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Samenvatting
Naarmate kwaadwillenden in rap tempo
hun vermogen aanscherpen om malware te
ontwikkelen en implementeren waarmee de
netwerkbeveiliging kan worden geschonden en
detectie omzeild, heeft de beveiligingsbranche als
geheel moeite om met gelijke tred te innoveren.
Deze dynamiek leidt tot een aanzienlijk
probleem voor organisaties die investeren
in beveiligingsproducten en -services: vaak
moeten zij afzonderlijke oplossingen inzetten
om beveiligingslekken te dichten, waardoor
er alleen maar meer zwakke plekken in hun
bescherming tegen bedreigingen komen.
In het Halfjaarlijks Cisco-beveiligingsrapport 2015
worden deze kruisende aspecten behandeld
en worden updates geboden over enkele
van de meest dringende bedreigingen. Het
rapport is gebaseerd op onderzoek van onze
experts en biedt een overzicht van de grootste
bedreigingen die in de eerste helft van 2015
zijn waargenomen. In het rapport worden ook
waarschijnlijke toekomstige trends beschreven
en is advies opgenomen voor kleine, middelgrote
en grote ondernemingen die op zoek zijn naar
beveiligingsoplossingen en -services.
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Het rapport is opgedeeld in twee
hoofdsecties:
Informatie over bedreigingen
Deze sectie biedt een overzicht van het meest recente
bedreigingsonderzoek van Cisco. Hierin wordt behandeld:
●●

Updates over exploitkits zoals Angler

●●

Het toenemende gebruik door criminelen van
Microsoft Office-macro’s

●●

Nieuwe tactieken van malwareschrijvers om detectie
te omzeilen

●●

Risico op aantreffing van malware in specifieke
brancheverticalen

●●

Time-To-Detection van bedreigingen

●●

Updates over spam, bedreigingswaarschuwingen,
Java-exploitaties en malvertising

Analyse en waarnemingen
In deze sectie wordt consolidatie binnen de
beveiligingsbranche en het opkomende concept
van geïntegreerde bescherming tegen bedreigingen
behandeld. Andere onderwerpen omvatten het belang
van het inbouwen van vertrouwen en beveiliging in
producten en de meerwaarde van het inzetten van
organisaties die beveiligingsservices bieden in een
markt waar sprake is van een tekort aan vakkundig
beveiligingstalent. Ten slotte wordt beschreven hoe een
samenhangend framework voor cybergovernance een
positieve stap kan zijn in de richting van het behoud van
bedrijfsinnovatie en economische groei wereldwijd.
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Belangrijkste vaststellingen
Kwaadwillenden blijven innoveren terwijl zij onopgemerkt netwerken
binnendringen en beveiligingsmaatregelen omzeilen.

●● Het

aantal exploitaties van kwetsbaarheden
in Adobe Flash neemt toe. Deze worden
regelmatig geïntegreerd in veelgebruikte
exploitkits, zoals Angler en Nuclear.

●● Angler

staat nog steeds boven aan de lijst
van exploitkits op het gebied van raffinement
en effectiviteit.

●● Operators

van crimeware, zoals
ransomware, huren hun eigen professionele
ontwikkelingsteams in en betalen hen
om ervoor te zorgen dat hun tactieken
winstgevend blijven.

●● Criminelen

maken steeds meer gebruik
van het anonieme webnetwerk Tor en het
Invisible Internet Project (I2P) om command
and control-communicatie door te sturen en
detectie te omzeilen.

●● Kwaadwillenden

proberen opnieuw Microsoft
Office-macro’s te gebruiken om malware
te leveren. Dit is een oude tactiek die op
een gegeven moment niet meer populair
was maar weer is geïntroduceerd omdat
kwaadwillenden nieuwe manieren zoeken om
inbreuk te maken op beveiliging.

●● Sommige

auteurs van exploitkits nemen tekst
uit de klassieke roman Sense and Sensibility
van Jane Austen op in weblandingspagina’s die
als host van hun exploitkits fungeren. Antivirusen andere beveiligingsoplossingen zullen na
het ‘lezen’ van dergelijke teksten deze pagina’s
sneller als legitiem categoriseren.

●● Malwareschrijvers

maken steeds meer
gebruik van technieken zoals sandboxdetectie om hun aanwezigheid op netwerken
te verbergen.

●● In

de eerste vijf maanden van 2015 is
de hoeveelheid spam toegenomen in de
Verenigde Staten, China en Rusland, maar
bleef deze relatief stabiel in andere regio’s.

●● De

beveiligingsbranche besteedt meer
aandacht aan het aanpakken van
kwetsbaarheden in open-source oplossingen.

●● De

trend van de afname in het aantal Javaexploitaties die in het Cisco-beveiligingsrapport
2015 werd gemeld, blijkt zich in de eerste helft
van 2015 voort te zetten.
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Inleiding

Inleiding
De tactieken van malwareschrijvers en online criminelen zijn de afgelopen
jaren steeds geraffineerder geworden. Recente beveiligingsrapporten
van Cisco hebben dergelijke innovatie waargenomen in de
schaduweconomie, in combinatie met de inspanningen van
beveiligingsprofessionals om kwaadwillenden voor te blijven.

Nieuw zijn de toenemende mogelijkheden van
kwaadwillenden om snel te innoveren en hun vermogen
om systemen te besmetten en ontdekking te omzeilen.
In de eerste helft van 2015 lijkt het kenmerk van online
aanvallers hun bereidheid te zijn om nieuwe tools en
strategieën te ontwikkelen – of oude te hergebruiken – om
beveiliging te omzeilen. Via tactieken zoals vertroebeling
kunnen zij niet alleen door de netwerkbeveiliging glippen,
maar hun exploitaties uitvoeren lang voordat zij worden
gedetecteerd – als dat al gebeurt.
Leveranciers van beveiligingsoplossingen reageren
met hun eigen innovaties. Onderzoekers voegen
bijvoorbeeld ondersteuning toe voor de analyse van
nieuwe bestandsindelingen zoals .cab en .chm zodra
nieuwe aanvallen worden gedetecteerd waarbij van deze
indelingen gebruik wordt gemaakt. Daarnaast ontwikkelen
leveranciers nieuwe detectie-engines en evalueren en
evolueren zij voortdurend heuristische methoden.
Leveranciers van beveiligingsoplossingen weten dat
zij flexibel moeten blijven. Als zij of hun netwerken de
beveiliging ook maar kortstondig laten verslappen, krijgen
aanvallers de overhand. Maar er wordt momenteel niet
snel genoeg geïnnoveerd binnen de branche.
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Veel leveranciers bieden een versnipperde of
afzonderlijke oplossingen voor beveiligingsproblemen.
En kopers – dat wil zeggen, de organisaties die
beveiligingstools aanschaffen bij leveranciers – grijpen
naar noodoplossingen, in plaats van diepgaande
strategische oplossingen. Maar omdat zij geen
technologieën en processen integreren binnen het
volledige beveiligingsbereik, wordt het beheer van
beveiligingstools onpraktisch.
Consolidatie binnen de beveiligingsbranche en nauwe
integratie van toonaangevende technologieën kunnen er in
de loop der tijd toe leiden dat organisaties afzien van de inzet
van losse producten om hun beveiliging te implementeren
(zie pagina 33). Ondertussen kan een proactieve en
diepgaande verdedigingsstrategie, waarvan technologie
slechts één component vormt, kleine, middelgrote en grote
ondernemingen en hun beveilingsteams helpen zich te
verdedigen tegen de dreiging van criminele innovatie die in
dit rapport wordt beschreven.
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Informatie over
bedreigingen

Informatie over bedreigingen
Cisco heeft voor dit rapport een set wereldwijde telemetriegegevens
verzameld en geanalyseerd. Ons voortgaande onderzoek en analyse
van gedetecteerde bedreigingen, zoals malwareverkeer, kan inzicht
verschaffen in mogelijk toekomstig crimineel gedrag en de detectie van
bedreigingen bevorderen.
Flash-exploitaties rijzen de pan uit in de
eerste helft van 2015
In de eerste vijf maanden van 2015 heeft het CVEproject (Common Vulnerabilities and Exposures)
62 kwetsbaarheden voor Adobe Flash Player gepubliceerd
die resulteerden in het uitvoeren van code op computers
van gebruikers. Zoals in afbeelding 1 wordt getoond,
werden in 2014 slechts 41 kwetsbaarheden van dit type
geïdentificeerd. De op een na grootste piek vond plaats
Afbeelding 1. Aantal kwetsbaarheden in Flash dat
resulteerde in het uitvoeren van code op computers van
gebruikers, januari 2006 – juni 2015
Piek

Jan-mei 2015
’10
53

’11
56

’12
57

62

’13
55

’14
41

’09
’06

’07

2

2

’08
4

15

in 2012, toen 57 van deze Flash-kwetsbaarheden
werden waargenomen. Als het huidige activiteitenpatroon
de rest van het jaar gehandhaafd blijft, worden in 2015
mogelijk meer dan 100 van deze exploitaties geteld, wat
een absoluut record zou zijn.
Wij schrijven de recente toename in exploitaties van
Flash-kwetsbaarheden toe aan twee belangrijke factoren:
●●

Flash-exploitaties worden regelmatig geïntegreerd
in de nieuwste versies van veelgebruikte exploitkits,
zoals Angler (zie pagina 9).

●●

Hoewel Adobe de Flash Player-software frequent
bijwerkt, zijn vele gebruikers eenvoudigweg niet
snel genoeg bij het toepassen van updates die
hen zouden beschermen tegen exploitaties die zijn
gericht op de kwetsbaarheid die wordt gepatcht.

Het lijkt erop dat vele gebruikers moeite hebben met
het bijhouden van Adobe Flash-updates en mogelijk
niet eens op de hoogte zijn van sommige upgrades. In
afbeelding 2 wordt getoond dat de auteurs van Angler
profiteren van deze ‘patchkloof’ – de tijd die verstrijkt
tussen de release van een update door Adobe en het
moment waarop gebruikers daadwerkelijk hun software
bijwerken. (Cisco’s technologie biedt onderzoekers
de mogelijkheid softwareversies van gebruikers op elk
willekeurig moment te controleren.)

Bron: CVE

Rapport delen
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Afbeelding 2. Gedane verzoeken per versie van Flash, op datum
CVE-2015-0313

CVE-2015-0359

Versie
15.0.0.246
16.0.0.235
16.0.0.257
16.0.0.287
16.0.0.296
16.0.0.305
17.0.0.134
17.0.0.169
17.0.0.188
Datum

2 feb

1 mrt

1 apr

CVE-2015-0336
Update gepubliceerd

Angler maakt misbruik van kwetsbaarheid

Nuclear maakt misbruik van kwetsbaarheid

1 mei

1 jun

CVE-2015-0390
Gebruikersactiviteit

Bron: Cisco AnyConnect-gegevens

Zoals in afbeelding 2 wordt weergegeven, zijn vele
gebruikers in februari 2015 snel naar de nieuwste versie
van Flash (16.0.0.305) overgestapt. Die update, die op
2 februari 2015 werd uitgebracht, pakte kwetsbaarheden
in CVE-2015-0313 aan. Terwijl gebruikers naar de
nieuwe versie van Flash migreerden, misbruikte Angler
echter de bekende kwetsbaarheid in de vorige versie.

Aanvallen die zijn gericht op Flash en andere nieuwe
kwetsbaarheden worden dusdanig snel in exploitkits
zoals Angler en Nuclear geïntegreerd dat het voor
beveiligingsteams steeds moeilijker wordt om gelijke tred
te houden. De Time-To-Detection (opsporingstijd) neemt
ook toe omdat vaak retrospectieve analyse nodig is om
deze bedreigingen te identificeren.

Afbeelding 2 toont tevens dat de auteurs van de exploitkit
Angler snel een werkende exploitatie konden ontwikkelen
en uitbrengen die zich op de kwetsbaarheid in CVE-20150313 richtte. We bemerkten vergelijkbare snelle innovatie
bij andere Flash-exploitaties tijdens de eerste helft van
2015. Een andere geraffineerde en constant actieve
exploitkit, Nuclear, richtte zich bijvoorbeeld snel op de
kwetsbaarheid in CVE-2015-0336. Kort daarop begon ook
Angler misbruik te maken van deze kwetsbaarheid.

Het besmettingsrisico voor afzonderlijke gebruikers en
organisaties die op slechts één detectie-engine vertrouwen
is aanzienlijk. En in omgevingen zonder retrospectieve
analysemogelijkheden kunnen bedreigingen via zero-day
aanvallen of omzeilingsmiddelen lange tijd onopgemerkt
blijven of worden deze zelfs nooit opgemerkt.

De patchkloof is één reden waarom kwaadwillenden in
staat blijven om misbruik te maken van gebruikers van
Java (zie afbeelding 3).

Eén fundamentele maatregel – het direct en routinematig
toepassen van patches voor software – kan echter helpen
om het risico van besmetting door bedreigingen die zijn
ontwikkeld om bekende kwetsbaarheden in Flash en Java
te misbruiken, aanzienlijk te verminderen.

Rapport delen
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Afbeelding
Aantal gedane
per versie
vanby
Java,
op datum
Number of3.Requests
madeverzoeken
per version
of Java,
Date
Uitgever

Oracle
America
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Gebruikers nog steeds kwetsbaar voor CVE-2013-5907

Product
Java(TM) Platform SE 7
Java(TM) Platform SE 7 U1
Java(TM) Platform SE 7 U2
Java(TM) Platform SE 7 U3
Java(TM) Platform SE 7 U4
Java(TM) Platform SE 7 U5
Java(TM) Platform SE 7 U6
Java(TM) Platform SE 7 U7
Java(TM) Platform SE 7 U9
Java(TM) Platform SE 7 U10

Nieuwere versies

Java(TM) Platform SE 7 U11
Java(TM) Platform SE 7 U13
Java(TM) Platform SE 7 U15
Java(TM) Platform SE 7 U17
Java(TM) Platform SE 7 U21
Java(TM) Platform SE 7 U25
Java(TM) Platform SE 7 U40
Java(TM) Platform SE 7 U45
Java(TM) Platform SE 7 U51
Java(TM) Platform SE 7 U55
Java(TM) Platform SE 7 U60
Java(TM) Platform SE 7 U65
Java(TM) Platform SE 7 U67
Java(TM) Platform SE 7 U71
Java(TM) Platform SE 7 U72
Java(TM) Platform SE 7 U75
Java(TM) Platform SE 7 U76
Java(TM) Platform SE 7 U79
Java(TM) Platform SE 7 U80

4 jan

14 jan

24 jan

3 feb

13 feb

23 feb

5 mrt

15 mrt

25 mrt

4 apr

14 apr

24 apr

Bron: Cisco Cloud Web Security-gegevens

Focus op Flash geeft Angler een
belangrijke voorsprong op concurrenten
Eerder dit jaar1 heeft Cisco de exploitkit Angler uitgelicht
als de meest gevaarlijke van de bekende exploitkits die in
de praktijk werden waargenomen gezien het innovatieve
gebruik van kwetsbaarheden in Flash, Java, Microsoft
Internet Explorer en Silverlight. Tot nu toe is de exploitkit
Angler in 2015 vooralsnog toonaangevend waar het
raffinement en effectiviteit betreft.

Rapport delen

Ter vergelijking: volgens ons onderzoek hadden in 2014
andere veelgebruikte exploitkits die een combinatie
van exploitaties toepasten, een gemiddelde score van
slechts 20%.
Afbeelding 4. Percentage misbruikte bezoekers,
december 2014 – mei 2015

De recente fixatie op kwetsbaarheden in Adobe Flash en het
snelle profiteren daarvan door de auteurs van deze exploitkit
is een voorbeeld van hun toewijding aan innovatie.
Cisco meldt dat gemiddeld 40% van de gebruikers die
op een landingspagina van de Angler-exploitkit op het
web terechtkomen, besmet raakt. (Zie afbeelding 4.)
Dit betekent dat Angler een bekende Flash- (of andere)
kwetsbaarheid kan identificeren waarvan misbruik kan
worden gemaakt. De exploitkit downloadt vervolgens de
payload naar de computer van de gebruiker.

Angler
2015
Andere exploitkits
2014

40%

20%
Bron: Cisco Security Research

1	Cisco-beveiligingsrapport 2015, Cisco, januari 2015: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html.
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Angler: uitvoering onder de radar
exploitkits sinds die tijd toe te schrijven aan Angler.
De exploitkit maakt een reeks kwaadaardige payloads,
zoals de ransomware Trojan Cryptowall, mogelijk via
bestandsexploitaties.

Het succes van Angler in het online besmetten van
gebruikers kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de
eenvoudige maar goed opgezette weblandingspagina’s.
Onderzoekers van Cisco geven aan dat de auteurs van
de exploitkit mogelijk gebruikmaken van data science om
computergegenereerde landingspagina’s te maken die
lijken op normale webpagina’s en gebruikers eenvoudig
misleiden. Malvertising (kwaadaardige online reclame)
vormt waarschijnlijk de voornaamste aanleiding voor een
constante stroom webverkeer naar deze pagina’s.
(Zie pagina 29 voor meer informatie over malvertising.)

Naast schaduwdomeinen gebruikt de Angler-exploitkit
meerdere IP-adressen om detectie moeilijker te maken.
Het voorbeeld in afbeelding 5 toont hoe vaak Angler
op een dag van IP-adres kan wisselen. Het patroon lijkt
willekeurig.

Angler is ook erg goed in het omzeilen van detectie. De
techniek van ‘schaduwdomeinen’ wordt sinds kort in de
exploitkit toegepast. Auteurs van exploitkits besmetten
een domeinnaam van de account van een geregistreerde
persoon en registreren vervolgens een subdomein onder
het legitieme domein van de besmette gebruiker. Tenzij
gebruikers hun accountgegevens controleren, weten zij niet
dat deze subdomeinen bestaan. De subdomeinen leiden
naar kwaadaardige servers. Er zijn zeer veel van dergelijke
subdomeinen die slechts kort bestaan en willekeurig
opkomen, waardoor ze moeilijk te blokkeren zijn.

In het blogbericht van Cisco Talos Security
Intelligence and Research Group (Talos) met
de titel ‘Threat Spotlight: Angler Lurking in
the Domain Shadows’ (Bedreigingsspotlight:
Angler aanwezig in domeinschaduw) wordt
beschreven hoe Angler subdomeinen maakt die
kwaadaardige content bevatten en waarom een
aanpak van diepgaande beveiliging van essentieel
belang is om dit type aanval te detecteren.
Lees ook het blogbericht van de Talos Group met
de titel ‘Domain Shadowing Goes Nuclear: A
Story in Failed Sophistication’ (Schaduwdomeinen
worden Nuclear: een verhaal over mislukte
verfijning) waarin een Nuclear-campagne wordt
beschreven die schaduwdomeinen omvat. Deze
campagne zal uiteindelijk waarschijnlijk een
succesvol platform voor exploitkits opleveren.

Schaduwdomeinen zijn niet nieuw, maar het gebruik
van deze techniek neemt sinds december 2014 toe.
Volgens ons onderzoek is meer dan 75% van de
bekende subdomeinactiviteiten door de auteurs van

Afbeelding 5. Succesvolle Flash-exploitaties, april 2015

Rapport delen

30

A ANTAL

TIJDSTEMPELS

25
20
15
10
5
0
Apr

1

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Datum
95.211.196.156

104.171.117.212

104.243.44.163

188.138.57.135

95.211.196.157

178.211.32.14

104.193.252.161

104.243.44.164

209.126.110.94

95.211.196.158

104.243.44.162

209.126.113.76

* Kleuren vertegenwoordigen IP-bereiken.
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Afbeelding 6. Time-To-Detection voor Angler-payload geïntroduceerd op 24 april 2015
Angler-payload van Cryptowall geïntroduceerd:
BAED0A60296A183D27E311C55F50741CD
6D2D8275064864CBB45784DD9437F47

payload gedetecteerd
als ‘bewezen kwaadaardig’

Time-To-Detection minder
dan 2 dagen
Verdere payload-activiteit

4 van 56

32 van 57

antivirusengines
detecteren de payload
24 apr

25 apr

antivirusengines
detecteren de payload
26 apr

27 apr

02:20:00

28 apr
15:14:32
Bron: Cisco Security Research

Versleutelde payloads vertragen de Time-To-Detection voor Angler
Angler installeert doorgaans een versleutelde payload;
meestal de ransomware Trojan Cryptowall. Als deze
payload niet direct wordt geblokkeerd, kan deze alleen
retrospectief worden geïdentificeerd en kan de Time-ToDetection van de bedreiging dagen in beslag nemen.
Zodra een payload wordt gedetecteerd, doen auteurs
van exploitkits hun reputatie voor innovatie eer aan door
snel een techniek te ontwikkelen voor het installeren
van bedreigingen zoals Cryptowall en het omzeilen van
antivirusoplossingen.
Afbeelding 6 toont de Time-To-Detection voor de
Angler-payload Cryptowall die voor het eerst op 24 april
2015 werd afgeleverd: BAED0A60296A183D27E311C55
F50741CD6D-2D8275064864CBB45784DD9437F47.

●●

2015-04-24 02:20:00 4/56 (4 van de
56 geïmplementeerde antivirusengines detecteerden
de payload)

●●

2015-04-27 15:14:32 32/57 (32 van de
57 geïmplementeerde antivirusengines detecteerden
de payload)

Cisco heeft de bedreiging op 24 april als ‘onbekend’
geïdentificeerd en deze vervolgens geanalyseerd en
minder dan twee dagen later retrospectief veroordeeld
(geclassificeerd als ‘bewezen kwaadaardig’).
Zie ‘Definitie van Time-To-Detection’ op pagina 30
voor meer informatie over hoe wij Time-To-Detection
definiëren en berekenen.

Op de eerste dag herkenden slechts 4 van de
56 antivirusengines die door VirusTotal werden
geïmplementeerd de nieuwe malware. Op 27 april
detecteerden echter 32 van de 57 antivirusengines de
bedreiging.
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Auteurs van exploitkits gaan op de intellectuele tour om landingspagina’s succesvoller te maken
Enkele auteurs van exploitkits raadplegen literatuur uit
de 19e eeuw om hun bedreigingen uit de 21e eeuw te
verbergen. Sommige kwaadwillenden nemen tekst uit
het boek Sense and Sensibility (Verstand en gevoel)
van Jane Austen op in weblandingspagina’s die als
host van hun exploitkits fungeren.
Het toevoegen van stukken klassieke tekst aan de
landingspagina van een exploitkit is een effectievere
vertroebelingstechniek dan de traditionele aanpak
waarbij willekeurige tekst wordt gebruikt. Het gebruik
van tekst uit modernere werken, zoals magazines en
blogs, is ook een effectieve strategie. Antivirus- en
andere beveiligingsoplossingen zullen na het ‘lezen’
van dergelijke teksten de webpagina eerder als legitiem
categoriseren.

Het gebruik van bekende werken in plaats van
willekeurige tekst is slechts één voorbeeld van de
manier waarop bedreigingsbronnen telkens nieuwe
plannen bedenken om detectie te voorkomen.
Afbeelding 7. Voorbeeld van tekst uit Sense and
Sensibility op de landingspagina van een exploitkit

Gebruikers die op een webpagina onverwachte
verwijzingen aantreffen naar geliefde karakters uit de
werken van Jane Austen, zoals Elinor Dashwood en
Mrs. Jennings, zullen wellicht verbaasd zijn maar niet
gelijk reden zien om zich zorgen te maken. Hun gebrek
aan wantrouwen biedt kwaadwillenden echter meer
kansen om hun exploitaties uit te voeren.

Bron: Cisco Security Research

De evolutie van ransomware: een verhaal over
innovatie – en het verlagen van de drempel
In de huidige florerende malwarebranche maken
cryptovaluta zoals bitcoin en anonieme netwerken
zoals Tor (zie pagina 15) het nog eenvoudiger voor
onverlaten om de malwaremarkt te betreden en snel
omzet te genereren. Om nog winstgevender te worden
en tegelijkertijd detectie te blijven vermijden, huren
operators van crimeware, zoals ransomware, hun eigen
professionele ontwikkelingsteams in en betalen zij hen
om nieuwe varianten en tactieken te ontwikkelen.

Rapport delen

Ransomware versleutelt bestanden van gebruikers – van
financiële bestanden tot familiefoto’s – en leveren de
sleutels voor decryptie pas nadat gebruikers een ‘ransom’
(losgeld) hebben betaald. Ransomware richt zich op
iedereen, van grote bedrijven tot scholen en particuliere
gebruikers.
De malware wordt gewoonlijk geleverd via een aantal
vectoren, waaronder e-mail en exploitkits. De exploitkit
Angler (zie pagina 11) staat er bijvoorbeeld om bekend
de Cryptowall-payload te installeren. Cryptowall
is opgekomen nadat de oorspronkelijke variant,
Cryptolocker, in de loop van 2014 door wetshandhavers
werd uitgeschakeld.
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In afbeelding 8 wordt een voorbeeldbericht getoond dat
gebruikers kunnen ontvangen wanneer zij TeslaCryptransomware aantreffen; TeslaCrypt gedraagt zich als een
afgeleide van Cryptolocker.
Afbeelding 8. Voorbeeld van melding op het scherm
van TeslaCrypt Ransomware

toepassingen toestaat onder pseudoniem en beveiligd
berichten naar elkaar te sturen. Bij vele ransomwareactiviteiten worden ontwikkelingsteams ingezet die
updates van antivirusproviders controleren, zodat de
auteurs weten wanneer een variant is gedetecteerd en
het tijd is om van techniek te veranderen.
Kwaadwillenden vertrouwen op de cryptovaluta bitcoin
voor betalingen, zodat transacties moeilijker door
wetshandhavers zijn te traceren. En om een goede
reputatie op de markt te blijven houden – dat wil
zeggen, bekend staan zich aan de belofte te houden
om gebruikers toegang te laten verkrijgen tot hun
versleutelde bestanden nadat de betaling is verwerkt –
hebben vele ransomware-operators uitgebreide
klantenservice-activiteiten opgezet.
We hebben recent een aantal aangepaste campagnes
waargenomen die waren ontwikkeld om specifieke
groepen gebruikers te besmetten, zoals online gamers.
Sommige auteurs van ransomware hebben ook varianten
gemaakt in ongebruikelijke talen, zoals IJslands, om te
garanderen dat gebruikers in gebieden waar die talen
voornamelijk worden gesproken het ransomware-bericht
niet negeren.

Bron: Cisco Security Research

Het geëiste losgeld is niet buitensporig. Gewoonlijk
is een betaling van $ 300 tot $ 500 vereist. Waarom
een dergelijk bescheiden bedrag? Kwaadwillenden die
ransomware implementeren, hebben marktonderzoek
gedaan om te bepalen wat de ideale prijs is. Het idee is
dat het losgeld niet dusdanig hoog is dat de gebruiker
dit niet betaalt, of erger, dat dit de gebruiker aanspoort
om de politie in te schakelen. Het losgeld is eerder een
hinderlijke kostenpost. En gebruikers betalen.
Cisco meldt dat bijna alle ransomware-gerelateerde
transacties via het anonieme webnetwerk Tor worden
uitgevoerd (zie pagina 15). Kwaadwillenden houden
het detectierisico laag, en de winstgevendheid hoog,
door kanalen zoals Tor en het Invisible Internet Project
(I2P) te gebruiken. I2P is een computernetwerklaag die

Gebruikers kunnen zichzelf beschermen tegen
ransomware door een back-up te maken van hun meest
waardevolle bestanden en deze geïsoleerd of buiten
het netwerk op te slaan. Gebruikers moeten zich ook
realiseren dat hun systeem risico loopt, zelfs nadat
zij losgeld hebben betaald en hun bestanden hebben
ontsleuteld. Praktisch alle ransomware is multivector. De
malware kan door andere malware zijn geïntroduceerd,
wat betekent dat de oorspronkelijke infectievector nog
steeds moet worden opgelost voordat het systeem als
schoon kan worden beschouwd.

Lees de blogberichten van de Talos Group
met de titel ‘Cryptowall 3.0: Back to Basics’
(Cryptowall 3.0: terug naar de basis) en ‘Threat
Spotlight: TeslaCrypt – Decrypt It Yourself’
(Bedreigingsspotlight: TeslaCrypt – ontsleutel-hetzelf) voor meer informatie over trends in ransomware.

Rapport delen
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Tor geadopteerd door cybercriminelen om netwerkcommunicatie te verbergen
Malwareschrijvers trachten van nature detectie te
voorkomen en hun serverlocaties geheim te houden.
Hiertoe gebruiken velen van hen het anonieme
webnetwerk Tor om command and controlcommunicatie door te sturen.
Onze onderzoekers hebben meerdere instanties
gedetecteerd waarbij malwarefamilies – met name
ransomware-varianten – Tor-verkeer genereerden.
Hoewel Tor binnen organisaties vaak voor legitieme
doeleinden wordt gebruikt (bijvoorbeeld door
beveiligingsprofessionals), kan de aanwezigheid ervan
duiden op malwareverkeer op een netwerk. Enkele van de
kwaliteiten van Tor die legitieme gebruikers aantrekkelijk
vinden, zijn ook aantrekkelijk voor kwaadwillenden.

Als beveiligingsprofessionals Tor-activiteiten in hun
netwerken detecteren, moeten ze deze bevinding
correleren met andere mogelijke indicaties van
kwaadaardige activiteiten – zoals downloads van
onbekende uitvoerbare bestanden of verbindingen naar
exploitkitservers – om te bepalen of het Tor-verkeer
legitiem is.
Zoals in afbeelding 9 te zien is, zijn kwaadwillenden
die gebruikmaken van de ransomware Cryptowall 2.0
(en van diverse malwarefamilies) gebruikers van Tor.
(Zie ‘De evolutie van ransomware: een verhaal over
innovatie – en het verlagen van de drempel’, pagina 13).
De gegevens zijn afkomstig van Cisco's bewaking
van netwerken van klanten en tonen incidenten
tussen oktober 2014 en mei 2015 waarbij Tor binnen
malwarefamilies werd gebruikt.

Afbeelding 9. Malwarefamilies die Tor voor communicatie gebruiken

Cryptowall 2.0

CryptoDefense

Lusy POS

CTBLocker

Fsysna

Cryptowall
3.0

Chanitor

Bron: Cisco Security Research

Microsoft Office-macro’s komen terug als
methode voor het installeren van exploitaties
De opleving in het gebruik van Microsoft Officemacro’s om trojans voor de banksector te installeren
toont de convergentie van twee trends in de wereld
van online criminelen: hergebruik van oude tools of
bedreigingsvectoren, en dusdanig snel en frequent
wijzigen van de bedreiging dat aanvallen keer op keer
opnieuw kunnen worden gestart en opsporing kan
worden omzeild.

Rapport delen

De oude tools die door de verzenders van deze trojans
worden gebruikt, zijn macro’s in Microsoft Officeproducten zoals Microsoft Word. Deze macro’s waren
jaren geleden populair bij kwaadwillenden maar waren dat
op een gegeven moment niet meer omdat ze uiteindelijk
standaard werden uitgeschakeld. Met behulp van social
engineeringtechnieken kunnen criminelen gebruikers
echter overhalen macro’s in te schakelen en op die
manier een nieuwe tactiek aan hun toolsets toevoegen.
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Wij hebben twee recente campagnes bestudeerd waarbij
Dridex-trojans werden geleverd als bijlagen van e-mails –
elk verzonden naar specifieke ontvangers – die facturen of
andere belangrijke documenten zouden bevatten. Sinds
het midden van 2015 detecteren we dagelijks nieuwe
Dridex-gerelateerde campagnes.

Dridex: campagne 2

Hoewel de onderwerpregels van de e-mails in de eerste
campagne (campagne 1) probeerden de ontvangers te doen
geloven dat de bijlagen essentiële zakelijke documenten
betroffen, bevatten sommige e-mails zelf geen tekst.
Dridex: campagne 1

Toen de ontvangers de bijlagen openden, zagen ze een
Word-document vol met onzinnige tekst.

In beide campagnes vond een kwaadaardige activiteit
plaats zodra de ontvanger van de e-mail de Word-bijlage
opende: achter de schermen gebruikte een macro het
bestand cmd.exe en PowerShell om een kwaadaardig
uitvoerbaar bestand te downloaden vanaf een ingesteld
IP-adres. In sommige campagnes die we hebben
waargenomen, waren instructies opgenomen om de
gebruiker te informeren hoe macro’s moesten worden
ingeschakeld. Zodra de macro’s werden ingeschakeld, kon
Dridex proberen aanmeldingsnamen en wachtwoorden van
de bankrekeningen van de slachtoffers te stelen.
Onze onderzoekers bemerkten dat spamcampagnes
met de Dridex-payload een zeer korte levensduur
hadden – wellicht slechts enkele uren – en dat zij ook
frequent muteerden als omzeilingstactiek. Hoewel
antivirusoplossingen nuttige beveiligingsfuncties
uitvoeren, zijn zij niet geschikt voor detectie van dergelijke
kortstondige spamcampagnes. Tegen de tijd dat een
campagne wordt gedetecteerd, hebben aanvallers de
inhoud van de e-mails, gebruikersagenten, bijlagen en
verwijzingen al gewijzigd. Vervolgens lanceren zij de
campagne opnieuw en moeten de antivirussystemen
deze opnieuw detecteren. Zoals in afbeelding 10 aan
de hand van een DyrezaC-malwarecampagne wordt
getoond, kunnen antivirusupdates plaatsvinden nadat een
campagne is voltooid.

E-mails in de tweede campagne die we analyseerden
(campagne 2) bevatten een bericht dat legitiem leek
te zijn, dat verwees naar specifieke accounts en
factuurnummers en waarin werd aangegeven dat de
documenten in de bijlagen facturen waren. Maar toen
de ontvangers de Word-bijlagen openden, troffen zij
dezelfde onzinnige tekst aan die gebruikers in campagne
1 waren tegengekomen.

Rapport delen

Afbeelding 10. DyrezaC kan sneller werken dan
antivirussystemen
Campagne op hoogtepunt,
kwaadwillenden gaan over
naar volgende campagne

Malwarecampagne
start

Antivirushandtekeningen
bijgewerkt

Niveau van
malwareactiviteit
19 feb
11:50

14:30

16:30

19:30

19 feb
21:30

Bron: Cisco Security Research
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Deze aanpak – waarbij spam, Microsoft Office-macro’s
en Dridex worden gecombineerd – leek in de eerste
helft van 2015 navolging te krijgen bij cybercriminelen.
Wij hebben 850 unieke voorbeelden van de e-mails en
Microsoft Office-bijlagen bestudeerd die deze trojan
met zich meedroegen, een relatief groot aantal unieke
voorbeelden voor een spamcampagne. De makers van
deze snel muterende campagnes lijken zeer goed begrip
te hebben van manieren om beveiligingsmaatregelen
te omzeilen. Zij zijn zich bewust van het vertrouwen in
antivirusdetectie voor dergelijke bedreigingen en doen er
alles aan om detectie te voorkomen.

Omdat zij macro-exploitaties mogelijk beschouwen als
iets uit het verleden, zijn beveiligingsprofessionals wellicht
niet voorbereid om hun netwerken te verdedigen tegen
deze bedreigingen. De beste bescherming wordt gevormd
door een diepgaande verdedigingsstrategie waarbij
verschillende beveiligingsoplossingen worden uitgevoerd
in combinatie met antivirusoplossingen. Virusuitbraakfilters
kunnen verdachte berichten bijvoorbeeld maximaal 12 uur
in quarantaine houden, wat antivirustools de tijd geeft om
zich in te stellen op nieuwe bedreigingen.
Lees het blogbericht van de Talos Group met de
titel ‘Threat Spotlight: Spam Served With a Side of
Dridex’ (Bedreigingsspotlight: spam geserveerd met
Dridex) voor meer informatie over Dridex Trojan en
Microsoft Office-macro’s.

Afbeelding 11 laat zien dat enkele uren verstreken
voordat antivirusengines de Dridex-bedreiging begonnen
te detecteren. Omdat de campagne ongeveer vijf
uur duurde, leverden antivirusoplossingen slechts
bescherming voor het staartje van de campagne.

Afbeelding 11. Detectiegrafiek voor Dridex, maart – april 2015

Dridex-campagne
start na misbruik van
een bekende macro

Dridex-activiteit piekt
maar blijft enkele uren
onopgemerkt

Dridex wordt gedetecteerd
door antivirusengines
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Kwaadwillenden beëindigen
campagne snel en gaan over
naar volgende campagne
Bron: Cisco Security Research
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Rombertik: malware die niet alleen gegevens
kan stelen, maar ook vernietigen
Geavanceerde malware wordt zodanig ontworpen dat
deze eenvoudig stopt met werken om te voorkomen
geblokkeerd of vernietigd te worden wanneer de
malware wordt onderzocht door beveiligingssystemen.
Tegelijkertijd zijn beveiligingsonderzoekers constant
op zoek naar nieuwe statische, dynamische en
geautomatiseerde analysetools die het moeilijker maken
voor aanvallers om onopgemerkt te blijven.
Hiervoor heeft Cisco onlangs reverse-engineering
toegepast op Rombertik, complexe malware die
pogingen om de binaire code ervan te wijzigen lijkt te
detecteren, ongeveer zoals bij reverse-engineering
plaatsvindt. Rombertik probeert de Master Boot Record
(MBR) van de hostcomputer te vernietigen; als dat
niet mogelijk is, wordt geprobeerd de bestanden in de

basismap van de gebruiker te vernietigen. Anders dan
malware die probeert de aandacht van zijn activiteiten
af te leiden, lijkt Rombertik te zijn ontworpen om op te
vallen. Reverse-engineering is een essentiële stap die
door Cisco en andere bedreigingsonderzoekers wordt
toegepast om te begrijpen hoe malware werkt – inclusief
de omzeilingsfunctionaliteit.
Het doel van Rombertik is om zich te nestelen in de
webbrowser van een gebruiker om zo gevoelige
gebruikersinformatie te verkrijgen en aan een server te
leveren die wordt beheerd door aanvallers. Rombertik gaat
wat dat betreft op dezelfde manier te werk als Dyremalware.2 Dyre is er echter opgezet om aanmeldingscodes
bij banken te stelen, terwijl Rombertik zonder voorkeur
allerlei gebruikersgegevens lijkt te verzamelen.

Afbeelding 12. De unieke combinatie van antianalyse en kwaadaardig gedrag van Rombertik
1

Anti-analyse

Gebruiker downloadt
ingepakt uitvoerbaar
bestand

2

Als malware is
aangepast, probeert
deze het systeem lam
te leggen

Ontsleutelt verpakte
shellcode naar geheugen
en voert deze uit

Hardnekkigheid

Uitgepakte shellcode

3

Voert overmatige
hoeveelheid activiteiten
uit om traceringstools
te overbelasten

Controleert of uitvoerbaar
bestand op gewenste
locatie staat; kopieert naar
gewenste locatie

Start exemplaar op
gewenste locatie

Voorbereiding is voltooid

Ontsleutelt uitvoerbaar
bestand

Uitvoerbaar bestand wordt
opnieuw gestart en
overschrijft nieuw exemplaar
met niet-uitgepaste
uitvoerbare code

Kwaadaardig gedrag

32

Uitgepakt uitvoerbaar
bestand

32-bits hash berekenen
van resource, waarden
vergelijken

Als waarden overeenkomen,
spycode in webbrowser
opnemen

Als waarden niet
overeenkomen, versleutelen
en gegevens van
slachtoffer wissen
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Rombertik krijgt vaste voet in de systemen van
gebruikers via spam- en phishingberichten die social
engineering gebruiken om ontvangers aan te zetten tot
het downloaden en uitpakken van bijlagen die malware
bevatten. Wanneer een gebruiker het bestand uitpakt,
lijkt het een pdf-bestand te zijn, maar het is in feite een
uitvoerbaar bestand (screensaver) dat het systeem begint
te besmetten. Zoals in afbeelding 12 wordt getoond,
probeert Rombertik wanneer de malware detecteert dat
deze wordt gewijzigd, de master boot record (MBR) van
het systeem te vernietigen en vervolgens de computer
opnieuw op te starten, waardoor deze onbruikbaar wordt.
Geavanceerde anti-analysetools in huidige malware
Mogelijk is Rombertik een voorbode van wat er in de
malwarewereld op stapel staat, omdat malwareschrijvers
snel succesvolle tactieken van hun collega’s adopteren.
Zoals onze onderzoekers ontdekten, bevat Rombertik
verschillende functies die zijn gericht op vertroebeling en
vernietiging. Rombertik bevat bijvoorbeeld excessieve of
‘vuile’ code om beveiligingsanalisten te dwingen meer tijd
te besteden aan het controleren en analyseren van de
malware – zodat ze overstelpt raken en niet genoeg tijd
hebben om elke functie te bestuderen.
Om detectie te omzeilen en een sandbox te dwingen
zich wegens een time-out uit te schakelen voordat
de kwaadaardig payload kan worden uitgevoerd,
past Rombertik een unieke aanpak toe. Malware
‘slaapt’ doorgaans wanneer deze zich in een sandbox
bevindt om zo een time-out af te dwingen. Maar
toen beveiligingsanalysetools effectiever werden
in het detecteren van het ‘slaapproces’ hadden
malwareschrijvers een nieuwe strategie nodig.
In het geval van Rombertik schrijft de malware 960
miljoen keer een byte aan willekeurige gegevens naar
het geheugen. Dit kan zowel tools voor het traceren van
toepassingen als sandboxes beïnvloeden. Sandboxes
kunnen wellicht niet bepalen dat de toepassing
doelbewust stagneert, aangezien deze niet daadwerkelijk
slaapt. Bovendien neemt het vastleggen van alle 960
miljoen schrijfinstructies zeer veel tijd in beslag en maakt
het de analyse voor beide typen tools ingewikkelder.

Rombertik heeft vele van dergelijke
vertroebelingstechnieken die kunnen worden toegepast
wanneer deze wordt geanalyseerd of reverseengineered, maar de laatste anti-aanpassingstechniek
heeft het potentieel om aanzienlijke schade aan te
richten. Als de malware ontdekt dat deze is gewijzigd
voor analyse, probeert deze de MBR van de machine
te overschrijven; als geen toestemming voor het
overschrijven van de MBR wordt verkregen, gaat de
malware verder met het vernietigen van alle bestanden
in de basismap van de gebruiker. Wanneer de computer
opnieuw wordt opgestart, wordt deze onbruikbaar.
Als Rombertik door alle anti-aanpassingscontroles is
gekomen, begint deze aan zijn voornaamste taak: alle
gegevens stelen die gebruikers in hun browsers typen en
deze informatie doorsturen naar zijn server.
Rombertik: de lat hoger leggen voor verdedigers van
de beveiliging
De ontnuchterende kenmerken van Rombertik zijn de
verbeterde technieken voor het omzeilen van analyse
en zijn mogelijkheid schade aan de software van het
besturingssysteem aan te brengen in de machine waarop
deze wordt uitgevoerd. Deze benadering legt de lat
beduidend hoger voor beveiligingsverdedigers die in
de toekomst zonder twijfel in aanraking zullen komen
met dit soort malware. U kunt erop rekenen dat andere
malwareschrijvers niet alleen de tactieken van Rombertik
zullen overnemen, maar deze zelfs nog vernietigender
zullen maken.
Goede beveiligingspraktijken kunnen gebruikers helpen
beschermen, evenals het gebruikers aanleren niet
op bijlagen te klikken van onbekende afzenders. De
bedreiging van doordachte en gevaarlijke malware zoals
Rombertik beantwoorden vraagt echter ook om een
diepgaande benadering die is ontworpen om het hele
aanvalsspectrum te dekken: vóór, tijdens en na een aanval.
Lees het blogbericht van de Talos Group met
de titel ‘Threat Spotlight: Rombertik – Gazing
Past the Smoke, Mirrors, and Trapdoors’
(Bedreigingsspotlight: Rombertik – een blik achter de
rookgordijnen) voor verdere analyse van Rombertikmalware.

2	‘Threat Spotlight: Dyre/Dyreza: An Analysis to Discover the DGA’ (Bedreigingsspotlight: Dyre/Dyreza: een analyse om de DGA te ontdekken), Ciscoblog over beveiliging, 30 maart 2015, http://blogs.cisco.com/security/talos/threat-spotlight-dyre.
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De hoeveelheid spam blijft constant

Zoals weergegeven in afbeelding 14 toont een analyse
van land tot land aan dat, hoewel de hoeveelheid spam
toeneemt in de Verenigde Staten, China en de Russische
Federatie, deze relatief stabiel blijft in andere regio's. Wij
schrijven deze verschuivingen toe aan fluctuaties in de
relatieve activiteit van onderliggende spamnetwerken.

Afbeelding 13. Stabiel volume aan spam
250
Miljarden per dag

Terwijl kwaadwillenden geavanceerdere methodes
ontwikkelen voor het doorbreken van de
netwerkbeveiliging, blijven spam- en phishing-emails een belangrijke rol spelen in deze aanvallen. De
hoeveelheid spam is wereldwijd echter relatief constant
gebleven, zoals weergegeven in afbeelding 13.

150

50

Dec 2014

Mei 2015
Bron: Cisco Security Research

Afbeelding 14. Hoeveelheid spam per land
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Rusland 7,00 | 13,33

Duitsland 8,77 | 8,02
De Verenigde
Staten 35,90 | 40,97

Spanje 11,17 | 7,19

China 30,45 | 20,78

Italië 7,17 | 7,01
Vietnam 7,96 | 6,07

Iran 4,51 | 5,03
Brazilië 5,57 | 5,05

India 3,22 | 5,40

Argentinië 8,86 | 5,59
Miljarden e-mails per dag

December 2014

Mei 2015

Bron: Cisco Security Research
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Bedreigingen en kwetsbaarheden:
veelvoorkomende coderingsfouten
bieden mogelijkheden voor exploitaties
Leveranciers moeten binnen de ontwikkelingscyclus meer
de nadruk leggen op beveiliging, anders blijven zij tijd en
geld spenderen om na de introductie kwetsbaarheden
te detecteren, op te lossen en te melden. Bovendien
moeten leveranciers van beveiligingsoplossingen klanten
ervan verzekeren dat zij al het mogelijke doen om hun
oplossingen betrouwbaar en beveiligd te maken – in
dit geval door kwetsbaarheidstests tot een essentieel
onderdeel van de productontwikkeling te maken.

Bij het onderzoeken van de meestvoorkomende
kwetsbaarheden in de eerste helft van 2015 blijken
dezelfde typen fouten telkens weer terug te komen. Zoals
bijvoorbeeld in afbeelding 15 te zien is, staan bufferfouten
opnieuw boven aan de lijst met bedreigingscategorieën
van Common Weakness Enumeration (CWE) zoals
gedefinieerd door de National Vulnerability Database
(https://nvd.nist.gov/cwe.cfm).
Bufferfouten, invoervalidatie en
resourcemanagementfouten, de drie meestvoorkomende
CWE’s in afbeelding 15, staan ieder jaar weer in de
top vijf van veelvoorkomende coderingsfouten die door
criminelen wordt misbruikt. Aannemende dat leveranciers
op de hoogte zijn van de CWE-lijst, hoe komt het dat
deze fouten steeds weer worden gemaakt?

Kwetsbaarheden in software van derden
Sinds de release in 2014 van Heartbleed, de zwakke plek
in de afhandeling van Transport Layer Security (TLS),
zijn kwetsbaarheden in software van derden een groot
probleem voor ondernemingen die aanvallers willen
tegengaan. Heartbleed vormde de aanzet tot nader
onderzoek naar kwetsbaarheden in software van derden
(TPS), met name naarmate open-source oplossingen
steeds populairder worden.

Het probleem ligt in onvoldoende aandacht die wordt
besteed aan een beveiligde ontwikkelingscyclus.
Veiligheidswaarborgen en kwetsbaarheidstests zouden
tijdens de ontwikkeling van een product moeten worden
ingebouwd. In plaats daarvan wachten leveranciers
echter tot het product op de markt is om dan pas
kwetsbaarheden aan te pakken.
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Afbeelding 15. Meestvoorkomende CWE-kwetsbaarheden

238

155

138
* Getallen in de cirkels of voor CWE geven het aantal publicaties weer
Bron: Cisco Security Research
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Afbeelding 16. Open-source kwetsbaarheden

32

SSL 3.0 Fallback
(POODLE)
3/3/15

25

GNU Bash
(Shellshock)
9/24/14
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Open SSL
(Heartbleed)
4/7/14

15

GNU C glibc
(Ghost)
1/27/15

9

Open SSL
(FREAK)
3/3/15

1

Virtuele
diskettestationcontroller
van QEMU

= Aantal updates
Bron: Cisco Security Research

In afbeelding 16 zijn zes van de meestvoorkomende
open-source kwetsbaarheden opgenomen die we tijdens
de eerste helft van 2015 hebben getraceerd. (Voor
tijdlijndetails van reacties van leveranciers klikt u hierboven
op de kwetsbaarheden en bladert u op de pagina van de
kwetsbaarheiden omlaag naar Alert History.)
Open-source kwetsbaarheden vormen een inherente
uitdaging: het oplossen een kwetsbaarheid vereist
coördinatie van vele leveranciers. De community van
ontwikkelaars die open-source oplossingen onderhouden
kan snel een fix of een patch bieden, maar die fixes
moeten vervolgens in alle versie van het product worden
geïntegreerd.
Het goede nieuws: naarmate het bewustzijn van
open-source kwetsbaarheden toeneemt, reageert de
beveiligingscommunity er sneller op. Toen bijvoorbeeld
de kwetsbaarheid VENOM (Virtualized Environment
Neglected Operations Manipulation) in open-source
code voor virtualisatiesystemen voor het eerst optrad,
boden leveranciers al patches voordat de kwetsbaarheid
openbaar bekend was gemaakt.

Nu open-source software in vele ondernemingen wordt
gebruikt, moeten beveiligingsprofessionals diepgaander
inzicht verkrijgen in de manier waarop en waar opensource wordt gebruikt binnen hun organisaties en of hun
open-source pakketten of -bibliotheken up-to-date zijn.
Dit betekent dat toeleveringsketenbeheer van software in
de toekomst nog essentiëler wordt.
Afbeelding 17. Totalen cumulatieve
jaarlijkse waarschuwingen,
eerste vijf maanden, 2012 – 2015
2013
3039

2014
3155

2015
3440

2012
2700

Recente investeringen in OpenSSL door enkele
toonaangevende technologiebedrijven, waaronder
Cisco, ondersteunen de verbetering van de OpenSSLinfrastructuur. Deze investeringen worden gedaan in
de vorm van donaties aan de Linux Foundation. Met
deze investeringen kunnen beveiligingsonderzoekers
code beoordelen en op die manier fixes en patches
ontwikkelen voor open-source oplossingen.3

Bron: Cisco Security Research
Rapport delen

3	‘Cisco, Linux Foundation, and OpenSSL’, Cisco-blog over beveiliging, 25 april 2014: http://blogs.cisco.com/security/cisco-linux-foundation-and-openssl.
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Het totale aantal cumulatieve jaarlijkse IntelliShieldwaarschuwingen voor de eerste vijf maanden van 2015
is iets toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in
2014 (tabel 1). Zoals Cisco eerder heeft aangegeven, is
de voortdurende toename van het aantal waarschuwingen
waarschijnlijk het gevolg van de aandacht die leveranciers
besteden aan beveiligingstests en aan het zoeken naar
en corrigeren van hun eigen kwetsbaarheden.
Tabel 1. Aantallen waarschuwingen
Bijgewerkt

Nieuw

Totaal

januari

211

359

570

februari

255

379

634

maart

285

471

756

april

321

450

771

mei

237

472

709

1309

2131

3440

jan – mei 2014

Totaal aantal waarschuwingen: 3155
Bron: Cisco Security Research

In tabel 1 worden activiteiten in het geval van gemelde
waarschuwingen alsmede bijgewerkte waarschuwingen
weergegeven. Er was sprake van een toename van
9 procent in het totale aantal waarschuwingen in mei
2015 in vergelijking met gemelde waarschuwingen in
mei 2014. Leveranciers van beveiligingsoplossingen
en onderzoekers melden een groeiend aantal nieuwe
waarschuwingen, terwijl het aantal bijgewerkte
waarschuwingen is afgenomen. Organisaties moeten zich
dan ook meer richten op patchbeheer.
Tabel 2 bevat een aantal kwetsbaarheden die volgens het
CVSS (Common Vulnerability Scoring System) het meest
worden misbruikt. De NVD (National Vulnerability Database)
van het Amerikaanse instituut NIST (National Institute of
Standards and Technology) biedt een framework om
de kenmerken en gevolgen van IT-kwetsbaarheden te
verzamelen en ondersteunt het CVSS.
De score ‘Urgentie’ in de CVSS-tabel geeft aan dat
deze kwetsbaarheden actief worden misbruikt. Door de
lijst met producten te scannen die worden misbruikt,
kunnen bedrijven ook bepalen welke van deze producten
worden gebruikt en daarom moeten worden bewaakt en
gepatcht.

Rapport delen

Tabel 2. Meest misbruikte kwetsbaarheden
Waarschuwings-ID

Titel

35845

Kwetsbaarheid in GNU Bash voor verwerking van tekenreekswaarden voor omgevingsvariabelen

10,0

9,0

35816

Kwetsbaarheid in GNU Bash voor opdrachtinvoeging met omgevingsvariabelen

10,0

8,6

37181

Kwetsbaarheid in GNU libc voor bufferoverloop in aanroepen van gethost-functie

10,0

7,8

37318

Kwetsbaarheid in Adobe Flash Player voor uitvoeren van externe code

9,3

7,7

37848

Kwetsbaarheid in Groovy-scriptingengine van Elasticsearch voor omzeilen van sandbox

9,3

7,7

37123

Kwetsbaarheid in Adobe Flash Player voor uitvoeren van willekeurige code bij
gebruiken na vrijgeven van geheugen

9,3

7,7

36849

Kwetsbaarheid in NTP-daemon (Network Time Protocol) voor bufferoverloop in stack

7,5

5,5

37181

Kwetsbaarheid in GNU libc voor bufferoverloop in aanroepen van gethost-functie

36956

Kwetsbaarheid in OpenSSL voor cryptografische downgrade van tijdelijke RSA-sleutel (FREAK)

Urgentie

Geloofwaardigheid

Ernst

CVSS
CVSS
basis tijdgebonden

10,0

7,8

5,0

4,1

Bron: Cisco Security Research
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Afname in aantal exploitaties met Java
De trend van de afname in het aantal Java-exploitaties
die in het Cisco-beveiligingsrapport 20154 werd gemeld,
blijkt zich in de eerste helft van 2015 voort te zetten.
Java vormde een favoriete aanvalsvector voor online
criminelen, maar dankzij verbeteringen in beveiliging en
verhoogde patchingactiviteiten maken aanvallers hier
steeds minder gebruik van. Sinds 2013 hebben zich geen
zero-day exploitaties voor Java meer voorgedaan.
Oracle heeft diverse stappen genomen om de beveiliging
van Java te verbeteren, zoals het uitfaseren van nietondertekende applets. De nieuwste versie, Java 8, omvat
bovendien krachtigere mechanismen dan eerdere releases.
Java is lastiger te misbruiken omdat invoer van menselijke

gebruikers vereist is; de gebruiker wordt bijvoorbeeld via een
dialoogvenster verzocht Java in te schakelen.
Oracle heeft in april 2015 aangekondigd ondersteuning
van Java 7 te beëindigen5. Wanneer leveranciers hun
ondersteuning van een bepaalde versie van een product
beëindigen, adopteren bedrijven helaas niet direct de
nieuwe versie. Deze vertragingstijd vormt een kans voor
criminelen om misbruik te maken van kwetsbaarheden in
de op dat moment niet-ondersteunde versie. Naarmate
het jaar verstrijkt zien we wellicht een toename in
het aantal exploitaties van Java wanneer bedrijven
overstappen van Java 7 naar Java 8.

Most Common Malware Vectors
Afbeelding 18. Meestvoorkomende malwarevectoren

Java

PDF

Rapport delen

Silverlight

Flash

Bron: Cisco Security Research

Afbeelding 18 toont de geregistreerde aantallen Java-, PDF- en Flash-exploitaties gedurende de eerste helft van 2015. Het aantal PDFexploits varieert per maand maar deze komen over het algemeen minder vaak voor dan Flash-exploitaties. Flash is een favoriete tool van
ontwikkelaars van exploitkits, en de aanwezigheid ervan in de bovenstaande grafiek van geregistreerde aantallen exploits kan dan ook
rechtstreeks worden gekoppeld aan uitbraken van criminele activiteiten met exploitkits zoals Angler (zie pagina 10). Bovendien is het aantal
Silverlight-exploitaties zeer klein in vergelijking met het aantal Flash-, PDF- en Java-exploitaties.

4	Cisco-beveiligingsrapport 2015, Cisco, januari 2015: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html.
5	‘Oracle to End Publicly Available Security Fixes for Java 7 This Month’ (Oracle beëindigt deze maand openbaar beschikbare beveilingsfixes voor Java
7), Paul Krill, InfoWorld, 15 april 2015: http://www.infoworld.com/article/2909685/application-development/oracle-cutting-publicly-availablesecurity-fixes-for-java-7-this-month.
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Malwareschrijvers adopteren detectie- en omzeilingstactieken
Online criminelen worden steeds vaardiger
in het verbergen van hun activiteiten voor
beveiligingsonderzoekers en technologische oplossingen.
Zij maken bijvoorbeeld malware om traditionele
beveiligingen te omzeilen, zoals de sandbox-omgevingen
die onderzoekers gebruiken om malware te starten en de
activiteiten ervan te registreren.
In de door ons onderzochte gevallen werd dergelijke
malware niet gestart wanneer sandbox-activiteiten
werden waargenomen. Deze tactiek werd toegepast
bij een variant van de Angler-exploitkit, bij enkele
varianten van Upatre-malware en bij kwaadaardige
Microsoft Office-documenten.

11 mrt

Macro’s detecteren
de sandboxes en
virtuele machines

12 mrt

Angler-exploitkit
controleert op
sandboxes en
virtuele machines

1 mrt 2015

Om malware te bestrijden die deze omzeilingstactieken
gebruikt, moeten organisaties een aanpak van
diepgaande beveiliging adopteren die idealiter
de mogelijkheid tot het retrospectief scannen en
identificeren van malware omvat, nadat deze de eerste
verdedigingslijnen is gepasseerd.
Recente sandbox-detectie
Sandbox-detectie is geen nieuwe tactiek van
malwareschrijvers, maar wordt volgens onze onderzoekers
steeds algemener toegepast. Zij registreerden de
volgende incidenten tussen maart en april 2015:

19 mrt

Macro’s worden
uitgevoerd bij
AutoClose()

19 mrt

Upatre met omzeiling
door BIOS-namen te
controleren

1 apr 2015
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14 apr

Bestandsnaamtrucs
(payload-bestandsnamen
met Cyrillische unicodetekens
die scripts verstoren die
worden gebruikt om malware
in enkele geautomatiseerde
sandboxes te starten)

31 apr 2015
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Cisco heeft zijn methodologie voor het traceren van
verticale markten met een hoog risico op aantreffing van
webmalware verfijnd en vereenvoudigd om tot preciezere
resultaten te komen. We vergelijken niet meer het
gemiddelde aantreffingspercentage voor alle organisaties
die Cisco® Cloud Web Security gebruiken met het
gemiddelde aantreffingspercentage voor alle bedrijven
binnen een specifieke sector die de service gebruiken.
Tegenwoordig vergelijken we de relatieve volumes aan
aanvalsverkeer (‘blokkeringsverhoudingen’) met die van
‘normaal’ of verwacht verkeer.
Afbeelding 19 toont 25 belangrijke bedrijfstakken en hun
relevante blokkeringsactiviteiten in verhouding tot normaal
netwerkverkeer. Een verhouding van 1,0 betekent
dat het aantal blokkeringen in normale verhouding
staat tot het volume aan waargenomen verkeer. Alles
boven 1,0 vertegenwoordigt een hoger dan verwachte
blokkeringsverhouding; alles onder 1,0 vertegenwoordigt
een lager dan verwachte blokkeringsverhouding.
De blokkeringsverhoudingen binnen de detailhandel
en groothandel zijn bijvoorbeeld in verhouding met
het volume aan verkeer dat voor die bedrijfstak is
waargenomen.
Bij het onderzoeken van de blokkeringsverhoudingen
van Cisco-klanten bleek dat de elektronicabranche
het hoogste aantal blokkeringen heeft van de
25 getraceerde bedrijfstakken. Cisco schrijft deze hoge
blokkeringsverhouding binnen de elektronicabranche toe
aan een uitbraak van Android-spyware.
Zoals afbeelding 19 laat zien, bevinden de meeste
bedrijfstakken zich op het ‘normale’ niveau (de lijn van
1,0) in verhouding tot het aantal aanvallen bij normaal
netwerkverkeer. Het kan echter misleidend werken
om bedrijfstakken die boven de 1,0-lijn uitkomen te
bestempelen als aanzienlijk gevoeliger voor aanvallen,
met name omdat deze analyse alleen betrekking heeft op
de eerste helft van 2015.

Afbeelding 19. Blokkeringspercentages van verticale
markten in vergelijking met waargenomen verkeersvolume
0

Blokkeringsverhouding
1
2
3

4

Elektronica
Industrieel
Professionele services
Clubs en organisaties
Transport en logistiek
Productie
Energie, olie en gas
Energiebedrijven
IT en telecommunicatie
Detail- en groothandel
Verticale markt

Verticale markten met risico op
aantreffing van malware: geen enkele
branche is immuun tegen aanvallen

Reizen en vrije tijd
Verzekeringen
Banken en financiën
Voeding en drank

Marktpotentieel
voor
kwaadwillenden

Goede doelen en ngo’s
Farmaceutisch en chemisch
Onderwijs
Automobielbranche
Overheid
Engineering en bouw
Amusement
Onroerend goed en
landmanagement
Land- en mijnbouw

Bovendien zou geen enkele bedrijfstak zich ‘veiliger’
moeten beschouwen dan een andere. Elke organisatie in
elke bedrijfstak moet ervan uitgaan dat deze kwetsbaar is,
dat aanvallen zullen plaatsvinden en dat strategieën voor
diepgaande verdediging moeten worden geïmplementeerd.
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Juridisch
Gezondheidszorg
Bron: Cisco Security Research
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Blokkeringsactiviteiten: geografisch overzicht
Onderzoekers van Cisco hebben ook de landen en
regio’s onderzocht van waaruit malwaregebaseerde
blokkeringsactiviteiten plaatsvonden (zie afbeelding 20).
De landen zijn geselecteerd op basis van hun volume aan
internetverkeer. Een blokkeringsverhouding van 1,0 geeft
aan dat het aantal waargenomen blokkeringen in normale
verhouding staat tot de netwerkgrootte.
Malware heeft kwetsbare apparaten nodig om voet
aan de grond te krijgen. Landen en regio’s met
blokkeringsactiviteiten die we als hoger dan normaal
beschouwen hebben waarschijnlijk vele webservers
en hosts met niet-gepatchte kwetsbaarheden in hun
netwerken. Aanwezigheid in grote, commerciële
netwerken die een hoog internetvolume verwerken vormt
nog een factor voor hoge blokkeringsactiviteit.

In afbeelding 20 wordt aangegeven waar servers worden
gehost. In deze grafiek worden geen patronen van
kwaadaardige webactiviteiten toegeschreven aan de
getoonde landen en regio’s. Hongkong staat boven aan de
lijst en is een voorbeeld van een regio waar sprake is van
een hoog percentage kwetsbare webservers. Een klein
aantal netwerken dat in Frankrijk wordt gehost, nam deel aan
een uitbraak halverwege de rapportageperiode, waardoor
deze regio hoger op de lijst kwam dan werd verwacht.

Afbeelding 20. Webblokkeringen op land of regio

Rapport delen

Polen 1,421
Canada 0.863

Duitsland 1,277

De Verenigde
Staten 0,760

Frankrijk 4,197

Rusland 0,936

Japan 1,134
China 4,126
Hongkong 6,255

Brazilië 1,135

=

Schadelijk verkeer
Verwacht verkeer
Bron: Cisco Security Research
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Typen webgebaseerde aanvallen
In afbeelding 21 en 22 worden de verschillende typen
technieken getoond die kwaadwillenden gebruiken
om toegang te krijgen tot netwerken van organisaties.
In afbeelding 21 staan de methoden die het meest
zijn waargenomen, inclusief Facebook-scams en
kwaadaardige omleidingen.
In afbeelding 22 staan de minder vaak waargenomen
aanvalsmethoden in de door ons onderzochte blinde
steekproef. ‘Minder vaak waargenomen’ staat overigens niet
gelijk aan ‘minder effectief’. Minder vaak waargenomen

aanvalsmethoden, en de daaraan gekoppelde malware,
kunnen opkomende bedreigingen of doelgerichte
campagnes vertegenwoordigen.
Bij het bewaken van webmalware is het dan ook
onvoldoende om de aandacht uitsluitend te richten op de
typen bedreigingen die het meest worden waargenomen.
Het volledige scala aan aanvallen moet onder de loep
worden genomen.

Rapport delen

Afbeelding 21. Meest waargenomen methoden
10000

Aantal gevallen

7500

Marktpotentieel
voor kwaadwillenden

5000

2500

0
Facebookscams

JavaScript
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Downloader
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van Windows
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Redir

Phishing

Taxonomie

Verborgen
iFrame in GIF

iFrame

Bron: Cisco Security Research

Afbeelding 22. Voorbeeld van minder vaak waargenomen methoden
35

Aantal gevallen

30
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Marktpotentieel
voor kwaadwillenden
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5
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Trojaans
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PDFexploitaties

JavaScript

Windowsachterdeur

Android
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Downloader
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Zoals gemeld in het Cisco-beveiligingsrapport 20156
hebben we in 2014 een diepteanalyse uitgevoerd van
een zeer geavanceerde, botnetachtige, webgebaseerde
bedreiging die malvertising via browser add-ons
gebruikte als middel om malware en ongewenste
toepassingen te verspreiden. Deze malwarefamilie
heeft een duidelijke handtekening: Adware MultiPlug.
De browserextensies zijn gebundeld met andere
ogenschijnlijk nuttige maar ongewenste toepassingen,
zoals pdf-tools en videospelers.
Gebruikers worden besmet wanneer zij deze ongewenste
toepassingen en de bijbehorende gebundelde software
installeren. Vaak gaat het hierbij om browser addons die men gewoonlijk vertrouwt of als goedaardig
beschouwt. Gebruikersgegevens – met name de interne
of externe webpagina die de gebruiker bezoekt (en niet
gebruikersreferenties) – worden na installatie naar deze
browserextensies doorgesluisd.
Verspreiding van malware volgt een pay-per-install
(PPI) betalingssysteem, waarbij de uitgever wordt
betaald voor elke installatie van de software die in de
oorspronkelijke toepassing is gebundeld. Dit leidt tot
verhoogde aanwezigheid van malware die bewust is
ontworpen voor minder impact op de getroffen host,
maar is geoptimaliseerd om inkomsten te genereren op
de langere termijn uit een groot aantal slachtoffers.

In januari 2015 merkten de onderzoekers dat de dreiging
muteerde. Er werd met name geen gebruik meer
gemaakt van het URL-coderingsschema ter voorkoming
van detectie, zodat de bedreiging zich kon verhullen
in algemeen webverkeer. Deze verschuiving in tactiek
lijkt de effectiviteit van de bedreiging om gebruikers te
besmetten te verhogen.
We hebben verkeer met betrekking tot dit nieuwe patroon
terug kunnen traceren tot augustus 2014, maar het
werd pas opgemerkt dankzij het volume aan verkeer in
de tijdsperiode december 2014 - januari 2015. Zoals in
afbeelding 23 wordt getoond, is het aantal gebruikers dat
door deze bedreiging is getroffen sinds februari aan het
toenemen.

Afbeelding 23. Aantal getroffen gebruikers per maand,
december
- meiUsers—Short
2015
Number 2014
of Affected
Trend
1000

Aantal gebruikers

Malvertising-update: wijdverspreide
webgebaseerde bedreiging muteert
om detectie te voorkomen; verhoogde
effectiviteit

800

600

400
Dec 2014

Mei 2015

Bron: Cisco Security Research

Verborgen in het algemene webverkeer
Cisco houdt deze bedreiging al langer dan een jaar in
de gaten. We hebben waargenomen dat de bedreiging
voortdurend verandert om onopgemerkt te blijven.
De gemiddelde tijdsperiode dat de bedreiging een
domeinnaam gebruikt is drie maanden, en add-on namen
veranderen nog steeds voortdurend. Zoals gemeld in het
Cisco-beveiligingsrapport 2015 hebben we tot nu toe
meer dan 4000 verschillende add-on namen en meer
dan 500 domeinen ontdekt die aan deze bedreiging zijn
gekoppeld.

Feb 2015

Lees het blogbericht van de Talos Group met de
titel ‘Bad Browser Plug-Ins Gone Wild: Malvertising,
Data Exfiltration, and Malware, Oh My!’ (Schadelijke
browserplug-ins: malvertising, doorsluizing van
gegevens en malware!) voor meer informatie over dit
onderzoek.
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6	Cisco-beveiligingsrapport 2015, Cisco, januari 2015: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html.
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Traffic Flow Comparison:
New URL Scheme vs. Old URL Scheme
Afbeelding 24 illustreert hoe het aantal verkeersstromen met
betrekking tot het nieuwe URL-schema die van het oude
schema ongekend snel inhaalt, met name sinds maart 2015.
Afbeelding 24. Vergelijking van
verkeersstromen: nieuwe en oude
URL-schema’s, december 2014 - mei 2015

76110

24040

13163

7369
Dec 2014

Jan 2015

18960

9010
Feb 2015

Nieuw URL-schema

20863
11958
Mrt 2015

14730

Apr 2015

Het aantal retrospectieven is sinds december 2014 aan
het toenemen. Deze trend vormt nog een indicatie dat
makers van malware snel innoveren om leveranciers
van beveiligingsoplossingen een stap voor te blijven. De
mediane TTD voor bedreigingsdetectie door Cisco is
echter tegelijkertijd aan het afnemen.
In december 2014 bedroeg de mediane TTD – waarop
analyse aangaf dat een onbekend bestand een
bedreiging vormde – ongeveer twee dagen (50 uur).
De huidige industriestandaard voor TTD is 100 tot 200
dagen, een onacceptabel niveau gezien de snelheid
waarmee huidige malwareschrijvers kunnen innoveren.

47688
27425

De categorie ‘retrospectieven’ in afbeelding 25 toont het
aantal bestanden dat Cisco in eerste instantie categoriseerde
als ‘onbekend’ maar later omzette naar ‘bewezen
kwaadaardig’.

12008
Jun 2015

Oud URL-schema
Bron: Cisco Security Research

Definitie van Time-To-Detection
‘Time-To-Detection’ of ‘TTD’ (opsporingstijd) wordt
gedefinieerd als het tijdskader tussen de eerste
waarneming van een bestand en detectie van een
bedreiging. Dit tijdskader wordt bepaald met behulp van
opt-in telemetriegegevens die door Cisco's wereldwijd
geïmplementeerde beveiligingsproducten worden verzameld.

We schrijven de recente toename aan retrospectieven
toe aan een toename van omzeilingsactiviteiten
(zie ‘Malwareschrijvers adopteren detectie- en
omzeilingstactieken’, pagina 25) en aan succesvolle
payloadleveringen van nieuwe Flash-exploitaties via de
exploitkits Angler en Nuclear (zie pagina 9).
Van januari tot en met maart bleef de mediane TTD
ongeveer gelijk – tussen de 44 en 46 uur, maar vertoonde
een lichte neerwaartse trend. In april steeg de mediane
TTD iets naar 49 uur.
Eind maart was de TTD voor Cisco echter afgenomen
tot ongeveer 41 uur. Deze verbetering is deels
toe te schrijven aan Cisco’s vermogen om snel
‘standaardmalware’, zoals Cryptowall, te identificeren die
omzeilingsactiviteiten uitvoert maar niet vernieuwend is.
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Afbeelding 25. Retrospectieven, gemiddelde TTD en mediane TTD, december 2014 - mei 2015
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Call-to-action voor cyberbeveiliging:
snellere innovatie door leveranciers
van beveiligingsoplossingen
Beveiligingsexperts van Cisco geven aan dat zich binnen afzienbare tijd
veranderingen zullen voordoen in de beveiligingsbranche. Er is enorm
veel consolidatie en integratie nodig om innovatieve, adaptieve en
betrouwbare beveiligingsoplossingen te ontwikkelen die de benodigde
tijd voor het detecteren en voorkomen van aanvallen kunnen reduceren.
Bovendien bieden onze geopolitieke experts inzicht in het belang van
cybergovernance ter ondersteuning van innovatie en economische
groei bij bedrijven wereldwijd.
In een wereld waarin besmetting van gebruikers en
systemen als vanzelfsprekend wordt aangenomen,
moeten organisaties en beveiligingsteams zich richten
op de detectie van bedreigingen met ingebouwde
omzeilingstactieken. Bedreigingsactiviteiten, inclusief
activiteiten van natiestaten, nemen alleen maar toe. Vele
organisaties overwegen dan ook steeds serieuzer om
bedrijfscontinuïteitsplannen te ontwikkelen om kritieke
services te herstellen na een cyberaanval tegen hun
bedrijf of de infrastructuur die deze services ondersteunt.
We zien echter ook een toenemende vraag bij bedrijven
en individuele gebruikers voor de beveiligingsbranche om
mogelijkheden te ontwikkelen waarmee cyberaanvallen
effectiever kunnen worden afgeweerd – en niet alleen
gedetecteerd. Zij willen op zijn minst oplossingen
waarmee bedreigingen sneller kunnen worden
gedetecteerd en opgelost.
De complexiteit van het beveiligingsvraagstuk staat nu
nog in de weg om aan deze vraag te kunnen voldoen.
De beveiligingsbranche kent grote, leidende spelers die
beveiligingssuites ontwikkelen op basis van een of meer
toonaangevende producten. Deze suites kunnen echter
andere oplossingen bevatten die minder effectief zijn
dan, of niet samenwerken met, andere toonaangevende
oplossingen.

Niche-leveranciers ontwikkelen ondertussen producten
om specifieke beveiligingslekken te dichten. Vele
organisaties investeren gauw in de nieuwste innovatie
die een bekend lek dicht in plaats van beveiliging op een
holistische manier aan te pakken.
Dit resulteert in een ‘lappendeken’ van producten
die door beveiligingsteams lastig te beheren is. De
oplossingen kunnen overlappende mogelijkheden bieden,
voldoen mogelijk niet aan industriestandaarden en werken
hoogstwaarschijnlijk niet samen. Niche-technologieën die
niet op een schaal kunnen worden geïmplementeerd die
aan de behoeften van de gemiddelde gebruiker voldoen
zijn doorgaans geen lang leven beschoren, ongeacht hoe
effectief ze ook mogen zijn.
Bovendien vereisen vele beveiligingstechnologieën dat
organisaties hun beveiligingsarchitectuur vernieuwen
en aanpassen met het oog op de nieuwste risico’s.
Deze technologieën, ongeacht van welke kant van het
spectrum van de beveiligingsbranche ze afkomstig
zijn, zijn niet in staat met gelijke tred te evolueren als
het veranderende bedreigingslandschap. Dit is geen
duurzaam model.
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Brancheconsolidatie en geïntegreerde bescherming tegen bedreigingen
Onze beveiligingsexperts geven aan dat de noodzaak
van adaptieve oplossingen binnen de komende
vijf jaar zal leiden tot een aanzienlijke verandering
binnen de beveiligingsbranche. Er zal sprake zijn van
brancheconsolidatie en een beweging die zal leiden tot
een in de architectuur geïntegreerde bescherming tegen
bedreigingen, die zichtbaarheid, controle, informatie en
context via vele oplossingen biedt.
Dit detectie-en-respons framework zal snellere respons
mogelijk maken bij zowel bekende als opkomende
bedreigingen. De kern van deze architectuur wordt
gevormd door een zichtbaarheidsplatform dat volledig
contextueel bewustzijn biedt. Het platform moet
continu up-to-date worden gehouden om bedreigingen
te beoordelen, lokale en wereldwijde informatie te
correleren en bescherming te optimaliseren. Lokale
informatie zal context bieden met betrekking tot
de infrastructuur, terwijl wereldwijde informatie alle
gedetecteerde gebeurtenissen en indicaties van
besmetting correleert voor het uitvoeren van analyses en
het bieden van directe, gedeelde beveiliging.
Het doel van het zichtbaarheidsplatform is het opzetten
van een basis die alle leveranciers kunnen gebruiken
en waar zij aan kunnen bijdragen. Dit systeem zou het
enorme volume aan beschikbare beveiligingsinformatie
afkomstig van de beveiligingscommunity kunnen

verwerken en daar actie op kunnen ondernemen. De
geboden zichtbaarheid zou beveiligingsteams meer
inzicht en beheermogelijkheden bieden, zodat zij betere
bescherming kunnen leveren bij meer bedreigingsvectoren
en meer aanvallen kunnen verijdelen.
Dit is de richting die de beveiligingsbranche op moet
om alle eindgebruikers in staat te stellen zichzelf te
beschermen tegen de geavanceerde tactieken van
hedendaagse bedreigingsbronnen. Het ontwikkelen
van geïntegreerde bescherming tegen bedreigingen,
zoals hier beschreven, zal echter betere samenwerking,
communicatie en gecoördineerde actie vereisen van alle
leveranciers van beveiligingsproducten – zowel nicheinnovators als leidende spelers.
De branche heeft vooruitgang geboekt bij het proactiever
en op gepaste manieren delen van informatie, met
name via allianties. Maar real-time, geautomatiseerde
uitwisseling van informatie over bedreigingen is vereist
om de benodigde beveiligingsinnovatie te stimuleren
en om systemische respons te realiseren binnen de
stack van geïmplementeerde beveiliging. Hoe sneller
de branche kennis en informatie via het gehele netwerk
op een samenhangende en acceptabele manier kan
distribueren, hoe kleiner het risico dat kwaadwillenden
succesvol en anoniem blijven.

Betrouwbare producten

Beveiligde
ontwikkeling
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Beveiligde
hardware

Naarmate de komende vijf jaar meer consolidatie en
integratie zal plaatsvinden in de beveiligingsbranche,
moeten organisaties die nieuwe beveiligingsproducten
en -services aanschaffen zich ervan verzekeren dat die
oplossingen effectief, duurzaam en betrouwbaar zijn.

Beveiligde
implementatie

Beveiligde
toeleveringsketen
en levenscyclus

Zij moeten de tijd nemen om begrip te krijgen van wat
leveranciers van beveiligingsoplossingen en andere
IT-leveranciers doen om beveiliging in te bouwen in hun
producten. Zij moeten verifiëren dat deze producten
betrouwbaar blijven op elk punt van de toeleveringsketen
ervan. Sterker nog, zij moeten leveranciers vragen de
betrouwbaarheid van hun producten te demonstreren en
hun claims contractueel te ondersteunen.
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De meerwaarde van expertise

Automatisering/
analyses

Opkomende
bedrijfsmodellen

Flexibiliteit
Privacybeleid

Assessments

Personeel

Aangezien de snelheid van en de variatie in aanvallen toeneemt en
het aantal beveiligingstalenten afneemt, zullen veel organisaties meer
vertrouwen gaan stellen in externe leveranciers voor de benodigde
expertise om de risico-omgeving te beheren.

Leveranciers van beveiligingsoplossingen spelen een
belangrijke rol om eindgebruikers bewust te maken van
het belang van investeren in betrouwbare oplossingen
en het actueel houden van beveiligingstechnologie.
Organisaties die vertrouwen op verouderde
infrastructuren brengen hun gegevens, systemen en
gebruikers – hun gehele bedrijf – in gevaar.
Als gevolg van het toenemende tekort aan
beveiligingstalent hebben vele organisaties een
beperkt aantal ervaren resources ter beschikking
om ontwikkelingen op zowel het gebied van risicoomgeving als van leverancierslandschap te bewaken.
Gebrek aan interne beveiligingsexpertise vormt
een sleutelfactor voor de versnipperde aanpak van
vele bedrijven bij het opzetten van hun beveiliging
(zie pagina 32).
Door gebruik te maken van de expertise van derden
kunnen organisaties flexibel meebewegen met het
veranderende bedreigingslandschap. Providers van
beveiligingsservices zijn goed gepositioneerd om
beveiliging vanuit een holistisch perspectief te bekijken;
zij kunnen bedrijven ondersteunen bij het investeren
in beveiliging zodat zij daar optimaal van kunnen
profiteren.

Experts kunnen niet alleen lean beveiligingsteams
aanvullen, maar ook assessments uitvoeren om de
degelijkheid van het beveiligingspostuur van een
organisatie op de proef te stellen. En zij kunnen helpen
bij het identificeren van effectieve strategieën om
kwetsbaarheden en andere risico’s aan te pakken.
Bovendien kunnen zij organisaties ondersteunen bij het
implementeren van automatisering en het beheren van
oplossingen om de correlatie van analyses en real-time
bedreigingen te bieden die nodig is om moeilijk te
detecteren en snel opkomende bedreigingen tegen te
gaan.
Sommige organisaties roepen de hulp in van
leveranciers van beveiligingsservices voor advies bij
de implementatie van mobiele, sociale, cloud- en
andere opkomende bedrijfsmodellen. Sommige
willen ondersteuning bij het bepalen van de
vereisten ten aanzien van gegevensprivacy en
gegevenssoevereiniteit in markten waar zij actief zijn.
Andere, waaronder kleine en middelgrote bedrijven
die beveiligingstechnologieën en -activiteiten willen
inzetten die door grotere ondernemingen worden
gebruikt, nemen experts in de arm om te zoeken naar
beheerde en gehoste modellen die aan de behoeften
van hun bedrijf voldoen.
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Een wereldwijd framework voor
cybergovernance ter ondersteuning van
toekomstige innovatie
Bedrijven wereldwijd vertrouwen steeds meer op internet om
bedrijfsmodellen te ondersteunen die de concurrentiepositie
verbeteren en hun klanten voordelen bieden. Maar zij
hebben te maken met kwaadwillenden die gebruikmaken van
tactieken die hun succes kunnen ondermijnen. Als zij hun
gang kunnen gaan, zullen cyberrisico’s enorme gevolgen
hebben voor het innovatievermogen en de economische
groei van alle bedrijven.
De geopolitieke experts van Cisco beschouwen een
samenhangend framework voor cybergovernance met
meerdere belanghebbenden als een positieve stap
in de richting van het behoud van bedrijfsinnovatie en
economische groei wereldwijd, die de investeringen van
organisaties in de digitale economie ondersteunt. Het
huidige governance-framework beschermt bedrijven
echter niet tegen cyberaanvallen. Dit omvat niet alleen
aanvallen die resulteren in gegevensinbreuk en diefstal
van intellectueel eigendom, maar ook aanvallen die
wereldwijde toeleveringsketens kunnen verstoren,
essentiële infrastructuur kunnen beschadigen of nog erger.
Veel bedrijven streven geen oplossingen van
cyberaanvallen na omdat ze geen ondersteuning krijgen
van de wetshandhavingsinstanties in andere landen.
Meer en meer overheden stellen zich echter open voor
het concept van openbare attributie van aanvallen en het
opleggen van sancties.
Het gebrek aan effectieve wereldwijde cybergovernance
kan ook de samenwerking binnen de beveiligingsbranche
in de weg staan die nodig is om adaptieve technologieën
te creëren die nieuwe bedreigingen kunnen detecteren
en voorkomen. Er zijn recentelijk veranderingen
voorgesteld in het Wassenaar Arrangement,7 een
vrijwillige multinationale overeenkomst ter beheersing van
de export van bepaalde technologieën voor tweeërlei
gebruik (‘dual-use’), waaronder inbraaksoftware
zoals digitale bewakingstools. Deze voorstellen
dreigen deze beheersing te beperken en verhinderen
beveiligingsonderzoekers informatie te delen met
hun collega’s binnen de branche zonder ingrijpende
belemmerende voorschriften. Deze ontwikkeling kan
een aanzienlijke impact hebben op de mogelijkheden
tot beveiligingsonderzoek en kan het gebrek aan talent
binnen de branche verder vergroten.

Grotere harmonisatie van regelgeving:
een toekomstig traject?
De kwestie van beperkingen – met name voor wat betreft
de manier waarop overheden gegevens verzamelen
over burgers en bedrijven en deze al dan niet delen
met jurisdicties – vormt een aanzienlijk obstakel voor het
type samenwerking dat nodig is om samenhangende
cybergovernance te realiseren. Naarmate het Internet of
Things meer vorm krijgt en de wereld meer verbonden
raakt, zullen de branche, overheden en de gemeenschap
effectiever moeten samenwerken om toenemende
uitdagingen op het gebied van beveiliging en privacy aan
te gaan.
Momenteel is samenwerking – en vertrouwen – tussen
entiteiten wereldwijd in het optimale geval beperkt tot
enkele spelers en in andere gevallen afwezig. Zelfs
entiteiten met krachtige allianties hebben strijdige
opvattingen over cybergovernance en richten zich van
nature op het invoeren van wetten die in het voordeel
zijn van de soevereine belangen en van hun burgers.
Net als bij discussies over klimaatverandering gaat
slechts een handvol spelers voor besprekingen rond de
onderhandelingstafel zitten, en consensus is lastig te
bereiken, zelfs waar het kleine maatregelen betreft.
Op regionaal niveau worden er echter enkele pogingen
gedaan om over de nationale grenzen heen te kijken.
In de Europese Unie (EU) wil men bijvoorbeeld de
coördinatie van het delen van informatie verbeteren via
de voorgestelde NIS-richtlijn (Network and Information
Security). Het doel van deze richtlijn is om een hoge mate
van cyberbeveiliging te garanderen binnen de EU, onder
andere door samenwerking tussen lidstaten en tussen
publieke en private sectoren te verbeteren.8
De EU en de Verenigde Staten lijken ook binnenkort
een overkoepelende overeenkomst ten aanzien van
gegevensbescherming te zullen ondertekenen, waarmee
standaarden voor gegevensbescherming worden
vastgelegd voor gegevens die worden gedeeld tussen
wetshandhavingsinstanties. Deze overeenkomst zal geen
antwoord geven op de grotere vragen, zoals wat voor type
gegevens op welke manier kunnen worden bekeken. Maar
de overeenkomst kan er wel toe bijdragen de gespannen
sfeer tussen de twee grootmachten te verbeteren die
er bijna toe heeft geleid dat bedrijven middenin het
jurisdictieconflict kwamen te zitten. Als de overkoepelende
overeenkomst wordt getekend, moeten de juridische,
technische en beveiligingsteams van organisaties die in
de EU en de Verenigde Staten actief zijn er samen aan
werken om toegangsvereisten overeen te komen.

7	“Wassenaar Arrangement 2013 Plenary Agreements Implementation: Intrusion and Surveillance Items”, Federal Register: https://www.federalregister.
gov/articles/2015/05/20/2015-11642/wassenaar-arrangement-2013-plenary-agreements-implementation-intrusion-and-surveillance-items.
8	“Network and Information Security (NIS) Directive” (Richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging (NIB)), Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/network-and-information-security-nis-directive.
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In Europa wordt nog andere wetgeving ontwikkeld die
ertoe kan leiden dat, specifiek voor bedrijven, nog meer
beperkingen worden opgelegd. EU-instellingen willen
eind van het jaar de nieuwe General Data Protection
Regulation (GDPR) afronden die de bestaande EU-richtlijn
ten aanzien van gegevensbescherming zal vervangen.
Deze regelgeving bevat een brede definitie van
‘persoonlijke gegevens’ en voorschriften met betrekking
tot de manier waarop dergelijke gegevens moeten
worden beheerd (met oplegging van zware boetes
indien hieraan niet wordt voldaan). De regelgeving
zal een aanzienlijke impact hebben op de manier
waarop organisaties die zaken doen met en in de EU
klantgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken en
hoe zij gegevensinbreuken melden. Het doel van de
GDPR om grotere aansprakelijkheid en transparantie
te garanderen zal vele organisaties er in elk geval toe
dwingen hun aanpak van gegevensprivacy en governance
te onderzoeken en best practices te adopteren.
Technische teams zullen bijvoorbeeld rekening moeten
houden met ontwerpaspecten inzake beperkingen of
problemen als gevolg van de verplaatsing van gegevens
over de grenzen heen. Zij zullen zich bewust moeten

zijn van verschillende regionale gevoeligheden van
gegevens die worden gekarakteriseerd als ‘persoonlijk’.
Beveiligingsteams moeten ook rekening houden met
ontwikkelingen die gegevensoverdracht beïnvloeden, de
definitie van persoonlijke gegevens, de juridische basis
voor de verwerking van netwerk- en informatiebeveiliging
en meldingsvereisten in geval van gegevensinbreuk.
Grotere harmonisatie van regelgeving zou de aanzet
kunnen geven om een framework voor cybergovernance
op te zetten dat de onderhandelingen tussen overheden
over regelgeving voor gegevensbescherming op een
hoger plan brengt en tegelijkertijd voorkomt dat de
branche tussen twee vuren komt te staan. Tot die tijd
moeten beveiligers een actieve rol spelen door ervoor
te zorgen dat besluitvormers binnen hun organisaties
begrip krijgen van de impact die regelgeving die door
verschillende landen wordt uitgevaardigd op hun
activiteiten kan hebben. Incompatibele systemen,
belastende of conflicterende gegevensvereisten,
schendingen van privacywetgeving en vereisten ten
aanzien van gegevensoverdracht en -verwerking
zijn slechts enkele voorbeelden van de aanstaande
uitdagingen.
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Conclusie

Conclusie
De bedreigingen die in dit rapport zijn beschreven
vormen slechts een kleine greep uit de uitdagingen
op het gebied van cyberbeveiliging waar organisaties,
hun beveiligingsteams en individuele gebruikers mee
te maken hebben. Tot nu toe is 2015 een jaar waarin
sprake is van ongekende innovatiesnelheid, veerkracht en
omzeilingstactieken van cyberaanvallen. Kwaadwillenden
doen er alles aan om alle obstakels tot succes te
overwinnen. Zodra de beveiligingsbranche nieuwe
technologieën heeft ontwikkeld om bedreigingen te
blokkeren en te detecteren, maken onverlaten gebruik
van pivoting of veranderen ze helemaal van tactiek.
De innovatiestrijd tussen kwaadwillenden en leveranciers
van beveiligingsoplossingen neemt alleen maar toe,
en organisaties lopen het gevaar nog kwetsbaarder
te worden voor aanvallen als ze geen maatregelen
nemen. Zij moet proactief te werk gaan bij het
identificeren en aanpakken van risico’s op het gebied
van cyberbeveiliging die een bedreiging vormen voor hun
bedrijf, en de juiste personen, processen en technologie
inzetten om deze uitdagingen aan te gaan.
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“Beveiliging moet onderdeel vormen van de manier
waarop organisaties – holistisch – over hun bedrijf
denken”, aldus David Goeckeler, Senior Vice President
en General Manager van de Security Business Group bij
Cisco. “Er staat veel op het spel: hun merk, hun reputatie,
hun intellectuele eigendommen en de gegevens van hun
klanten. Al deze zaken lopen risico. Organisaties moeten
een systematische aanpak invoeren om dat risico te
minimaliseren via een gepast beveiligingspostuur.”
Volgens John N. Stewart, Chief Security Officer
en Trust Officer bij Cisco, vormen betrouwbare
producten een essentieel onderdeel van een effectief
beveiligingspostuur. “Organisaties willen niet meer
accepteren dat besmetting onvermijdelijk is. Zij willen
dat de beveiligingsbranche hen betrouwbare en
veerkrachtige producten levert die zelfs de meest
geavanceerde bedreigingen kunnen afweren.”
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Over Cisco

Over Cisco
Cisco levert intelligente cyberbeveiliging voor
de echte wereld en biedt een van de meest
uitgebreide en geavanceerde oplossingsportfolio’s
gericht op bescherming tegen bedreigingen van
de meest uiteenlopende aanvalsvectoren. Cisco’s
bedreigingsgerichte en operationele benadering van
beveiliging vermindert complexiteit en fragmentatie en
biedt superieure zichtbaarheid, consistent beheer en
geavanceerde bescherming tegen bedreigingen voor,
tijdens en na een aanval.

Talos Security Intelligence and Research Group
De Talos Security Intelligence and Research Group
bestaat uit toonaangevende bedreigingsonderzoekers
die worden ondersteund door geavanceerde systemen
voor het verkrijgen van informatie over bedreigingen
voor producten van Cisco. Deze systemen detecteren,
analyseren en bieden bescherming tegen bekende en
opkomende bedreigingen. Talos onderhoudt de officiële
regelsets van Snort.org, ClamAV, SenderBase.org en
SpamCop, en vormt het primaire team dat informatie over
bedreigingen levert aan het CSI-ecosysteem van Cisco.

Bedreigingsonderzoekers van het CSI-ecosysteem
(Cisco Collective Security Intelligence) combineren
toonaangevende informatie over bedreigingen binnen
de branche met behulp van telemetrie verkregen via
een enorm aantal apparaten en sensoren, openbare
en private feeds en de open-source community bij
Cisco. Dit omvat de dagelijkse verwerking van miljarden
webverzoeken en miljoenen e-mails, voorbeelden van
malware en inbraken in netwerken.

IntelliShield-team
Het IntelliShield-team voert onderzoek uit naar
kwetsbaarheden en bedreigingen, maakt analyses,
integreert en correleert gegevens en informatie afkomstig
van Cisco Security Research & Operations en externe
bronnen om de IntelliShield Security Intelligence Service
te leveren ter ondersteuning van meerdere producten en
services van Cisco.

Onze geavanceerde infrastructuur en systemen
gebruiken deze telemetrie om zelflerende systemen
en onderzoekers in staat te stellen bedreigingen via
netwerken, datacenters, endpoints, mobiele apparaten,
virtuele systemen, het web, e-mail en de cloud te
traceren om zo hoofdoorzaken te achterhalen en de
reikwijdte van uitbraken te bepalen. De resulterende
informatie wordt omgezet in real-time bescherming van
onze producten en services die direct wereldwijd aan
Cisco-klanten wordt geleverd.
Ga voor meer informatie over de bedreigingsgerichte
benadering van beveiliging van Cisco naar
www.cisco.com/go/security.

Bijdragers aan het halfjaarlijks Ciscobeveiligingsrapport 2015
Collective Security Intelligence
Cisco Collective Security Intelligence (CSI) wordt
gedeeld met meerdere beveiligingsoplossingen en biedt
toonaangevend beveiliging en effectiviteit. Naast de inzet
van bedreigingsonderzoekers ontvangt CSI informatie via
intelligente infrastructuur-, product- en servicetelemetrie,
openbare en private feeds en de open-source community.
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Active Threat Analytics-team
Het ATA-team (Active Threat Analytics) van Cisco helpt
organisaties zich te beschermen tegen bekende inbraken,
zero-day aanvallen en geraffineerde, hardnekkige
bedreigingen door gebruik te maken van geavanceerde
technologieën voor big data. Deze volledig beheerde
service wordt geleverd door onze beveiligingsexperts
en via ons wereldwijde netwerk van centra voor
beveiligingsactiviteiten. De service garandeert constante
waakzaamheid en on-demand analyse, 24 uur per dag
en zeven dagen per week.
Cognitive Threat Analytics
Cisco’s Cognitive Threat Analytics is een
cloudgebaseerde service waarmee inbreuken,
malware actief in beschermde netwerken en andere
beveiligingsbedreigingen worden gedetecteerd via
statistische analyse van netwerkverkeergegevens. Er
wordt gebruikgemaakt van gedragsanalyse en detectie
van abnormaliteiten om de symptomen van malwareinfectie of gegevensinbreuk te identificeren en zo
lekken in de beveiligingsgrens te dichten. Cognitive
Threat Analytics vertrouwt op geavanceerde statistische
modellering en ‘machine learning’ om onafhankelijk
nieuwe bedreigingen te herkennen, te leren van wat
er wordt waargenomen en in de loop van de tijd
aanpassingen uit te voeren.
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