CVSS-värdet presenteras i kolumn 5. 
 
Tabell 10: Sammanställning av CVE och summering av CVSS för samtliga sårbarheter i 

Windows 7 utan säkerhetsuppdateringar. 

Applikation # CVE Nessus # CVE Nexpose # Unika CVE Total CVSS v2 

Windows 7  345 329 353 2726 

Oracle Java (7u15) 44 44 44 359,1 

Oracle Java (7u21) 0 0 0 0 

Adobe Flash (11.5) 31 34 34 332,2 

Adobe Flash (11.7) 0 0 0 0 

Adobe Reader (10.1) 30 30 31 297 

Adobe Reader (11) 0 0 0 0 

 
 
Vidare gav båda sårbarhetsverktygen indikationer på vilka plugins som innehåller 
sårbarheter som kan användas för exploatering.  
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Genom att jämföra CVE-numren respektive plugininnehåll mot exploit-databaserna 
Exploit Database [38] och Metasploit Database [29] kunde de exploaterbara CVE-
numren sorteras ut, se bilaga 1 ”Detekterade exploaterbara sårbarheter”. 
 
Med resultaten i hand över de exploaterbara sårbarheterna kommer sedan tester att 
utföras i syfte att undersöka om några av dessa kan användas för att exploatera 
Windows-systemet med Metasploit.  I experiment fortsätter sårbarhetsanalysen av 
systemet med Windows säkerhetsuppdateringar installerade. 

Resultat Nessus – Windows utan säkerhetsuppdateringar 

Efter genomförd sårbarhetsanalys sammanställdes resultatet från Nessus där varje 
sårbarhet sorterades efter  tillhörande klassificeringsnivå som beskrivs i kapitel 
3.2.8 (se sid 24). I tabell 11 presenteras resultaten för varje konfiguration . 
Kolumnerna presenterar resultatet från sårbarhetsskanningen av Windows 7 en ren 
installation, och därefter med respektive programvara installerad. De sista två 
kolumnerna visar det totala antalet sårbarheter med alla tre programvarorna 
installerade, den första med de äldre versionerna, och den andra med de nyare.  

Tabell 11: Sårbarhetsanalys med Nessus i Windows utan säkerhetsuppdateringar. 
 

Windows 7 – Nyinstallerad utan säkerhetsuppdateringar 

Klassificering Installerade programvaror och antal sårbarheter 

 - +  
Java 
7u15 

+  
Java 
7u21 

+ 
 Adobe 
reader  
10.1 
 

+  
Adobe 
Reader 
11 

+  
Adobe 
Flash 
11.5 

 

+  
Adobe 
Flash 
11.7.  

+  
Java 7u15  
 
+  
Adobe 
Flash 
11.5  
 
+ Adobe 
Reader 
10.1 
 

+  
Java 
7u21  
 
+  
Adobe 
Flash 
11.7  
 
+ Adobe 
Reader 
11 

 

Critical 5 6 5 5 5 5 5 6 5 

High 97 98 97 99 97 103 97 106 97 

Medium 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Low 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Informational 52 55 56 53 53 53 54 57 58 
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Resultat Nexpose – Windows utan säkerhetsuppdateringar 

Även resultatet från sårbarhetsanalysen med Nexpose sammanställdes och 
sorterades efter tillhörande klassificeringsnivå. I tabell 12 presenteras resultaten för 
varje konfiguration . Kolumnerna presenterar resultatet från sårbarhetsskanningen 
av Windows 7 en ren installation, och därefter med respektive programvara 
installerad. De sista två kolumnerna visar det totala antalet sårbarheter med alla tre 
programvarorna installerade, den första med de äldre versionerna, och den andra 
med de nyare.  

Tabell 12: Sårbarhetsanalys med Nexpose i Windows utan säkerhetsuppdateringar. 
 

Windows 7 – Nyinstallerad utan säkerhetsuppdateringar 

Klassificering Installerade programvaror och antal sårbarheter 

 - +  
Java 
7u15 

+  
Java 
7u21 

+ 
Adobe 
reader 
10.1 
 

+  
Adobe 
Reader 
11 

+  
Adobe 
Flash 
11.5 

 

+  
Adobe 
Flash 
11.7 
 

+  
Java 
7u15  
 
+  
Adobe 
Flash 
11.5  
 
+  
Adobe 
Reader 
10.1 

+  
Java 
7u21  
 
+  
Adobe 
Flash 
11.7 
 
+ 
Adobe 
Reader 
11 

Critical 79 110 79 107 79 112 79 171 79 

Severe 40 52 40 42 40 41 40 55 40 

Moderate 2 3 1 1 1 1 1 2 2 

Metasploit 52 54 52 52 52 52 52 54 52 

Malware 16 17 16 16 16 18 16 19 16 

Risk Point 51717 70821 51717 69758 51717 72237 51717 109381 51717 
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4.2 Resultat – Experiment  II 

Även här genererades nio stycken loggar var (nio från Nessus och nio från Nexpose). 
Precis som i experiment 1 så tolkades dessa beroende på om resultatet utgjordes av 
Nessus- eller Nexpose-identifierade sårbarheter.  Resultatet från Nessus kan ses i 
tabell 13 och resultatet från Nexpose kan ses i tabell 14. 
 

Tabell 13: Identifierade sårbarheter i det säkerhetsuppdaterade systemet med Nessus. 
 

Nessus – Identifierade sårbarheter 

Applikation Windows   Java 
(7u15) 

 Java  
(7u21) 

Adobe 
Reader  
(10.1) 

Adobe  
Reader  

(11) 

Adobe  
Flash 
(11.5) 

Adobe 
Flash 
(11.7) 

Antal: 5 44 0 30 0 31 0 

CVSS v2 
Base Score: 

37,1 359,1 0 292,6 0 302,2 0 

 

Tabell 14: Identifierade sårbarheter i det säkerhetsuppdaterade systemet med 
Nexpose. 

Nexpose – Identifierade sårbarheter 

Applikation Windows   Java 
(7u15) 

 Java  
(7u21) 

Adobe 
Reader  
(10.1) 

Adobe  
Reader  

(11) 

Adobe  
Flash 
(11.5) 

Adobe 
Flash 
(11.7) 

Antal: 49 44 0 30 0 34 0 

CVSS v2 
Base Score: 

347,1 359,1 0 290,2 0 332,2 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

I tabell 15 presenteras det totala antalet sårbarheter i Windows 7 med 
säkerhetsuppdateringar, tillsammans med antalet sårbarheter för respektive 
programvara.   

 

Tabell 15: Sammanställning av CVE och summering av CVSS för samtliga sårbarheter i 
systemet med installerade säkerhetsuppdateringar. 

Applikation # CVE Nessus # CVE Nexpose # Unika CVE Total CVSS v2 

Windows 7 5 49 50 356,4 

Oracle Java (7u15) 44 44 44 359,1 

Oracle Java (7u21) 0 0 0 0 

Adobe Flash (11.5) 31 34 34 332,2 

Adobe Flash (11.7) 0 0 0 0 

Adobe Reader (10.1) 30 30 31 297 

Adobe Reader (11) 0 0 0 0 
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Resultat Nessus – Windows med säkerhetsuppdateringar 

Resultatet av sårbarhetsanalysen med Nessus i det systemet med installerade 
säkerhetsuppdateringar kan ses i tabell 16.  

Tabell 16: Identifierade sårbarheter med Nessus i ett system med 
säkerhetsuppdateringar. 

 
Windows 7 – Nyinstallerad med säkerhetsuppdateringar (2013-04-10) 

Klassificering Installerade programvaror och antal sårbarheter 

 - +  
Java 
7u15 

+  
Java 
7u21 

+ 
Adobe 
reader 
10.1 
 

+  
Adobe 
Reader 
11 

+  
Adobe 
Flash 
11.5 

 

+  
Adobe 
Flash 
11.7 
 

+  
Java 
7u15  
 
+  
Adobe 
Flash 
11.5  
 
+  
Adobe 
Reader 
10.1 
 

+  
Java 
7u21  
 
+  
Adobe 
Flash 
11.7 
 
+ 
Adobe 
Reader 
11 

 

Critical 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

High 3 4 3 5 3 9 3 12 3 

Medium 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Low 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Informational 52 55 55 53 53 54 53 57 57 
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Resultat Nexpose – Windows med säkerhetsuppdateringar 

I tabell 17 presenteras resultaten för varje konfiguration med Windows säkerhets-
uppdateringar installerade.  

Tabell 17: Identifierade sårbarheter med Nexpose i ett system med 
säkerhetsuppdateringar. 

 
Windows 7 – Nyinstallerad med säkerhetsuppdateringar (2013-04-10) 

Klassificering Installerade programvaror och antal sårbarheter 

 - +  
Java 
7u15 

+  
Java 
7u21 

+ 
Adobe 
reader 
10.1 
 

+  
Adobe 
Reader 
11 

+  
Adobe 
Flash 
11.5 

 

+  
Adobe 
Flash 
11.7 
 

+  
Java 
7u15  
 
+  
Adobe 
Flash 
11.5  
 
+  
Adobe 
Reader 
10.1 

+  
Java 
7u21  
 
+  
Adobe 
Flash 
11.7 
 
+  
Adobe 
Reader 
11 

Critical 10 41 10 38 10 42 10 102 10 

Severe 17 29 17 19 17 18 17 32 17 

Moderate 2 3 2 2 2 2 2 3 2 

Metasploit 6 8 6 6 6 6 6 8 6 

Malware 2 3 2 2 2 4 2 5 2 

Risk Point 13623 32735 13623 31668 13623 34138 13623 71281 13623 
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4.3 Resultat – Experiment  III 

Resultaten från Experiment III påvisade att det fanns minst tre sårbarheter i 
systemet som var fullt möjliga att exploatera. Dessa tre sårbarheter möjliggjorde 
obehörig åtkomst till målsystemet och gav attackdatorn full kontroll att läsa, ändra, 
skriva och exekvera kommandon och filer . 
  

4.4 Analys av resultat 

Resultatet visar att installation av säkerhetsuppdateringar i Windows 7 tar bort 86 
% av sårbarheterna och att inga nya sårbarheter uppkommer efter att 
operativsystemet har uppdaterats (Se tabell 10, sid 29 och tabell 15, sid 33). 
Samtliga av de 50 sårbarheter som detekterades i Windowssystemet med 
säkerhetsuppdateringar återfinns i det utan säkerhetsuppdateringar. Dock är det 
viktigt att ha i åtanke att dessa sårbarheter inte nödvändigtvis behöver utgöra ett 
hot mot systemet. 
 
I de äldre versionerna av Oracle Java, Adobe Flash och Adobe Reader som 
undersöktes fanns det i samtliga stora mängder högkritiska sårbarheter (se tabell 
18), men det var bara i Java som det detekterades sårbarheter som var känt 
exploaterbara (se bilaga 1). 
 

Tabell 18: Fördelning av detekterade sårbarheter med sårbarhetsvärden.  

CVSS v2 Win 7¹ Win 7² 
Java 
7u15 

Java 
7u21 

AR 10.1 
AR 
11 

AF 11.5 AF 11.7 

0 – 0.9 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 – 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 – 2.9 1 0 1 0 0 0 0 0 
3 – 3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 – 4.9 61 11 5 0 1 0 0 0 
5 – 5.9 7 0 6 0 0 0 1 0 
6 – 6.9 8 4 1 0 1 0 0 0 
7 – 7.9 106 25 4 0 1 0 0 0 
8 – 8.9 2 0 0 0 0 0 0 0 
9 – 9.9 154 8 3 0 2 0 4 0 

10 13 2 24 0 26 0 29 0 
Totalt 353 50 44 0 31 0 34 0 

 
Win 7¹ = Windows 7 utan säkerhetsuppdateringar. 
Win 7² = Windows 7 med säkerhetsuppdateringar. 
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Tittar på man på medelvärdet av sårbarheterna för respektive programvara så har 
Adobe Flash flest allvarliga sårbarheter med ett medelvärde av 9.77, Adobe Reader 
9.58 och Oracle Java 8.16. Medelvärdet beräknades genom att dividera det totala 
CVSS-värdet (Total CVSS v2) med totala antalet unika CVE (# Unika CVE) (se tabell 
15, sid 33).  
 
Mätt efter de totala CVSS-värdena hade Oracle Java högst sårbarhetspoäng, följt av 
Adobe Flash och sist Adobe Reader (Tabell 15, sid 33). Riskvärdet på sårbarheterna 
i Oracle Java 7u15 överstiger riskvärdet på samtliga sårbarheter i ett Windows 7 
med säkerhetsuppdateringar.  
 
Av antalet finna sårbarheter med ett CVSS-värde på 10 (högkritiska) så fann vi flest i 
Adobe Flash, följt av Adobe Reader och sist Oracle Java (Se tabell 18, sid 36). 
 
Vad som är intressant att nämna är att av de tre programvarorna så var det endast 
Oracle Java som hade kända exploaterbara sårbarheter (Se bilaga 1). 
 
Vad som konstaterades efter sårbarhetsskanning med både Nessus och Nexpose var 
att samtliga sårbarheter i både Oracle Java, Adobe Reader och Adobe Flash kvarstod 
efter installationen av Windows säkerhetsuppdateringar. Att genomföra säkerhets-
uppdateringar via Windows Update åtgärdar således inte säkerhetsbrister i 
tredjepartsmjukvaror,  eller sätt som dessa sårbarheter kan utnyttjas på. 

Vad resultaten även visar är att varken Nessus eller Nexpose kunde identifiera några 
sårbarheter i de nyare versionerna av programvarorna. 
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5 Slutsatser och framtida arbeten 

I rapporten vi undersökt hur säkerheten står sig i ett vanligt datorsystem avsett för 
hemanvändare, och sedan hur pass svårt, eller enkelt för den delen, det är att bereda 
sig tillgång till systemet och sedan utnyttja eller kontrollera det. Systemet har vidare 
undersökts efter sårbarheter som sedan har värderats, både före och efter 
installation av rekommenderade programuppdateringar. Hur fristående 
programvaror som inte är uppdaterade till dess aktuella versioner påverkar 
säkerheten i Windows 7 har också varit ett element i rapportens undersökning 
kring systemets tillförsikt. Vi har kommit fram till att sårbarheter existerar och 
utgör reella hot mot datorsystem. Genom utnyttjande av sårbarheter går det för 
obehöriga användare att skaffa sig tillgång till systemet. 

Våra resultat visar att installation av säkerhetsuppdateringar, via Windows Update, i 
Windows 7 tar bort hela 86% av de detekterade sårbarheterna och att inga nya 
sårbarheter uppkommer efter att det har uppdaterats. Vidare visade även våra 
experiment att uppdateringar av de fristående programvarorna eliminerade 
förekomsten av samtliga kända sårbarheter i dessa. Detta anser vi är en stor 
förändring i Windows 7-systemets säkerhetsnivå.  
 
Samtliga installerade äldre versioner av programvarorna nådde en sårbarhetsnivå 
som var för sig hamnade runt samma sårbarhetsnivå som ett Windows 7-system 
med säkerhetsuppdateringar installerade (Se tabell 15, sid 33).  Vi menar att 
installation av ouppdaterade programvaror påverkar systemets sårbarhetsnivå 
avsevärt. Vi anser att Oracle Java utgör det största säkerhetshotet mot ett system då 
denna är den enda programvaran som enkelt kan utnyttjas för att exploatera 
systemet. Våra experiment med Metasploit visade att dessa sårbarheter enkelt 
kunde utnyttjas via en webbläsare för att äventyra systemets säkerhet.  
 
Vi kan också konstatera att sårbarhetsskanners är värdefulla verktyg för 
systemansvariga i syfte att identifiera sårbarheter. De är dock inte alltid 100% 
tillförlitliga och resultaten bör alltid beaktas noggrannt.  
Våra resultat visar även att det är viktigt att säkerhetsuppdatera operativsystemet 
och uppdatera samtliga tredjepartsprogramvaror då många kritiska sårbarheter kan 
uppkomma på relativt kort tid. Resultateten från våra experiment visar också att 
uppdatering av programvarorna tar bort samtliga offentligt kända sårbarheter. 
Eftersom nya säkerhetshål upptäcks kontinuerligt vill vi också understryka att även 
om systemet är fullt uppdaterat så innebär inte det att systemet är helt säkert. 
 
Vi anser att man i framtida arbeten skulle kunna undersöka hur sårbarheter i 
enskilda programpaket skiljer sig mellan olika operativsystem. Man skulle även 
kunna undersöka hur sårbarheter utvecklas samt åtgärdas under en tidsperiod. 
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7 Bilaga 1: Detekterade exploaterbara sårbarheter 

 

Förklaringar till AV, AC, AU, C, I och A kan ses i Tabell 1: Basmätvärden med möjliga 
val och nummervärden, sid 8. 

Windows 7 utan säkerhetsuppdateringar 

          
CVE-ID CVSS v2 

Impact 
 Subscore 

Exploitability  
Subscore 

AV AC AU C I A 

CVE-1999-0875 7,5 6,4 10 N L N C P P 

CVE-2010-3971 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2010-3973 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2011-0096 4,3 2,9 8,6 N M N N P N 

CVE-2011-0654 10 10 10 N L N C C C 

CVE-2011-0657 7,5 6,4 10 N L N P P P 

CVE-2011-1249 7,2 10 3,9 L L N C C C 

CVE-2011-1255 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2011-1260 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2011-1965 7,1 6,9 8,6 N M N C N C 

CVE-2011-1985 7,2 10 3,9 L L N C C C 

CVE-2011-1996 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2011-2003 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2011-3402 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2011-5046 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2012-0002 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2012-0003 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2012-0013 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2012-0163 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2012-0181 7,2 10 3,9 L L N C C C 

CVE-2012-0217 7,2 10 3,9 L L N C C C 

CVE-2012-1858 4,3 2,9 8,6 N M N P N N 

CVE-2012-1875 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2012-1876 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2012-1889 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2012-4792 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2012-4969 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2013-0008 7,2 10 3,9 L L N C C C 

CVE-2013-0025 9,3 10 8,6 N M N C C C 
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Windows 7 med säkerhetsuppdateringar 

          
CVE-ID CVSS v2 

Impact  
Subscore 

Exploitability  
Subscore 

AV AC AU C I A 

CVE-1999-0875 7,5 6,4 10 N L N C P P 

CVE-2011-1985 7,2 10 3,9 L L N C C C 

CVE-2011-2003 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2011-3402 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2011-5046 9,3 10 8,6 N M N C C C 

CVE-2013-0008 7,2 10 3,9 L L N C C C 

          

Java 7u15 

          
CVE-ID CVSS v2 

Impact  
Subscore 

Exploitability  
Subscore 

AV AC AU C I A 

CVE-2013-1493 10 10 10 N L N C C C 

CVE-2013-2419 5 2,9 10 N L N N N P 

 



HÖGSKOLAN I HALMSTAD •  Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se 




