
46 c’t 2017, Nr. 10

Windows 
superveilig 
maken
Onze tool activeert 
professionele beveiliging

De c't-tool voor professionele beveiliging .........................
Met Restric'tor een veilig Windows ....................................
Inschatten of een bestand te vertrouwen is .......................

46
51
56

ctNL1710_046050_srpinl_ok.indd   46 15-08-17   12:19



47c’t 2017, Nr. 10

Praktijk | Windows: Software Restriction Policies

Ransomware is momenteel zwaar in de mode 
bij criminelen. Daar is makkelijk geld mee te 
verdienen omdat Windows bij privégebruikers 
normaal wagenwijd openstaat. Dat komt 
ook doordat Microsoft zijn security-functies 
achterhoudt.

Axel Vahldiek

W indows-pc's bij  bedrijven 
en instellingen zijn vaak zo 
dichtgetimmerd dat je er al-

leen maar programma's op kunt starten 
die van tevoren door de administrator 
uitdrukkelijk goedgekeurd zijn. Dat moet 
niet alleen verhinderen dat de medewer-
kers een spelletje gaan spelen in plaats 
van te werken, maar beschermt ook be-
trouwbaar tegen allerlei virussen en tro-
jans. Er is inmiddels wel wat malware die 
zich bestandsloos in het systeem nestelt 
[1], maar die werkt meestal anders: een 
script op een getroffen website of een 
macro in een geïnfecteerd document 
downloadt het eigenlijke malware-
bestand naar de harde schijf en voegt 
dan een autostart-item toe dat ervoor 
zorgt dat het programmabestand bij het 
opstarten van het systeem mee opge-
start wordt. Als dat programma echter 
niet in de lijst van toegestane applicaties 
staat, mislukt dat starten ook en kan de 
malware verder niets aanrichten.

Hetzelfde geldt voor malware die als 
uitvoerbaar bestand via bijvoorbeeld de 
mail binnenkomt. Het mechanisme dat 
dit tegenhoudt heet Software Restriction 
Policies (SRP). Daarbij gaat het in principe 
om lijsten met toegestane en verboden 
programma's en bestandstypen. Nieu-
were Windows-versies hebben een nog 
wat krachtigere variant daarvan met de 
naam AppLocker, maar voor beveiliging 
tegen ransomware is het al bij Windows 
XP ingevoerde SRP voldoende.

Dat helpt privégebruikers echter 
niets, want de Home-versies van Win-
dows moeten het zonder de tools doen 
die nodig zijn voor het configureren van 
SRP – terwijl SRP ook voor de Home-
versies werkt. We hebben dat probleem 
opgelost: met ons programma Restric'tor 

kun je SRP bij alle Windows-versies op de-
zelfde manier configureren en beheren.

In dit artikel gaan we wat meer in 
op wat SRP eigenlijk is, welke gevolgen 
het heeft en hoe je op je eigen pc zonder 
het activeren van SRP van tevoren kunt 
testen wat er allemaal mee geblokkeerd 
wordt. Dat vergemakkelijkt het kiezen 
op welke computers je SRP wilt toepas-
sen. Want het moet wel duidelijk zijn: 
SRP is voor veel, maar niet voor alle pc's 
geschikt. Het volgende artikel verklaart 
het gebruik van onze tool Restric'tor en 
laat zien hoe je Windows zo ver kunt krij-
gen dat je vanzelf geïnformeerd wordt 
als er tegen je regels wordt ingegaan. 
We geven tips hoe je bij de eerste keer 
starten van een programma al kunt her-
kennen of het mogelijk om malware gaat.

Schrik niet terug van de lengte van 
dat artikel. Ook al proberen we om met 
onze Restric'tor je zoveel mogelijk werk 
uit handen te nemen, dan nog kan het 
configureren en beheren van SRP met 
enige moeite gepaard gaan – afhankelijk 
van het gebruik van een Windows-instal-
latie kan dat variëren van een keer instel-
len en verder vergeten tot een continu 
doorlopende zorg. Je profiteert dan ech-
ter wel van een voor privégebruikers tot 
nu toe onbereikbaar beveiligings niveau 
onder Windows. Lees de artikelen rustig 
door en overweeg dan hoeveel moeite je 
voor het gebruik van SRP op je compu-
ters moet investeren en of je dat de winst 
aan beveiliging waard is. Denk daarbij 
ook aan alle pc's waar je in de vrienden- 
en familiekring de admin speelt (zie c’t 
9/2017). In de praktijk zullen de meesten 
van hen weinig merken van geactiveerde 
SRP, en je hebt zelf het voordeel dat je 
niet steeds weer een virus van een pc 
af moet komen halen. Dan heb je toch 

voordeel van SRP, ook al gebruik je die 
zelf niet.

Langs het Gebruikers-
accountbeheer
Eerst nog even iets over waarom een stan-
daard Windows-installatie ook vandaag de 
dag nog altijd wagenwijd openstaat. Mi-
crosoft heeft de laatste jaren immers wel 
wat moeite gedaan om dat tegen te gaan. 
Sinds Service Pack 2 van Windows XP zit 
er bijvoorbeeld een firewall in en sinds 
Windows 8 een virusscanner. Sinds Vista 
werken de gebruikers normaal gesproken 
met beperkte gebruikersrechten – zelfs als 
ze als administrator aangemeld zijn.

Daar zorgt het Gebruikersaccount-
beheer voor, oftewel het User Account 
Control (UAC). Het UAC zorgt ervoor dat 
elk proces dat een als administrator aan-
gemelde gebruiker start, desondanks in 
eerste instantie met beperkte rechten 
draait. Dat geldt zelfs voor de Verken-
ner. Zonder administratorrechten heb je 
onder meer niet overal schrijftoegang. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de Windows-
map en die van de Program Files. Als een 
proces daar wat in wil schrijven of naar-
toe wil kopiëren, moet het al met admi-
nistratorrechten gestart zijn of moeten 
die alsnog toegekend worden. Dat wordt 
allebei opgelost met de bekende vraag 
"Wilt u toestaan dat … ?". Alle andere 
processen starten desondanks weer met 
beperkte rechten.

Het continue gevraag van het UAC 
werkt op een gegeven moment wat op 
de zenuwen, zeker als je zelf op iets ge-
klikt hebt en je het eigenlijk na de eerste 
klik al zeker wist. Als een dergelijke vraag 
om toestemming echter vanuit het niets 
verschijnt, dan probeert waarschijnlijk 
het een of andere programma op de 
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Software Restriction Policies (SRP) zorgen ervoor dat alleen van tevoren toege-
stane programma's mogen starten – malware wordt daarentegen geblokkeerd.

achtergrond om administratorrechten 
te krijgen. Dan bestaat altijd het risico 
dat het om malware gaat. Als je op zo'n 
moment dan simpelweg op Ja klikt, heb 
je verloren als het daadwerkelijk om een 
kwaadwillend programma gaat. Een pro-
ces met administratorrechten mag im-
mers alles op het systeem. Je kunt het 
achteraf rechten ontnemen, maar als een 
proces eenmaal als administrator draait, 
kan het zich ontbrekende toegangsrech-
ten weer eenvoudig zelf toekennen. Al-
leen de virus scanner zou dan nog roet in 
het eten kunnen gooien, maar een met 
administratorrechten draaiend program-
ma kan zich daar makkelijk voor verstop-
pen of hem eenvoudigweg uitschakelen.

De malware-programmeurs waren 
een van de eersten die beseften dat de 
UAC-vragen op een aanval konden wij-
zen. Daarom proberen ze zoveel mogelijk 
te voorkomen dat ze dingen doen die een 
dergelijke vraag activeren. En dat zou ook 
geen nut hebben, want als ransomware 
de door UAC beveiligde Windows-map 
zou versleutelen, kun je Windows altijd 
simpelweg nog opnieuw installeren. De 
mappen in het gebruikersprofiel worden 
niet door UAC beschermd en zijn wel te 
versleutelen. Daar staan de persoonlijke 
foto's, video's en documenten van de ge-
bruikers in, en als je daar geen back-up 
van hebt, zul je eerder geneigd zijn het 
geëiste losgeld te betalen. En omdat er 
ook voor gebruikers met beperkte rech-
ten plaatsen zijn waar ze autostarts kun-
nen neerzetten, kan malware zich pro-
bleemloos zonder administratorrechten 
op het systeem nestelen – en daardoor 
heeft Windows in de standaardinstelling 
de deuren wagenwijd openstaan.

Om dat probleem op te lossen, kun je 
de controle door het Gebruikersaccount-
beheer ook voor de gebruikersmappen 
instellen, maar dan wordt het redelijk 

onmogelijk om nog zinnig te werken: 
elke keer als je een document opslaat 
of een back-up maakt, krijg je die vraag 
dan, net als bij elke kopie die je maakt, 
elk bestand dat je verwijdert enzovoort. 
Dat zou meer problemen opleveren dan 
oplossen.

SRP biedt uitkomst
Software Restriction Policies werken 
anders: ze zorgen ervoor dat Windows 
alleen het starten van van tevoren inge-
stelde programma's toestaat. Daardoor 
kan malware zich wel in het gebruiker-

sprofiel nestelen, maar van daaruit niet 
starten en daardoor geen schade aan-
richten. De beperkingen gelden daarbij 
uitsluitend voor uitvoerbare bestanden, 
dus bestandstypen als exe, bat, vbs en 
dergelijke. Die lijst is aan te passen. Do-
cumenten worden door SRP daarentegen 
niet beschermd: het openen van teksten, 
spreadsheets, video's et cetera is dus ook 
met geactiveerde SRP zonder problemen 
mogelijk. Het is alleen belangrijk dat het 
aan het documenttype gekoppelde pro-
gramma is toegestaan, bijvoorbeeld het 
Office-pakket.

Er zijn verschillende soorten regels 
die het starten van software toestaan. 
Voor afzonderlijke uitvoerbare bestan-
den is een 'hashregel' aan te raden. Bij 
het aanmaken van zo'n regel maakt 
Windows zelf een hashwaarde – een 
soort eenduidige vingerafdruk – van het 

bestand en kijkt in het vervolg bij het 
starten van een uitvoerbaar bestand of 
dat een van de toegestane hashwaarden 
heeft. Alleen dan wordt het uitgevoerd, 
anders niet. Door de hashwaarde maakt 
het niet uit waar het bestand staat en 
hoe het heet, het is alleen van belang dat 
het niet verandert. Malware zal proberen 
om een bestand te veranderen, wat tot 
een onjuiste hashwaarde leidt.

Het is natuurlijk wel redelijk om-
slachtig om voor alle programma's die je 
gebruikt elk een hashregel op te stellen. 
Daarom is er nog een ander regeltype: 
de padregel. Daarmee wordt bedoeld 
dat je met een enkele regel de com-
plete inhoud van een map met al zijn 
submappen toestemming geeft. Dat is 
bijvoorbeeld handig voor de mappen 
'Windows' en 'Program Files' – zonder 
uitzonderingsregel voor die mappen zou 
geen enkele van de daar geïnstalleerde 
programma's meer kunnen starten, maar 
ook Windows zelf niet. Je blijft dan naar 
een zwart scherm zitten kijken. Daarom 
maakt Windows bij het activeren van het 
SRP-mechanisme uit zichzelf al padregels 
voor die twee mappen aan.

Bij het aanmaken van padregels 
moet je opletten dat je alleen paden 
toestaat waarvoor gebruikers met be-
perkte rechten geen schrijftoegang heb-
ben. Je moet dan de rechtencombinatie 
voor schrijven en uitvoeren verhinderen, 
want in een map waarin beide tegelijk 
zijn toegestaan, kan malware zich on-
gemerkt nestelen. Bij de map 'Program 
Files' heeft een gebruiker met beperkte 
rechten geen schrijftoegang, daarom 
kan een dergelijke padregel zonder pro-
blemen ingesteld worden. Voor de Win-
dows-map geldt dat niet: ergens onderin 
het bestandssysteem zitten afzonderlijke 
submappen waarin gebruikers en pro-
cessen ook zonder aministratorrechten 
mogen schrijven. Onze tool Restric'tor 
heeft daarom een optie om dergelijke 
submappen te zoeken en te blokkeren 
met extra padregels. SRP's kunnen niet 
alleen toestaan, maar ook verbieden. In 
een verboden map kun je de afzonder-
lijke bestanden met een hashregel dan 
toch weer toestaan.

Makkelijk maken
SRP's kunnen niet alleen voor gebruikers 
met beperkte rechten gelden, maar ook 

Een virusscanner 
is allang niet meer 

genoeg
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Software Restriction Policies be-
schermen je tegen het starten van 
ongewenste programma's, maar 
soms kan dat net als met elk ander 
beveiligingsmechanisme tegen je 
werken. Bijvoorbeeld als je op een 
desktop-pc gemaakte presentatie 
niet start op een notebook omdat 
daarop het Office-pakket niet toege-
staan is. Dan wil je voor de ogen van 
het publiek niet eerst regels moeten 
gaan instellen om ervoor te zorgen 
dat het alsnog werkt. Gelukkig is 
daar een oplossing voor: klik met de 
rechtermuisknop op het programma 
en dan op 'Als administrator uitvoe-
ren' – dan werkt het.

Gaat het niet om een dergelijke 
hectische situatie, maar heb je bij-
voorbeeld een fout gemaakt bij het 
configureren van de regels, dan 
helpt noodingang twee: eenvou-
digweg alle regels verwijderen en 
van voren af aan beginnen. Als zelfs 
Restric'tor niet meer wil draaien, ver-
wijder je met regedit de complete 
Registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\
Software\Policies\Microsoft\Windows\

safer. In het ergste geval doe je dat 
in de veilige modus – dan werkt SRP 
in principe niet. SRP kan je dus nooit 
helemaal buitensluiten op je pc.

Noodingangen

Zo'n vraag is wellicht irritant als je het 
betreffende programma net zelf ge-
start hebt. Maar als dergelijke vragen 
zomaar uit het niets verschijnen, zijn ze 
een duidelijk alarmsignaal.

voor administratoraccounts. Dat is in de 
meeste gevallen niet aan te raden, want 
dat maakt het werk onnodig moeilijk: 
als de SRP's alleen voor gebruikers met 
beperkte rechten gelden, kunnen ze als 
ze dat willen een programma met een 
rechtermuisklik 'Als administrator uitvoe-
ren' en op die manier willekeurige pro-
gramma's uitvoeren. Voor programma's 
die sowieso administratorrechten nodig 
hebben, hoeven dan ook geen regels te 
worden aangemaakt. En zit je toevallig net 
met een deadline, dan kun je ook met ge-
activeerde SRP's even een op dat moment 
onmisbaar programma starten, zelfs als er 
daar nog geen uitzonderingsregel voor is.

Ook het installeren van programma's 
is zonder problemen mogelijk: start het 
set-upprogramma gewoon als adminis-

trator. Als de software op de juiste ma-
nier in de programmamap geïnstalleerd 
wordt, hoef je er niet eens een uitzonde-
ringsregel voor op te stellen.

Alleen even kijken!
Als je alleen wilt weten wat de uitwer-
king van de SRP's op je eigen computer 
zijn, kun je dat gewoon uitproberen. Dan 
laat je Windows in een logbestand alle 
programmastarts registreren die bij ge-
activeerde SRP door de regels bewaakt 
zouden worden. Op die manier kun je 
achterhalen wat SRP's op je computer 
voor gevolgen hebben zonder ze daar-
voor te moeten activeren.

Download via de link onderaan dit 
artikel ons programma Restric'tor en 
start het als administrator. Op het eerste 
tabblad onderaan kun je een logbestand 
aanmaken. Ga via de 'Browse'-knop naar 
een beschrijfbare map en geef een be-
standsnaam op. Klik dan op 'Opslaan'. 
Als je dan nog op 'Apply' klikt en 'Ja' als 
antwoord geeft op de vraag of de veran-
deringen in het Register moeten worden 
geschreven, maakt Windows het logbe-
stand aan. Dat kun je later lezen met een 
gewone editor zoals het Kladblok.

Het logbestand bevat geen persoon-
lijke informatie, maar alleen wat gege-
vens over de geregistreerde gebeurte-
nissen: elk item begint met de naam van 
het startende proces, dus bijvoorbeeld 
svchost.exe bij het starten van services 
of explorer.exe als je zelf een programma 
via het startmenu of vanuit de Verkenner 
opstart. Dan volgen de proces-ID (PID), 
de naam en het pad van het gestarte pro-
gramma en als laatste de ID van de regel 
die het starten toestaat. Omdat Windows 
niet meer informatie opslaat dan dat en 
alleen bij het starten van een programma 
wat in het logbestand schrijft, is dat nor-
maal gesproken ook na een paar weken 
niet meer dan een paar MB groot.

Om een overzicht te krijgen van hoe 
veel uitzonderingsregels er naast de 
standaardregels voor de Windows- en 
programmamappen nodig zouden zijn, 
gebruik je je pc na het activeren van 
het logbestand gewoon een paar dagen 
net als voorheen. Daarna kijk je in het 
logbestand. Tip: als je het logbestand 
te onoverzichtelijk vindt, kopieer je de 
hele inhoud even in een spreadsheet 
van een officepakket en sorteer je op de 

kolom met de padnamen. Alleen de re-
gels waarin de paden anders beginnen 
dan met de genoemde uitzonderingen 
'C:\Program Files' en 'C:\Windows' zijn in-
teressant. Bij een 64-bit Windows-versie 
gelden de standaardregels ook voor de 
map 'C:\Program Files (x86)'.

Bij onze test gebeurde het soms dat 
Windows ophield met het registreren in 
het logbestand als de computer meer-
dere dagen aanstond. Bij een herstart 
begon dat weer gewoon. Een reden daar-
voor hebben we niet kunnen ontdekken, 
en dramatisch is het ook niet omdat een 
herstart het probleem oplost en er geen 
andere opties voor het bewaken van 
SRP's zijn die betrouwbaar werken – zie 
het kader op pagina 54.

Veranderingen door SRP's
Ook al werken alle apps uit de Store en 
de meeste gangbare programma’s pro-
bleemloos met geactiveerde SRP's, je 
moet er toch even aan wennen. Windows 
herkent bijvoorbeeld programma's die 
administratorrechten nodig hebben aan 
de hand van sommige vaste bestands-
namen als setup.exe en install.exe of 
aan een in het bestand zittend manifest 
dat de rechten aangeeft. De bewaking 
door de SRP's slaat in alle gevallen ech-
ter eerder aan en verhindert daarmee het 
opvragen van die gegevens en daardoor 
het starten van het programma. Ook hier 
helpt het weer om het programma met 
een rechtermuisklik als administrator uit 
te laten voeren. Dergelijke programma's 
herken je aan een klein schildje rechts-
onder in het programmapictogram.
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Als SRP goed 
geconfigureerd is, 
kun je ook na acti-
vatie nog willekeu-
rige programma's 
starten als je dat 
uitdrukkelijk als ad-
ministrator doet.

Als je graag portable programma's ge-
bruikt die niet geïnstalleerd hoeven te 
worden, kan dat ook bij geactiveerde 
SRP's. Voor portable systeemutility's die 
alleen met administratorrechten werken, 
zijn niet eens regels nodig. Voor alle andere 
maak je even hashregels aan. Alle portable 
programma's die af en toe of zelfs vaker up-
dates nodig hebben, zoals een browser of 
mailclient, zijn echter een probleem. Daar-
bij moet je de regels elke keer aanpassen 
en dan zowel voor het updateprogramma 
als het programma zelf en soms ook voor 
het wrapper-programma dat ervoor zorgt 
dat het überhaupt portable is. Dat is op 
de lange termijn alleen leuk als je over 
stalen zenuwen beschikt. We raden in die 
gevallen aan niet de portable versies van 
die programma's te gebruiken, maar de in-
stalleerbare versies. In de programmamap 
gaat het dan ook met updaten goed.

In sommige gevallen zorgen geïn-
stalleerde programma's echter ook voor 
problemen. Googles browser Chrome kan 
afhankelijk van de versie naar keuze in het 
gebruikersprofiel geïnstalleerd worden, 
maar van daaruit werkt hij alleen met extra 
regels – die door de updates dan telkens 
weer aangepast moeten worden. Daarom 
is het aan te raden Chrome in plaats daar-
van in de programmamap te installeren, 
dan werkt alles inclusief de updates ook 
zonder extra regels. In het geval van Spo-
tify zit het nog weer anders: de client wil 
zich sowieso in het gebruikersprofiel instal-
leren, maar dat levert door de vele updates 
ook weer gedoe met regels op. Maar ook 
hier is er een oplossing: de webplayer. Die 
werkt zonder uitzonderingsregels in de 
browser. Hij staat op play.spotify.com. Bij 
Electron-apps zoals WhatsApp deden zich 
andere problemen voor. Die apps staan ook 
in de gebruikersmap. Hetzelfde geldt voor 
OneDrive, Steam en Origin. Daar waren al-
lemaal uitzonderingsregels voor nodig.

Soms geven ook programma's die 
wel in de programmamap geïnstalleerd 
staan problemen bij het updaten. De 
PDF-viewer Foxit Reader zet bijvoorbeeld 
het bestand updater.exe in de Temp-map 
van het gebruikersprofiel, maar kan die 
van daaruit niet starten als SRP geacti-
veerd is. Het toevoegen van een padregel 
als uitzondering mag hier niet omdat de 
gebruiker hier schrijfrechten heeft. Een 
alternatief is om voor updater.exe een 
hashregel op te stellen, maar die moet 
dan telkens bijgewerkt worden, of om het 

automatisch updaten uit te zetten en de 
reader als administrator te starten om het 
programma updates te laten installeren.

Ook het werken met scripts is even 
wennen, omdat die als uitvoerbare be-
standen onder de SRP-regels vallen. Je 
kunt niet meer met rechts klikken op 
batchbestanden en 'Bewerken' kiezen in 
het snelmenu om ze te openen met een 

editor. Je kunt echter wel eerst je editor 
starten en het script daarin openen of 
het vanuit de Verkenner naar de editor 
slepen om het te bewerken. Het uitvoe-
ren van een script moet dan weer met 
administratorrechten of na het aanma-
ken van de bijpassende regel.

De Windows PowerShell werkt bij ge-
activeerde SRP in een 'Constrained Lan-
guage Mode' waarmee toegang tot de 
meeste COM- en .NET-objecten verboden 

is. Ge wone Cmdlets werken echter net als 
voorheen en bij PowerShell-sessies die met 
administratorrechten gestart worden ver-
andert er niets. Details krijg je met het com-
mando Get-Help about_Language_Modes.

In het logbestand komen ook steeds 
weer items te staan met .lnk-bestanden, 
maar die kun je bij het doorzoeken ge-
woon negeren. Daarbij gaat het alleen 
om snelkoppelingen die vanuit security-
oogpunt niet kritisch zijn omdat het doel 
van de snelkoppelingen ook door SRP 
bewaakt wordt – meer daarover in het 
volgende artikel.

En daar gaat hij…
Na het analyseren van het logbestand 
kun je beslissen op welke eigen of door 
jou beheerde pc's je SRP wilt activeren. In 
het volgende artikel staat hoe je dat met 
Restric'tor doet. Daarin staat ook hoe je 
het blokkeren van programma's zo mak-
kelijk mogelijk kunt bewaken. (nkr)

Literatuur

[1] Olivia von Westernhagen en Jürgen Schmidt, 
Het onzichtbare gevaar, Malware zonder be-
standen omzeilt beveiliging, c't 6/2017, p.122
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SRP kan virussen 
wel stoppen, maar 
niet de gebruiker
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Brug omhoog!
Maak Windows veilig met Restric'tor

In de Windows-versies die voor 
bedrijven bedoeld zijn, bouwt Mi-
crosoft functies in om ze betrouw-
baar tegen hack-aanvallen te be-
schermen. Gebruikers van Windows 
Home hebben helaas geen toegang 
tot die functies – tot nu toe: met 
ons programma Restric'tor kun je ze 
voor alle Windows-versies configu-
reren.

Hajo Schulz

D e bedoeling van malware als virus-
sen en trojans is dat ze code op de 
computer van een slachtoffer kun-

nen uitvoeren. Om schadelijke software uit 
te sluiten, scant een antivirusprogramma 
bijvoorbeeld de bestanden op de harde 
schijf en probeert dan code te ontdekken 
die op bestaande malware lijkt. Afhankelijk 
van de kunde van de ontwikkelaar lukt dat 
meer of minder goed.

De perfecte beveiliging van een ideaal sys-
teem zou bestaan uit het helemaal geen 
code meer mogen uitvoeren waarvan niet 
zonder twijfel vaststaat dat die onscha-
delijk is. Windows heeft een mechanisme 
waarmee je heel dicht bij dat doel komt: 
het zogeheten softwarerestrictiebeleid 
oftewel de Software Restriction Policies 
(SRP's). Daar kun je regels mee definiëren 
die Windows opdragen alleen nog pro-
gramma's uit een van tevoren opgestelde 
lijst uit te voeren – onbekende code heeft 
dan geen mogelijkheden meer schade aan 
te richten of zich in het systeem te neste-
len.

Die richtlijnen zijn eigenlijk bedoeld 
om administrators in een bedrijf een cata-
logus te laten definiëren van toegestane 
programma's, die ze via het Groepsbeleid 
kunnen verdelen over alle computers in 
een Windows-domein. Tools voor het be-
werken van de regels zitten dan ook alleen 
in de Windows-versies voor bedrijven: Pro-
fessional, Enterprise en Ultimate. Technisch 

gezien zijn die regels echter niets anders 
dan automatisch gegenereerde register-
sleutels. Als ze aanwezig zijn, houdt ook 
Windows Home zich eraan. Daar maakt 
onze tool Restric'tor dankbaar gebruik van. 
Hij werkt met alle Windows-versies vanaf 
Windows 7. Je kunt er vrij makkelijk de re-
gistersleutels en -waarden voor SRP's mee 
bewerken.

Voor de Home-gebruikes zijn er naast 
het moeizaam en foutgevoelig rechtstreeks 
rondstruinen in het Register amper alter-
natieven voor Restric'tor. Pro- en Ultimate-
gebruikers kunnen kiezen: met de in hun 
Windows-versie ingebouwde 'Editor voor 
lokaal groepsbeleid' (gpedit.msc) of het 
'Lokaal beveiligingsbeleid' (secpol.msc) 
kun je in principe SRP-regels met dezelf-
de instellingen maken als met Restric'tor. 
Achter de coulissen is de werkwijze ech-
ter compleet anders: daar waar Restric'tor 
meteen de desbetreffende registersleutels 
leest en schrijft, bewaren de Microsoft-tools 
de instellingen eerst in het lokale groeps-
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De belangrijkste opties voor het configureren van Software Restriction Policies 
staan bij Restric'tor op het eerste tabblad. Het Default Security Level bepaalt of 
er sowieso wordt ingegrepen of niet.

beleid. Bij het opslaan en bij het opstarten 
van de pc neemt Windows ze pas over in 
het Register. Anders gezegd: Restric'tor laat 
altijd de actueel geldige systeeminstellin-
gen zien, terwijl de editors van Windows 
zelf meer indirect werken. Daarom moet je 
vermijden dan weer de ene en dan weer de 
andere tool te gebruiken – dan is verwar-
ring gegarandeerd. Om regels te maken 
voor verspreiding binnen een domein is 
Restric'tor niet geschikt, daarvoor bestaan 
geen alternatieven voor de eigen tools van 
Windows.

Je kunt Restric'tor downloaden via de 
link aan het eind van dit artikel. Om het 
even uit te proberen, kun je het exe-be-
stand ergens in een map op je harde schijf 
zetten – op een veilige installatie voor re-
gelmatig gebruik gaan we later nog in. 
Restric'tor vereist een geïnstalleerd .NET-
framework vanaf versie 4.0. De Windows-
versies vanaf Windows 8 hebben alles wat 
nodig is, bij Windows 7 voegen de 'Belang-
rijke updates' .NET 4.5 toe. Het programma 
heeft administratorrechten nodig.

Kennismaking
Als je je op je pc nog nooit met Software 
Restriction Policies hebt beziggehouden, 
zal op het tabblad General van Restric'tor 
alleen de door Windows ingestelde optie 
'Include Administrators' geselecteerd zijn. 
De lijst van regels op het tweede tabblad 
is leeg. Naar deze toestand (van geen be-
scherming) kun je altijd terugkeren door 
in het menu 'Completely Remove SRP' te 
selecteren. Dat is overigens de enige actie 
in Restric'tor die meteen uitwerking op je 
Windows heeft. Alle andere instellingen die 
je met het programma doet worden pas 
actief nadat je op de knop Apply onderaan 
in het venster hebt geklikt.

Heb je er met de opties van Restric'tor 
op een gegeven moment een beetje een 
zooitje van gemaakt zodat het program-
ma zelf niet meer te starten is, dan kun 
je SRP ook rechtstreeks via het Register 
terugbrengen in de begintoestand: ver-
wijder simpelweg de complete sleutel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\

Microsoft\Windows\safer. Ben je dusdanig 
aan het experimenteren gegaan met het 
configureren van regels dat zelfs het pro-
gramma regedit niet meer start, dan heb 
je geen andere keus meer dan Windows in 
de veilige modus op te starten. Dan wordt 
er geen rekening gehouden met het be-

leid en is de Register-editor in elk geval te 
gebruiken.

De belangrijkste opties voor SRP staan 
bij Restric'tor onder 'Default Security Level'. 
'Unrestricted' komt overeen met de stan-
daardtoestand van Windows: uitgaande 
van de juiste gebruikersrechten voert het 
besturingssysteem alle programma's onge-
filterd uit. De SRP-controle wordt ingescha-
keld met 'Disallowed'. Daarmee is in eerste 
instantie het starten van alle programma's 
verboden – ook de exe-bestanden die bij 
het besturingssysteem horen kunnen niet 
starten. Zonder verdere maatregelen is 
Windows dan onbruikbaar. Door op Apply 
te klikken, test Windows eerst of een der-
gelijke toestand zou optreden, en weigert 
bij twijfel om dat in het Register te schrij-
ven. Daar krijg je dan een foutmelding van.

De optie 'Basic User' is eigenlijk alleen 
bij Windows Server van betekenis en is 
op een desktop-pc niet aan te raden. Res-
tric'tor biedt deze optie eigenlijk alleen 
voor de volledigheid. Het effect komt in 
essentie overeen met de instelling 'Disal-
lowed'.

De switch 'Include Libraries' zorgt voor 
iets meer veiligheid, maar drukt wel sterk 
op de totale performance van het systeem 
en is daarom niet aan te raden. Hij zit alleen 

maar in Resctric'tor om hem uit te kunnen 
schakelen als hij door een andere tool ge-
activeerd zou zijn.

Hetzelfde geldt voor de vreemd ge-
noeg door Windows zelf geactiveerde in-
stelling 'Include Administrators'. Als je die 
optie activeert, zaag je onder omstandig-
heden de poten onder je eigen stoel uit. 
Als de andere SRP-opties het uitvoeren van 
Restric'tor niet expliciet toestaan, kun je dit 
programma (en alle andere) altijd nog met 
een rechtermuisklik 'Als administrator uit-
voeren'. Maar de optie 'Include Administra-
tors' verhindert dat. Als je even niet uitkijkt 
blokkeer je zelfs de Register-editor en ben 
je op de veilige modus aangewezen om 
SRP anders te configureren.

Om te voorkomen dat het uitvoeren 
van programma's met administratorrech-
ten een nieuw gat wordt om weer onbe-
kende en wellicht gevaarlijke software in 
je systeem binnen te sluizen, moet je bij 
de 'Instellingen voor Gebruikersaccount-
beheer' de schuifregelaar op minstens 
het tweede niveau van boven zetten, en 
het liefst helemaal bovenaan. Mocht de 
bekende melding van het Gebruikers-
accountbeheer ('Wilt u toestaan dat deze 
app wijzigingen aan uw apparaat aan-
brengt') daarna zonder reden verschijnen, 
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Op het tweede tabblad 
van Restric'tor definieer 
je regels waarmee SRP 
de te vertrouwen pro-
gramma's herkent. Zon-
der dergelijke regels is je 
computer met SRP inge-
schakeld onbruikbaar.

dan is dat een duidelijk teken dat het een 
of andere programma probeert zich langs 
SRP heen te worstelen. Bij twijfelgevallen 
is 'Nee' dan het juiste antwoord.

Zoals gezegd dient SRP ervoor om 
het laden van uitvoerbare code die het 
systeem schade zou kunnen toebrengen 
te verhinderen. Code wordt door Windows 
echter alleen gestart als het in een bestand 
zit dat het systeem direct herkent als uit-
voerbaar of dat bij een programma hoort 
dat de code erin zelf kan uitvoeren. De 
bestandstypen die vanuit het oogpunt van 
SRP in de tweede categorie vallen, worden 
bepaald door de lijst die opent als je bij 
Restric'tor klikt op 'Edit…' onder de 'Desig-
nated File Types'. Om die niet handmatig te 
hoeven vullen, moet je bij de eerste keer 
dat je SRP configureert een van de menu-
items 'Load Microsoft Default' of liever nog 
'Load c't Recommendation' selecteren. De 
lijst van bewaakte bestandstypen verschilt 
bij de beide opties maar op één punt: het 
bewaken van LNK-bestanden, zoals Micro-
soft standaard doet, vinden we overbodig 
omdat een snelkoppeling op zich niet ge-
vaarlijk is, zelfs als die naar kwaadwillende 
programma's verwijst. Het is van belang 
dat het doel bewaakt wordt – en daar be-
kommeren de andere SRP-regels zich om.

Met het invoerveld 'Log File' kun je 
Windows de opdracht geven het starten 
van alle programma's te loggen. Elk log-
boek-item vermeldt of SRP het programma 
toegestaan of geblokkeerd heeft en welke 
regel er voor die beslissing gebruikt werd. 
Dat is vooral handig om voor het configu-
reren van SRP eerst een indruk te krijgen 
van waar je in de praktijk tegen problemen 

aan zou kunnen lopen – zie het vorige ar-
tikel op pagina 46.

Als SRP actief is, is er een betere ma-
nier om de regels in de gaten te houden: 
elke keer als ze het starten van een pro-
gramma verhinderen, schrijft Windows 
een item in de Logboeken. Daarin kun je 
de activiteiten en het resultaat volgen of 
met de geschikte tools automatisch laten 
analyseren.

Regels
De boven al genoemde menu-items voor 
het laden van een basisconfiguratie initi-
aliseren niet alleen de lijst van bewaakte 
bestandstypen, maar maken ook al een 
aantal regels aan. Die staan op de lijst op 
het tweede tabblad Rules. De noodzaak 
van die regels wordt duidelijk als je beseft 
hoe SRP werkt: met het standaard security-
level 'Disallowed' is in eerste instantie het 
uitvoeren van álle programma's verboden. 
Om ervoor te zorgen dat Windows werkt 
en je gewoon kunt werken, moeten er uit-
zonderingen zijn – en dat is precies wat je 
met die regels doet.

Het doel van SRP is om alleen nog 
code toe te staan die je vertrouwt. Daar 
hoort in eerste instantie alles bij wat bij 
Windows zelf hoort, oftewel de inhouden 
van de systeemmap. Dat is in de meeste 
gevallen C:\Windows, maar dat kan in som-
mige uitzonderingsgevallen ook anders 
zijn. Daarom verwijst de desbetreffende 
regel niet meteen naar C:\Windows, maar 
gebeurt dat via de Registersleutel HKEY_
LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\SystemRoot. Iets verge-
lijkbaars geldt voor de mappen 'Program 

Files' en 'Program Files (x86)', waar je nor-
maal gesproken je software in installeert.

Al die mappen hebben gemeenschap-
pelijk dat daar alleen processen in mogen 
schrijven die met administrator- of sys-
teemrechten draaien. In de systeemmap 
zijn dat bijvoorbeeld Windows Update en 
in de programmamap de set-upprogram-
ma's die je uitdrukkelijk met administra-
torrechten gestart hebt. Als je de vragen 
van het Gebruikersaccountbeheer serieus 
neemt, bevatten die mappen alleen code 
die je eerder al een keer expliciet ver-
trouwd hebt.

Padregels met het beveiligingsniveau 
'Unrestricted' zijn er dus voor om map-
pen te identificeren waarin te vertrouwen 
code staat. Om ervoor te zorgen dat die 
eigenschap behouden blijft, moet je in 
geen enkel geval aan de rechten van die 
mappen komen en gewone gebruikers 
schrijftoegang geven. Dat is dan hetzelfde 
als de deur wagenwijd openzetten, en daar 
zitten de programmeurs van bijvoorbeeld 
ransomware nou net op te wachten: een 
onbewust aangeklikte e-mailbijlage of een 
document met verborgen macro's kunnen 
er dan code in opslaan en zich zo in het 
systeem nestelen.

Als je daar goed op let, kun je in Res-
tric'tor natuurlijk ook andere padregels met 
het security-level 'Unrestricted' aanmaken. 
Klik op de plusknop naast de regellijst voor 
een menu waarin je kunt kiezen uit een 
nieuwe pad- of een nieuwe hashregel.

Kies bijvoorbeeld een map op een an-
dere schijf dan de systeemschijf, waarop 
je regelmatig programma's installeert om 
ruimte te sparen op de krap bemeten ssd 
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waarop het Windows-systeem draait. Dan 
moet je gewone gebruikers ook voor die 
map geen schrijfrechten geven. In de prak-
tijk is het handig om zo'n map dezelfde 
rechten te geven die ook voor de standaard-
map voor programma's geldt. Dat doe je 
het makkelijkst door de rechten daarvan te 
kopiëren, bijvoorbeeld met de commando's

$acl = Get-Acl “C:\Program Files”

Set-Acl “D:\programmas” $acl

Die commando's moet je invoeren in een 
met administratorrechten gestarte Power-
Shell. In de tweede regel moet je de naam 
van de map dan aanpassen.

Uitzondering op de 
 uitzondering
Helaas heeft ook de systeemmap van 
een schone Windows-installatie een paar 
mappen waarin je met beperkte gebrui-
kersrechten toch kunt schrijven. Ook in 
de programmamappen van een paar pc's 
zijn we wel eens beschrijfbare mappen 
tegengekomen – die kwamen onverant-
woordelijk genoeg ook nog eens van het 
installeren van Microsoft-programma's. 
Het inperken van de rechten van die map-
pen zodat malware daar niets meer te 
zoeken heeft, is echter geen goed idee 
omdat dat de functies van de desbetref-
fende programma's kan beperken. Je kunt 
dan beter SRP-regels zodanig confi gure-
ren dat het uitvoeren van programma's 
vanuit die mappen verboden is. Daar zijn 
de padregels met het beveiligingsniveau 
'Disallowed' voor bedoeld. Om dergelijke 
mappen te identifi ceren, heeft Restric'tor 
het menu-item 'File / Check Rules'. In het 
venster dat dan verschijnt klik je op 'Search 
folder', waarna Restric'tor de rechten van 
alle submappen van alle mappen contro-
leert waarvoor een 'Unrestricted'-padregel 
ingesteld is. Alle mappen waarin je zonder 
administratorrechten kunt schrijven, krijg 
je dan op een lijst te zien. Klik vervolgens 
op OK om voor iedere map waarvan je het 
vinkje niet verwijderd hebt een padregel 
aan te maken met het beveiligingsniveau 
'Disallowed'.

Extra's
Op de meeste Windows-pc's staan ook 
buiten de Windows- en programmamap 
vaak programma's die een gebruiker niet 
wil missen. Dat kunnen even snel gedown-
loade speciale tools zonder eigen installa-

tieprogramma zijn, maar in die categorie 
vallen ook portable programma's die je 
bijvoorbeeld op een usb-stick hebt staan.

Voor het eerste type adviseren we 
om een submap – bijvoorbeeld 'tools' – in 
de programmamap aan te maken. Om de 
utility's daar op te slaan, heb je dan een 
bestandsmanager nodig die je met admi-
nistratorrechten kunt starten. Onze favoriet 
is Double Commander, maar als noodmaat-
regel kun je ook Kladblok starten als admi-
nistrator en dan via 'Bestand / Openen' het 
bijbehorende dialoogvenster 'misbruiken' 
als Verkenner. Een dergelijke tools-map is 
overigens ook de ideale plek om Restric'tor 
in te zetten.

Die manier werkt voor de meeste por-
table programma's alleen echter niet: zij 
moeten in hun eigen map schrijfrechten 
hebben, ook als ze onder een beperkt ge-
bruikersaccount draaien. Die map barrica-
deren werkt dan dus niet, net zo min als het 
aanmaken van een SRP-padregel die het 
uitvoeren van de code die in die map staat 
toestaat. Dat laatste is voor mappen op 
een usb-stick sowieso geen goed idee: de 
meeste sticks zijn met het bestands systeem 
FAT32 geformatteerd, maar dat kent geen 
rechtenbeheer, zodat gebruikersprocessen 
in het algemeen overal mogen schrijven – 
een ideale toegangspoort voor malware.

Voor dergelijke gevallen heeft SRP 
hashregels. Daarmee identificeer je een 
afzonderlijk uitvoerbaar bestand als ver-
trouwenswaard. Daarbij zijn kenmerken als 

bestandspad, grootte en wijzigingsdatum 
niet doorslaggevend, maar een hash, ofte-
wel een digitale vingerafdruk van het be-
stand. Dat heeft het voordeel dat malware 
geen kans heeft om zich bijvoorbeeld naar 
een toegestaan programma te kopiëren: de 
hash zou daarbij onherroepelijk verande-
ren. Omdat het voor de hashregels niet 
uitmaakt waar een bestand opgeslagen is, 
werken ze bovendien ook als de usb-stick 
met portable programma's een andere sta-
tionsletter krijgt toegewezen.

Het voordeel van het uniek identifi ce-
ren van bestanden wordt echter een nadeel 
als het betreffende programma vaak up-
dates krijgt. Dan moet je de hash telkens 
weer opnieuw berekenen om het program-
ma weer toe te staan. Ook programma's die 
zich in een door gebruikers te beschrijven 
map installeren zijn een probleem. Dat doen 
die programma's vaak om zich stilzwijgend 
en zonder inmenging van het Gebruikers-
accountbeheer te kunnen updaten. Als SRP 
plotseling meldt dat een dergelijk program-
ma geblokkeerd is, moet je als verantwoor-
delijke gebruiker elke keer kijken of de hash 
door een legitieme update gewijzigd is of 
dat er toch een trojan binnengedrongen is. 
Hoe je dat met niet al te veel moeite kunt 
doen, staat in het volgende artikel.

Bij Restric'tor maak je een nieuwe hash-
regel aan door op de plusknop naast het re-
geloverzicht te klikken en 'New Hash Rule' te 
kiezen. Met de knop 'Browse' ga je naar het 
gewenste programmabestand. De bestands-

Microsoft staat het heel onverantwoord toe dat normale gebruikers schrijftoegang 
hebben tot sommige submappen van de systeemmap. Restric'tor helpt om die te 
vinden en te blokkeren.
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informatie die Restric'tor dan in het betref-
fende veld laat zien dient er alleen voor om 
de regel later in de lijst weer terug te kun-
nen vinden. Het programma berekent de 
hash op de achtergrond – het gaat daarbij 
om een min of meer willekeurige, nietszeg-
gende tekenvolgorde. Om een hashregel na 
bijvoorbeeld een update bij te werken, klik 
je dubbel op de desbetreff ende regel of op 
het potloodpictogrammetje rechts en selec-
teer je het programmabestand opnieuw. De 
pad- en hashregels zijn te verwijderen door 
op het rode kruisje rechts te klikken.

Als je je afvraagt waarom de regellijst 
na het laden van de door ons geadviseerde 

regels al twee hashregels bevat: met de ene 
wordt Restric'tor zelf als te vertrouwen aan-
gemerkt, de tweede betreft een Windows-
eigen bestand met de naam dism host.exe, 
dat altijd uit de gebruikersmap wil starten. 
De achtergrond daarvan is een systeemei-
gen geplande taak die af en toe controleert 
of er nog voldoende ruimte vrij is op de 
schijf. Omdat Windows dismhost.exe daar 
echter elke keer naartoe kopieert vanuit de 
Windows-map en na het beëindigen van de 
taak weer verwijdert, krijg je hem niet te pak-
ken met een padregel voor de systeemmap.

Als Restric'tor een update krijgt, kun je 
met 'File / Add a Hash Rule for Restric'tor' 

de hashregel voor Restric'tor makkelijk weer 
bijwerken. Zoals eerder gezegd, is Restric'tor 
niet geschikt om Software Restriction Poli-
cies in een bedrijfsnetwerk uit te rollen. In 
je privé-computerpark wil je een moeizaam 
gemaakte regelset echter wel van de ene 
machine op een andere kunnen overzet-
ten. Daar dienen de menu-items 'Import 
Confi guration' en 'Export Confi guration' in 
het File-menu voor. Die zijn ook geschikt om 
de SRP-confi guratie te back-uppen voor als 
je bijvoorbeeld het besturingssysteem op-
nieuw wilt installeren. (nkr) c

www.ct.nl/softlink/1710051
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Open de poort!
Schat in of je een bestand moet 
wantrouwen of niet

In de downloadmap staat het be
stand dat je net van een website 
afgehaald hebt. Is het veilig om erop 
te dubbelklikken? Het kost maar een 
paar seconden om een goede eerste 
inschatting te maken.

Axel Vahldiek

B ij een net gedownload bestand of 
een via e-mail ontvangen bestand 
bestaat altijd een bepaald risico dat 

het om malware gaat. En dat geldt zeker 
niet alleen voor bestanden uit dubieuze 
bronnen, maar ook voor bestanden van 
serieuze aanbieders en van afzenders die 
bijvoorbeeld zelf het slachtoffer van een 
aanval kunnen zijn. Hoe controleer je een 
dergelijk bestand? Zonder expertkennis en 
binnen een paar seconden is daar al een 
eerste uitsluitsel over te krijgen. Met de tips 

uit dit artikel controleer je niet alleen de 
signature met een enkele muisklik, maar 
laat je het bestand meteen ook door meer 
dan 60 virusscanners onderzoeken.

Maar om van tevoren één ding duide-
lijk te maken en houden: de hier voorge-
stelde methode voor het snel controleren 
van een bestand is geen enkele garantie 
dat het bestand ook werkelijk onschade-
lijk is. Vergelijk het met een voetgangers-
oversteekplaats: als het licht groen is, kun 
je nog steeds overreden worden, maar als 
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Het script toont de uitvoer wel zonder opsmuk, maar geeft in een paar seconden in elk geval informatie over of een 
programma ondertekend is en wat meer dan 60 virusscanners ervan denken.

het licht rood is, weet je zeker dat je niet 
moet oversteken – en in dit geval dus niet 
op het bestand moet dubbelklikken.

De tool
Dat alles wordt mogelijk gemaakt door 
de freeware tool Sigcheck van Sysinter-
nals. De maker is Mark Russinovich, die 
ook de bekende sys-
teemtools Autoruns, 
Process Explorer en 
Process Monitor ge-
programmeerd heeft 
en al sinds vele jaren 
voor Microsoft werkt. 
Het slechts een paar 
honderd kB grote pro-
gramma staat bij https://live.sysinternals.
com. Het programma Sigcheck.exe heeft 
geen GUI en is dus een puur Opdracht-
prompt-programma. We beschrijven 
eerst de opties en mogelijkheden van 
Sigcheck en vervolgens hoe je het tes-
ten met Sigcheck zo kunt configureren 
dat in de toekomst een enkele muisklik 
voldoende is.

Sigscheck was oorspronkelijk alleen 
voor het checken van de signatures van 
bestanden bedoeld, of om preciezer te zijn: 
of het als signature dienende certificaat 
van een certificeringsinstantie kwam die 
door Windows vertrouwd werd. Dat hoeft 
niet direct te zijn, maar kan ook via meer-
dere andere te vertrouwen certificaten 
gaan: certificeringsinstantie A vertrouwt 
certificeringsinstantie B, die op zijn beurt 
weer certificeringsinstantie C en zo verder 
(certificeringsketen). De maker stopt een 

geldige signature in een bestand als be-
wijs dat het werkelijk van hem komt. Zo'n 
signature zegt dus niets over het foutvrij 
zijn van een programma en of het wel on-
gevaarlijk is, maar je weet in elk geval wel 
bij wie je moet zijn als er problemen zijn. 
De makers van programma's met geldige 
signatures zorgen er normaliter uit angst 

voor imagoschade wel voor dat hun pro-
gramma's zo goed mogelijk werken en 
geen gekke dingen doen.

De signature is alleen aan dat be-
stand gekoppeld, en wordt dus ongeldig 
als daar ook maar één bit aan verandert. 
Als Sigcheck aangeeft dat een bestand 
door Microsoft ondertekend is, kun je er 
redelijk zeker van zijn dat dat ook zo is – 
al is het hooguit 'redelijk' zeker omdat het 
soms voorkomt dat de signature vervalst of 
gestolen is. Dat is echter een hoop gedoe, 
zodat de meeste aanvallers die moeite niet 
nemen.

Sinds enige tijd kan Sigcheck ook wat 
anders: Virustotal.com raadplegen. Die 
website wordt door Google beheerd. Als je 
daar een bestand naar uploadt, wordt het 
door 60 virusscanners getest. Het resultaat 
van de Virustotal-test krijg je meestal al na 
een paar seconden omdat het programma 

in eerste instantie niet het hele bestand 
uploadt, maar alleen een hash.

Instellen
Om ervoor te zorgen dat je niet voor elke 
aanroep van Sigcheck een lange comman-
doregel moet intypen, staat bij de link aan 
het eind van dit artikel het batchbestand 

sigcheck.bat. Down-
load het zip-bestand, 
pak het uit en zet 
het met sigcheck,exe 
in een willekeurige 
map. Vervolgens klik 
je in het snelmenu 
van het batchbe-
stand sigcheck.bat 

op 'Kopiëren'. Druk vervolgens op de toets-
combinatie Win+R om het Uitvoeren-ven-
ster te openen. Typ daar het volgende in:

shell:sendto

Na het bevestigen met Enter opent de map 
waarin de snelkoppelingen staan van het 
'Kopiëren naar'-contextmenu voor bestan-
den en mappen. Klik met rechts op een leeg 
deel van de map en kies 'Snelkoppeling 
plakken' – klaar. Je kunt de snelkoppeling 
ook een andere naam geven als je dat wilt.

Vanaf nu kun je elk bestand met het 
'Kopiëren naar'-menu aan Sigcheck mee-
geven, waarna je een Opdrachtprompt 
met de testresultaten krijgt. Bij de eerste 
aanroep moet je de licentievoorwaarden 
van Sysinternals en Virustotal.com eenma-
lig accepteren, daarna hoeft dat niet meer.
Hoe Sigcheck precies te werk gaat, kun je 

Vergelijk het met een voetgangers
oversteekplaats: als het licht groen is,  
kun je nog steeds overreden worden
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Een geldige signature wijst er normaal gesproken op dat een bestand te vertrouwen is, maar er zijn uitzonde-
ringen. In dit geval slaan een aantal virusscanners alarm, zodat ondanks de geldige signature duidelijk is: voer 
het geteste bestand niet uit!

Als ook maar één virusscanner alarm slaat, opent een webpagina 
met gedetailleerde informatie.

configureren. Open het batchbestand met 
een teksteditor. De enige relevante regel is 
de tweede:

sigcheck.exe -vr -h %1

De optie -vr zorgt ervoor dat de hash van 
het te testen bestand naar Virustotal.com 
geüpload wordt en dat de resultaten in de 
standaard browser getoond worden als 
tenminste één virusscanner alarm slaat. Als 
alle virusscanners het bestand gevaarloos 
vinden, verschijnt alleen het testresultaat 
in het Opdrachtpromt-venster. Als je wilt, 
kun je de optie uitbreiden met -vrs. Die is 
bedoeld voor de gevallen dat Virustotal de 
geüploade hashwaarde niet herkent. In dat 
geval uploadt Sigcheck het bestand zelf 
automatisch voor nadere inspectie.

Als Sigcheck de complete certifice-
ringsketen moet laten zien, zet je achter 
-vr de optie -i. Daarmee wordt de uitvoer 
echter aanzienlijk langer en daardoor on-
overzichtelijker.

Met de optie -h geeft Sigcheck boven-
dien verschillende hashwaarden voor het 
onderzochte bestand (MD5, SHA256, …). 
Voor een controle op vertrouwenswaardig-
heid is dat niet nodig, maar het bespaart in 
veel gevallen wel een extra hashprogram-
ma – als je dit niet nodig hebt, laat je die 
optie gewoon achterwege. De %1 aan het 
eind is geen optie, maar een broodnodige 
variabele die voor het aan het batchbe-
stand meegegeven bestand staat.

Uitvoer
De uitvoer van het script in het Opdracht-
prompt-venster verdient eerlijkheidshalve 

geen schoonheidsprijs, maar toont de re-
sultaten in droge tekstregels en ten dele 
met afkortingen.

De eerste regel begint met 'Verified', 
daar achter staat normaal gesproken 'Sig-
ned' of 'Unsigned'. In elk geval bij grote 
bedrijven als Microsoft en Google moet 
het bestand normaliter ondertekend zijn, 
ook al bevestigen uitzonderingen de 
regel.

In sommige gevallen is er wel een signature 
voorhanden, maar wordt die niet als vertrou-
wenswaardig ingeschat. Dat herken je aan 
meldingen zoals dat de digitale signature 
van een object niet bevestigd kon worden, 
dat een certificaat expliciet geblokkeerd 
wordt of dat een certificeringsketen naar een 
betrouwbare stamcertificeringsbron niet ge-
maakt kon worden. Het bestand is dan ook in 
eerste instantie niet te vertrouwen.
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De langste regel toont een datum, en wel 
die van het aanmaken van het certificaat 
(Signing date) of van het bestand (Link 
date) als een certificaat ontbreekt. Dan 
volgen degene die het programma uitge-
bracht heeft (Publisher), het bedrijf dat het 
programma geschreven heeft (Company), 
een beschrijving (Description), de pro-
ductnaam en het productversienummer 
en het versienummer van het bestand. Bij 
MachineType staat of het een 32- of 64-bit 
programma is.

De uitvoer gaat verder met zes ver-
schillende hashwaarden. Daarna komt 
de 'VT detection' met het resultaat van 
de test van Virustotal. In het ideale geval 
staat daar '0/61', waarbij het getal achter 
de schuine streep licht varieert – niet elk 
bestand wordt door alle scanners verwerkt. 
Van belang is de 0 vooraan, dan heeft geen 
enkele virusscanner wat te klagen gehad. 
De link in de regel eronder leidt naar de re-
sultaatpagina van de test, daar kun je alles 
gedetailleerd terugzien.

Analyseren
In principe moet je alle programma's die 
geen geldige signature hebben wantrou-
wig behandelen en op andere details let-
ten. Als afzonderlijke regels van de uitvoer 
niet ingevuld zijn (dan staat daar 'n/a'), dan 
wijst dat op geknoei bij het aanmaken van 
het bestand. Dat kan een alarmsignaal zijn, 
met name als een groot bedrijf als publis-
her wordt genoemd. Ook voor jou en zelfs 
voor Google onbekende publishers kun-
nen een alarmsignaal zijn, maar dat hoeft 
niet. Wellicht komt het bestand van een 
tot nu toe onbekende, maar wel serieuze 
programmeur.

Als minstens een van de virusscan-
ners van Virustotal alarm slaat, opent in de 
browser de webpagina van Virustotal met 
een gedetailleerd bericht. Symbolen laten 
zien hoe andere gebruikers het resultaat 
inschatten. Een ander aanknopingspunt 
is of de alarmen alleen van de wat meer 
exotische scanners of ook van de grote 
scannerproducenten komen. 

Alarmen van de meer exotische scan-
ners kun je makkelijker negeren. Maar het 
kan net zo goed geen vals alarm zijn: het 
komt zeker voor dat een virusscanner een 
geheel nieuwe malware als eerste ontdekt, 
en dat geldt voor de meer exotische net 
zo goed als voor de bekende scanners. 
Als je op veilig wilt gaan, verwijder je het 

gedownloade bestand in plaats van het te 
starten.

Als Virustotal.com de door Sigcheck 
meegegeven hash niet kent, kan dat ook 
een alarmsignaal zijn, maar dat hoeft niet. 
Als je bijvoorbeeld een zelfgeschreven 
script wilt laten onderzoeken, kan Virus-
total het bestand niet eerder gecontroleerd 
hebben. Het wordt een ander verhaal als 
Virustotal de hash van prominente soft-
ware niet kent. Dat kan betekenen dat er 
net een nieuwe versie verschenen is, maar 
ook dat de downloadpagina gekraakt is. 
Normaal gesproken worden populaire be-
standen zo vaak bij Virustotal geüpload, 
dat ze regelmatig gecontroleerd worden 
en de hash daardoor al lang en breed be-
kend is.

Advies
Als de testresultaten eenduidig zijn, is het 
advies eenvoudig: als het bestand onder-
tekend is door een bekende aanbieder en 
geen enkele virusscanner er moeilijk over 
doet, dan is het waarschijnlijk een gevaar-
loos bestand dat je met een gerust hart kunt 
laten uitvoeren – hoewel, om dat nog maar 
eens te benadrukken, het geen garantie is 
dat dit ook werkelijk zo is. Als daarentegen 
de signature ontbreekt of deze rare dingen 
laat zien en er meteen meerdere virusscan-
ners aanslaan, dan kun je de tips uit het 
kader proberen – maar het beste is dan om 
gewoon voor veilig te gaan en het bestand 
zo snel mogelijk te verwijderen. (nkr)

www.ct.nl/softlink/1710056

Ervaren gebruikers hebben soms 
goede redenen om de inschatting te 
negeren dat een programma als ge-
vaarlijk wordt beschouwd – dat moet 
echter per geval apart bekeken en 
gewogen worden. Daarbij helpt wat 
inzicht in de manier waarop antivirus-
software te werk gaat: die controleert 
op signatures die malware eenduidig 
identificeren. Er wordt gezocht naar 
patronen die uit ervaring typisch 
zijn voor malware (heuristiek). Bij 
de clouddienst van de maker wordt 
nagevraagd of daar eventueel al wat 
over bekend is of er worden stukken 
code van onbekende programma's 
naartoe gestuurd om daar te worden 
onderzocht.

Daarnaast schalen de producen-
ten sommige software in als 'poten-
tially unwanted application' (pua): 
dat zijn allerlei programma's zoals 
twijfelachtige browserbalken of tools 
die de wachtwoorden van Windows 
terugzetten, andere systemen via 
het netwerk aan de tand voelen, pc's 
remote kunnen beheren of vensters 
verbergen. Als je zoiets op de pc 
van je vrienden of kennissen tegen-
komt zonder dat de herkomst ervan 
duidelijk is, moet je er vanuit gaan 
dat er iets fout is. Met een rescue-
systeem zoals onze desinfec't kun je 

dergelijke programma's echter weer 
verwijderen.

Als je een bestand door Virustotal 
laat analyseren en slechts een min-
derheid van de gebruikte scanners 
alarm slaat, loont het te kijken naar 
de kolom 'Resultaat': als daar 'gen' of 
'heur' opduiken, dan gaat het niet om 
een eenduidige malware, maar is er 
alleen een vermoeden. Met name de 
minder bekende scanners slaan eer-
der alarm, terwijl er misschien geen 
gevaar is. Komt het bestand van een 
serieuze bron, die die situatie wellicht 
zelfs gedocumenteerd heeft, dan is 
er niet meteen reden tot paniek.

Een nader onderzoek is lastig. Er 
zijn wel diensten waar je dergelijke 
bestanden naartoe kunt sturen waar 
ze in een sandbox aan een analyse 
onderworpen worden, maar 100 pro-
cent garantie levert dat niet op. De 
malware zou zo'n sandbox kunnen 
herkennen en verdachte acties die 
hem zouden kunnen verraden dan 
achterwege laten, zoals toegang 
zoeken tot het netwerk. Zonder ge-
detailleerde analyse van de code 
krijg je geen definitieve zekerheid 
– ook software die door alle tests 
heen komt en uit betrouwbare bron 
lijkt te komen, kan voor verrassingen 
zorgen. c

Grensgevallen
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