
 

”XP's pensionering bliver himlen for hackere” 

12. august 2013  

 

Hackere samler bugs sammen til efter Microsoft pensionerer Windows XP i 
april 2014. Forvent angreb udtaler sikkerhedseksperter. 
 
Af Gregg Keizer 
  
Computerworld: Cyber-kriminelle samler deres Windows XP zero-day sårbarheder til efter Microsoft 
standser patchning af det bedagede operativsystem til april udtaler en sikkerhedsekspert i dag. 
 
Jason Fossen har arbejdet som instruktør hos SANS  siden 1998 og er ekspert inden for Microsoft sikker-
hed siger, at det ganske enkelt handler om rigtig mange penge. [SANS er Verdens største institution inden for infor-

mation securioty training og security certificering]. 
 
"Den gennemsnitlige pris på det sorte marked for en Windows XP exploit ligger på mellem  $50,000 og 
$150,000, som er en forholdsvis lav pris, der reflekteret Microsoft's respons," siger Fossen. Når en ny  
sårbarhed – kaldet en "zero-day" – opdages i det fri, så undersøges den af Microsoft, som så laver en patch 
og frigiver den til XP brugere. 
 
Hvis buggen er kritisk og benyttes bredt af hackere, går Microsoft uden for deres “cyklus”, hvilket betyder, 
at de udsender en sikkerhedsopdatering uden for deres sædvanlige månedlige ”Patch Tuesday” rutine. 
 
Men Microsoft har meddelt, at de efter 8. april 2014 pensionerer Windows XP og ophører med at levere 
sikkerheds opdateringer. Eneste undtagelse: Store selskaber og andre organisationer såsom offentlige insti-
tutioner, der betaler eksorbitante summer [i millionklassen!] for speciel support, kan få sikkerhedsopdate-
ringer til det operativsystem, der ellers offentligt er erklæret dødt. 
 
Fordi Microsoft standser med at patche XP, vil hackere gemme de zero-days, de opdater fra nu og til april, 
hvorefter de vil sælge dem til kriminelle eller simpelthen bare selv fyre dem af mod ubeskyttede PCere  
efter 8. april. 
 
"Hvis nogle opdager en rimelig pålidelig eksekvérbar XP-sårbarhed og offentliggør den i dag, så vil Micro-
soft patche den i løbet af få uger," udtaler Fossen. "Men hvis de blot gemmer den, kan de meget vel få det 
dobbelte for den." 
 
Når der ikke kommer nogen officiel patchning fra Microsoft, kan XP zero-days og lignende sårbarheder 
forblive effektive i månedsvis, måske endda i flere år, afhængigt af hvor godt sikkerheds software opdater  
sådanne angreb og sætter dem i karantæne. 
 
Hvis Fossen's tankegang er korrekt, vil der komme tegn på, at der hober sig bugs op, mest synligt ved at 
mængden af offentliggjorte og opdagede XP-sårbarheder falder markant i løbet af fjerde kvartal 2013 og 
første kvartal i 2014. 
 
"[Hackere] vil blive motiveret til at gemme dem," fremhæver Fossen. 
 
Fossen erkender, at der ikke er mange fortilfælde, der kan understøtte hans spekulationer, for sidst  
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Microsoft trak tæppet under en version var i 2010, hvor Windows 2000 
blev sendt på pension. Men ifølge målinger fra Net Applications dække-
de Windows 2000 dengang kun 4 promille af samtlige PCere.  
 
Windows XP vil dække langt mere, når den pensioners næste år: Baserer 
på det nuværende fald af XP'ere forudsiger Computerworld, at det gamle 
operativsystem fortsat vil være på mellem 33% og 34% af verdens  
personlige computere ved udgangen af april 2014.  
 
Det er 80 gange mængden af Windows 2000, da den blev pensioneret. 
 
Men selv med Windows 2000's minimale andel, da supporten til den 
blev standset, var der rapporter om, at en specifik zero-day var udarbejdet og solgt. 
 
"Jeg hørte rygter om en ny zero-day, der blev fundet og solgt efter supportperioden udløb [for Windows 
2000]," udtaler H.D. Moore, skaberen af det populære penetreringsværktøj Metasploit og Chief Security 
Officer i sikkerhedsselskabet Rapid7. "Men der var meget få eksempler, der nåede frem til den brede  
offentligheds kendskab." 
 
Moore er enig med Fossen i, at XP bugs bliver langt mere værdifulde efter april 2014, men mener også at 
alle Windows sårbarheder vil stige i værdi. 
 
"Noget, der var mere almindeligt [for 3 år siden] var at spole nye sikkerhedssager tilbage til funktions-
dygtige sårbarheder i Windows 2000," siger Moore i en email. "Hver eneste gang en serverrelateret sårbar-
hed blev fundet i Windows XP eller 2003 Server, var der ret mange, der så på, hvorledes det samme også 
kunne fungere mod 2000. Mit gæt er, at når Windows XP pensioneres, vil det resultere i, at samtlige  
Windows sårbarheder får en noget højere værdi, specielt set i lyset af forskellene mellem at migrere udnyt-
telsen af sårbarhederne fra XP til nyere platforme." 
 
Det er langt lettere at udnytte fejl i Windows XP end i nyere udgaver såsom Windows 7 og Windows 8, 
bemærker Moore på grund af de yderligere sikkerhedstiltag, Microsoft har lagt i de nye operativsystemer. 
Microsoft har sagt det samme. I anden del af 2012 var infektionsraten på XP på 11,3 maskiner ud af 1.000, 
der blev skannet af Microsofts sikkerhedssoftware, mere end det dobbelte af 4,5 ud af 1.000 for Windows 7 
SP1 32-bit og tre gange så mange som 3,3 per 1.000 for Windows 7 SP1 64-bit. 
 
"Windows XP sårbarheder vil have værdi, så længe der er virksomheder, der benyttet det operativsystem," 
siger Brian Gorenc, chef for HP Security Research's Zero Day Initiative, det udbredte bug bounty program 
[program der belønner de, der finder nye sårbarheder]. Men Gorenc hævder også, at nye XP zero-days vil 
blive sat lidt i skyggen af andet hackerarbejde. 
 
"Forskere er hovedsageligt fokuseret på de kritiske applikationer, der lægges oven på operativsystemet," 
siger Gorenc i en email som svar på dagens spørgsmål. "Angribere og de, der laver exploit kits ser ud til at 
bero deres aktiviteter på den kendsgerning, at opdateringsprocessen for applikationer ikke er så godt  
defineret som for operativsystemerne." 
 
Fossen er overbevist om, at XP bliver det store, fede mål efter 8. april og undrer sig over, om Microsoft 
kommer til at befinde sig en kedeligt situation og trækker sig måske tilbage fra den streg, de slog i sandet 
med XP’s pensionering. 
 
"Hvis hackere gemmer på zero-days, og efter april benytter en række af dem, så vil det skabe en smerte-
grænse, der vil få folk til at organisere sig og kræve patches," udtaler Fossen. 
 
Analytikere og sikkerhedseksperter er enige om, at Microsoft ikke viger tilbage fra beslutningen om at  
sende XP på pension, uanset hvad der sker, for det vil ikke blot skabe en uvelkommen præcedens, men  
også fjerne ethvert argument fremover for, hvorfor man skal opgradere nuværende til kommende versioner 
af Windows. 
 
Der er få, der håber. 
 

 



"Sæt vi får en sag i slutningen af den udvidede supportperiode, hvor et sikkerhedsproblem med XP  
pludseligt skaber massive problemer på Internettet såsom et massivt [denial-of-service] problem?" spør-
ger Michael Cherry, en analytiker, der beskæftiger sig med Microsoft i et interview sidste december. "Det  
skader ikke kun Windows XP brugere, det kan bringe hele Internettet i knæ. I skrivende stund er der et 
meget stort antal Windows XP i brug, og hvis problemet skyldes et problem i Windows XP, tror jeg, at 
Microsoft bliver nød til at gøre det rette og sende en opdatering ud, der klarer tingene." 
 
Jason Miller, chef for Research & Development hos VMware, gør sig nogle af de same tanker. "Hvad nu 
hvis XP viser sig at blive et kæmpe arnested for virus efter supporten ophører? Det vil gøre enorm skade 
på Microsoft's sikkerhedsimage," siger Miller. 
 
En anden mulighed for Microsoft er, siger Fossen, at drage fordel af før-pensions katastrofen og gøre, 
hvad de har gjort i årevis: Tvinge kunder til at opgradere. 
 
"De kunne også komme med et midlertidig tilbud om en opgradering til Windows 8," siger Fossen, ved at 
give rabat på den nuværende pris på $120 for Windows 8 eller de $200 for Windows 8 Pro. "De kunne 
sige, 'Vi er klar over disse sårbarheder, men du bør opgradere.'" 
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