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Abstrakt 
 

 Att använda sig av molntjänster är idag en växande trend och allt fler företag börjar adoptera 

molntjänster i sin verksamhet. Trots det upplever många företag att den fortsatta utvecklingen 

hindras på grund av oro för IT-säkerhetskunskaperna hos leverantörerna. I denna uppsats så ställs 

frågan “Vilka åtgärder kan tas för att förebygga svagheter och hot mot säkerheten och 

tillgängligheten av molntjänster?”. Frågan försöker besvaras genom att sammanställa de mest 

relevanta hoten tillsammans med lösningar på problematiken, genom att utföra en litteraturstudie 

på ämnet. Uppsatsen inriktar sig främst på leveransmodeller där infrastrukturlösningar erbjuds.  

Med den inhämtade kunskapen konstruerades ett formulär med frågor, som sedan skickades ut till 

olika svenska molntjänstleverantörer. Detta för att försöka skapa en inblick i hur marknaden ser ut 

när det gäller säkerhetsaspekter, samt vilka åtgärder leverantörerna kan vidta för att hantera 

säkerhetshot. Uppsatsen har identifierat flera olika hot samt åtgärder för säkerhetsproblem, för 

tjänster relaterade till infrastruktur lösningar. Uppsatsen bidrar med en bild om vilka åtgärder som 

en molntjänstleverantör kan ta när det kommer till de mest aktuella säkerhetshot som existerar 

idag. 
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Abstract 
 

  The adoptation of cloud computing in businesses and organizations is today a growing trend as 

more organizations adopts cloud solutions in their operations. Despite that there is a growing 

concern about the potential lack of cybersecurity knowledge among cloud providers, which causes 

organizations to slow down the adoptation of cloud computing services. In this paper the following 

research question is investigated: “Which countermeasures can be taken to prevent potential 

threats against security of cloud services, while also maintaining the availability of these services?”. 

The research question is examined by reviewing current research and summarizing todays most 

relevant security threats and their respective solutions. This paper focuses mostly on the delivery 

model Instance as a Service. After reviewing current research, a survey was formed, which was then 

sent to a number of Swedish cloud providers. The intent of the survey was to provide insight into 

how cloud providers view security aspects and what countermeasures cloud providers can employ to 

handle security threats. The paper has identified multiple current threats and a handful of 

countermeasures, that can be used to handle these threats, in a Infrastructure as a Service delivery 

model. The contribution of this paper is a summary of what countermeasures cloud providers can 

employ to tackle today’s prevailing security issues. 
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Definitionslista 

 

- Intrusion Detection System(IDS) 

 System som detekterar intrång i datorsystem och abnormal trafik i datornätverk. 

 

- Intrusion Prevention System(IPS) 

System som förutom att detekterar intrång i datorsystem, även har möjlighet att försöka 

stoppa pågående intrång eller attacker per automatik.  

 

- Virtuell Maskin (VM) 

 En logisk dator som körs på fysisk dator 

 

- Denial of Service  (DOS) 

En form av cyberattack som avser att störa tillgängligheten av IT system och därmed dess 

förmåga att tillhandahålla tjänster. 

 

- Distributed Denial of Service (DDOS) 

Som ovanstående Denial of Service, förutom att denna cyberattack utförs från en mängd 

olika datorer eller enheter och platser samtidigt. 

 

- Cache memory 

Höghastighetsminne som finns i processorer för att lagra data som är nödvändig vid 

beräkningar som ska göras. Finns till för att göra processorer snabbare, då laddningstid från 

RAM annars hade inneburit en flaskhals i prestandan. Består i moderna processorer av flera 

nivåer av minne som har olika storlekar och hastighet. 

 

- Last Level Cache (LLC) 

Den sista nivån av Cache memory, som återfinns i moderna processorer och delas mellan 

alla kärnor som finns närvarande i processorn. 

 

- Advanced Encryption Standard (AES) 

En modern krypteringsalgoritm som först publicerades 1998 och finns specificerad av U.S. 

National Institute of Standards and Technology(NIST). 

 

- Hypervisor 

Den centrala kärnan i en delad miljö med uppgift att dela ut resurser samt kontrollera 

åtkomsten till hårdvaran som underliggande virtuella maskiner får använda sig av. 

 

- VM-Escape  

Attack som går ut på att bryta sig ut ur en virtuell maskin och få åtkomst till hypervisorn i ett 

underliggande system, alternativt påverka filer som används av andra virtuella maskiner, 

som körs på samma hårdvara. 

 



VI 
 

- VM-baserat rootkit (VMBR) 

Dold programvara som, vanligtvis olovligen, installeras på en hypervisor för att försöka 

påverka eller få kontroll över systemet. 

 

- Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) 

Global databas som innehåller säkerhetsbrister, samt attacker som utnyttjar dessa brister 

och uppdateras kontinuerligt. 

 

- Virtual machine introspection (VMI)  

Teknik som använder avancerade verktyg som har utvecklats för virtuella maskiner. 

 

- Trusted Platform Module (TPM) 

Microcontroller med kryptografiska funktioner vars uppgift är att säkra integriteten av 

hårdvara och mjukvara i ett system, samt integriteten av bootsekvensen. Syftet med detta är 

att säkerställa att ingen olovligen har förändrat hur systemet beter sig. 

 

- Internet Service Providers (ISPs) 

En leverantör som tillhandahåller internetuppkoppling till sina kunder. 

 

- Autonomous Systems (AS) 

En mängd routers under en och samma tekniska administration, som använder Interior 

Gateway Protocol för att vidarebefordra paket inom det autonoma systemet och Exterior 

Gateway Protocol för att vidarebefordra paket till andra autonoma system på stort nätverk 

som exempelvis internet.  

 

- Internet Exchange Point (IXP) 

Fysisk infrastruktur genom vilken flera Internet Service Providers och Content Delivery 

Networks utbytar nätverkstrafik mellan deras respektive nätverk(Autonomous Systems). 

 

- Virtual Private Network (VPN) 

Teknik som används för att skapa säkra anslutningar i ett nätverk, genom att skapa 

krypterade tunnlar mellan användaren och den dator som tjänsten körs på. 

 

- Access Control List (ACL) 

Lista eller tabell med behörighetsrättigheter för användare, för att kontrollera vad specifika 

användare får tillgång till för olika resurser. I nätverkssammanhang används ACL för att 

bestämma vilken trafik som får gå till eller från en viss punkt i nätverket. 

 

- Remote Desktop Protocol (RDP) 

En samling av fördefinierade regler som beskriver hur kommunikationen mellan mjukvara 

och hårdvara skall utföras, för att kunna fjärrstyra en annan dator. 
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1. Introduktion 

  Cloud computing eller molntjänster används i modern tid mer och mer av olika företag och är ett 

ständigt växande affärsområde. Dessa tjänster gör det möjligt för företag att hyra in dataresurser 

som applikationer, plattformar eller infrastruktur. I vissa affärsmodeller hyrs även drift av 

applikationer och tjänster in. Detta gör det möjligt för företag att fokusera mer på sin 

kärnverksamhet och är ofta ett kostnadseffektivt alternativ. För att företag ska kunna tillförlita sig till 

en molntjänstleverantör samt för att tjänsterna ska kunna levereras på det sätt som är tänkt, är 

givetvis säkerhet, tillgänglighet och integritet av yttersta vikt.  

 

  Att säkra molntjänster mot hot kan dock vara problematiskt. Hotet av angripare är ett bekymmer 

för både leverantörer och kunder och kan ställa till med problem när det kommer till bl.a. Säkerhet, 

tillgänglighet av tjänster samt konfidentialitet av data. Trots att cloud computing betraktas som ett 

växande affärsområde inom de närmsta åren, har många företag valt att sakta ner migrationen av IT 

verksamheten till cloudmiljöer på grund av oro för säkerheten[1, s. 211, 2, s. 126].  Intel Security’s 

rapport[3] från februari 2017 visar att de organisationer som tillfrågats trodde i snitt att det skulle ta 

15 månader innan deras IT budget skulle vara cloudbaserad till 80%. Rapporten visar samtidigt att 

49% av organisationerna fördröjde övergången till cloudbaserade tjänster på grund av oro över brist 

på IT säkerhetskunskaper. 

  Enligt NIST:s definition av cloud computing finns det tre huvudsakliga leveransmodeller, dessa tre 

inkluderar: 

- Software as a Service (SaaS) 

Molntjänstleverantören hyr ut applikationer som körs på leverantörens infrastruktur. 

Applikationerna är tillgängliga via någon typ av interface, exempelvis en webbläsare. Leverantören 

tar hand om drift och underhåll av tjänsten och dess underliggande infrastruktur som exempelvis 

servrar, operativsystem, nätverk, lagring, osv. 

- Platform as a Service (PaaS) 

Molntjänstleverantören tillhandahåller möjlighet för kunden att distribuera applikationer som 

skapats med programmeringsspråk, bibliotek och verktyg som leverantören stödjer. Kunden har 

möjlighet att konfigurera applikationer, samt i vissa fall miljön som applikationerna körs i, efter eget 

behov. Leverantören tar hand om drift och underhåll av den underliggande infrastrukturen som 

exempelvis servrar, operativsystem, nätverk, lagring, osv. 

- Infrastructure as a Service (IaaS) 

Molntjänstleverantören tillhandahåller dataresurser såsom processorkraft, lagring, nätverk och 

andra nödvändiga resurser så att kunden kan använda resurserna för att köra deras egna selektion 

av applikationer, inklusive operativsystem. Molntjänstleverantören sköter den bakomliggande 

infrastrukturen såsom hårdvara och nätverk. Kunden har möjlighet att konfigurera, samt fullt 

kontrollera mjukvarukonfigurationer och har även begränsad möjlighet efter avtal att välja hårdvara 

och nätverksinfrastruktur. Sådan nätverksinfrastruktur kan exempelvis bestå av Intrusion Detection 

System(IDS), Intrusion Prevention System(IPS) eller brandvägg. Inom denna leveransmodell är det 

mycket vanligt att det är virtuella maskiner(VM) som hyrs ut med bakomliggande infrastruktur[4]. 
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  Öppna frågor inom säkerheten av molntjänster inkluderar: 

- Sårbarheter inom delade teknologier: 

Kontroll över dataresurser som delas mellan olika virtuella maskiner ger angripare möjlighet att 

utföra en mängd olika attacker, exempelvis mot hypervisorn, delade resurser såsom fysiskt minne, 

processor och lagringsenheter. På så vis kan angriparen utöva kontroll över andra virtuella maskiner, 

olovligen ta del av annans information samt sprida skadlig kod. 

- Denial of Service(DOS): 

Eftersom en molntjänstleverantör tillhandahåller resurser till flera kunder kan en DOS/Distributed 

Denial of Service(DDOS) få förödande konsekvenser och påverka flertalet kunder och deras IT 

tjänster. 

- Insiders: 

Aktuell forskning har pekat ut risken för att anställda missbrukar sin position för illvilliga syften som 

mycket allvarlig och vid en sådan händelse kan skadan bli stor. 

- Internet Protokoll: 

Flera sårbarheter inom IP protokoll såsom IP spoofing, DNS poisoning och ARP spoofing innebär 

markanta risker även mot molntjänstleverantörer. 

- Missbruk av tjänster: 

Molntjänster kan användas för illvilliga och illegala syften, exempelvis som Command & 

Control(C&C) servrar, en språngbräda att utföra attacker ifrån, m.fl. Därför är det viktigt att 

molntjänstleverantörer utför någon slags kontroll på sina potentiella kunder eller bevakar nätverket 

efter suspekt trafik. 

- Session hijacking, API- och webbsvagheter: 

Svagheter i molntjänstleverantörens hanteringsinterface kan innebära en signifikant risk. 

- Data scavenging: 

Användandet av olika forensiska verktyg kan möjliggöra att kunder kan få olovlig tillgång till andra 

kunders data[5, s. 5-6][6, s. 488-489]. 

 

  Hot och svagheter inom molntjänster är idag ett aktuellt område. Allt fler företag och 

organisationer väljer att flytta sin IT verksamhet till molntjänster, samtidigt rapporterar företag att 

bristen på färdigheter inom informationssäkerhet i branschen bidrar till att de väljer att sakta ner 

adoptionen av molntjänster[3]. Det finns exempel på skadlig kod som har lyckats använda sig av 

säkerhetshål i hypervisorn inom virtualisering och exfiltrera data via en virtuell serieport[7]. Side-

Channel attacker mot processorcache, som delas mellan olika VM-instanser och som kan användas 

för att ta del av andra VM-instansers keystrokes samt annan känslig information, såsom exempelvis 

krypteringsnycklar kan innebära allvarliga konsekvenser för kunders datas konfidentialitet även om 

risken kan anses vara låg. Ristenpart et al. visade även så tidigt som 2009 att det är möjligt att 

instansiera nya VM tills dess att en VM-instans körs på samma fysiska hårdvara som ett tänkt mål(en 

annan specifik VM-instans), inom Amazons AWS EC2 moln[8], som är en av de ledande IaaS 

molntjänsterna i världen. 
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2. Problemformulering 

  I detta kapitel presenteras uppsatsens problemställning, syfte och problematisering. 

 

2.1. Problemställning 

 

  Aktuell forskning visar att det finns en mängd hot och risker mot säkerheten och tillgängligheten av 

molntjänster samt data som lagras i molnet[1, 5, 6, 7]. 

  Dessa hot och risker är av varierande slag såsom exempelvis Denial of Service, Side-Channel 

attacker, utnyttjande av svagheter i IP protokollet eller VM escape. Nyttjandet av molntjänster är en 

trend som växer allteftersom organisationer och företag effektiviseras, molntjänster innebär ett 

kostnadseffektivt alternativ mot att företag köper in hårdvara, nätverksinfrastruktur och sköter 

driften själv [9, s. 1].  

  Vid en övergång till att använda molntjänster är frågor om säkerhet och tillgänglighet ofta ett 

bekymmer, då exempelvis en Denial of Service attack mot en molntjänstleverantör kan komma att 

påverka flera kunder eller att möjligheten för attacker mellan virtuella maskiner som delar samma 

fysiska hårdvara kan finnas[10, s. 3].  

 

  Den frågeställning som valts ut är:   

Vilka åtgärder kan tas för att förebygga svagheter och hot mot säkerheten och tillgängligheten av 

molntjänster?  

 

  Trenden att använda molntjänster växer i takt med att företag effektiviseras och allt fler företag 

väljer att betala för molntjänster istället för att själva införskaffa hårdvara, nätverksinfrastruktur och 

drift, så att de kan fokusera mer på kärnverksamheten. När företag adopterar molntjänster sker en 

förändring som innebär att ansvaret för säkerhet och tillgänglighet, av kunders data och 

applikationer, flyttas till viss del över till molntjänstleverantörerna[11, s. 193]. Vid övergång till 

användning av molntjänster, istället för egen infrastruktur är det viktigt för företag att säkerheten av 

tjänster och data bibehålls, samt att tillgängligheten är konstant. En annan anledning till att företag 

ofta väljer att nyttja molntjänster är att kompetensen inom drift och underhåll av infrastrukturen då 

inte längre är en nödvändig kompetens inom företaget och därför är det givetvis också av yttersta 

vikt att molntjänstleverantören sköter drift och underhåll på ett tillfredställande vis. Vid övergång till 

en molntjänst kommer dock nya säkerhetshot och nya risker påträffas. I och med att tjänsterna som 

körs ligger hos en andra part blir det nödvändigt att hantera dem via fjärradministration, vilket i sig 

kan medföra en risk.  Eftersom många molntjänstleverantörer kör många olika virtuella maskiner på 

samma fysiska hårdvara(multitenancy), så finns det risk för attacker mot hypervisorn, side-channel 

attacker, data scavenging, denial of service m.m[5][9, s. 1]. Att hantera dessa säkerhetsrisker är 

därför viktigt för fortsatt utveckling inom området. Därför går det att argumentera för att en studie 

om leverantörernas åtgärder för att motverka hot och svagheter är relevant, då det är på 

leverantörernas infrastruktur som informationen lagras och hanteras i en sådan modell. En aspekt 

som också är aktuell att undersöka är hur leverantörer arbetar för att motverka olaglig eller oetisk 

användning av deras molntjänster. Framgången med att undersöka denna problematik har dock varit 

begränsad. Delvis på grund av att de respondenter som svarat mot vår undersökning har valt att inte 

ge så mycket information om sådan problematik, men även delvis på grund av att svarsfrekvensen 

på undersökningen har varit lägre än vad vi förväntade oss. Detta arbete har inriktats på studier av 
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hot och risker inom molntjänster, vilket ofta innebär hot mot virtuella miljöer. Detta arbete kommer 

att studera huruvida det är möjligt att motverka dessa typ av hot, då detta kan anses vara ett av de 

viktigaste områdena för molntjänsters utveckling i framtiden. 

 

2.2. Syfte 

 

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka åtgärder som kan implementeras mot svagheter och 

hot mot säkerheten och tillgängligheten av molntjänster samt konfidentialiteten av information som 

lagras i molnet. För att undersöka denna problematik och hur hot och säkerhetsrisker kan hanteras, 

har en litteraturstudie genomförts i kombination med en enkätundersökning mot svenska 

molntjänstföretag.  

 

2.3. Problematisering 

 

  Det finns flera virtuella lösningar på olika plattformar, olika molntjänstleverantörers infrastruktur 

och applikationsval inom sina respektive plattformar skiljer sig åt rent tekniskt. Detta resulterar i 

varierande säkerhetsproblem, det kan bli problem att täcka alla aspekter.  

  Ämnet blir extremt stort om alla aspekter skall belysas samt hot som inte är kända idag är inte 

möjliga att behandla, programvaran för virtuella miljöer är under ständig utveckling vilket leder till 

nya hot uppstår medans de redan befintliga hoten åtgärdas. 

  Det är en möjligt att företag inte vill dela med sig av information om incidenter som de råkat ut för 

när det gäller olaglig eller oetisk användning av deras tjänster. Sådan information kan missuppfattas 

som att de inte har ett tillförlitligt skydd i sin miljö. 

  Det är inte realistiskt att detta arbete ska kunna behandla alla hot, säkerhetsrisker mot 

molntjänster samt risker för olaglig eller oetisk användning av molntjänster som är möjliga och 

aktuella. Det är heller inte realistiskt att arbetet ska kunna producera svar på alla möjliga åtgärder 

molntjänstleverantörer kan ta i förebyggande syfte eller ex post facto. 

 

2.4. Positionering 

 

  Detta arbete är ett kvalitativt, summerande arbete som behandlar en del av den information som 

finns att tillgå inom forskningen i det specifika problemområdet, samt utför en enkätundersökning 

mot den svenska molntjänstmarknaden. Informationen arbetet bygger på har hämtats in från en 

mängd olika journal- och konferensartiklar, samt andra källor, vars metod och problemställning har 

haft stor varians. Vid jämförelse av problemställningen i detta arbete med andra liknande arbeten så 

kan några likheter och även skillnader påvisas. 

   

  Singh et al[10] har I journalartikeln A survey on cloud computing security: Issues, threats, and 

Solutions diskuterat molntjänsters säkerhet utifrån ett väldigt brett perspektiv och har därmed inte 

riktat in sig på specifika problemområden inom molntjänster. Författarna tar i artikeln upp olösta 

problem inom området, samt analyserar och diskuterar dessa, värderar vilka problem som är mest 

kritiska att åtgärda och föreslår även områden för vidare forskning. Singh et al bidrar även med en 

taxanomi inom området säkerhet inom molntjänster.  
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  Coppolino et al[2] menar att deras arbete avser att fylla gap som finns i forskningslitteraturen, då 

det finns många arbeten som utför undersökningar inom området säkerhet inom molntjänster, men 

då endast behandlar specifika problem eller specifika tillämpningsområden. Coppolino et al avser att 

i sitt arbete fokusera på alla de huvudsakliga utmaningarna i varje lager i molnstacken, samt 

behandla både generella lösningar och specifika lösningar som återfinns molnplattformar idag. 

Coppolino et al.:s journalartikel diskuterar vilka typer av attacker som kan ske mot molntjänster 

uppdelat inom olika attackvektorer, vilka skyddsåtgärder som kan vidtas och föreslår framtida 

forskningsområden.  

 

  Både Singh et al och Coppolino et al avser att ge en väldigt bred och omfattande bild av 

problemområdet i sin helhet. Medan detta arbete förvisso ger en relativt god överblick av 

problemområdet, har valet gjorts att lägga fokus på några av de problem inom området som kan 

anses vara bland de mest relevanta idag och som utgör de största hoten mot säkerheten inom 

molntjänster. Detta bland annat för att arbetet skrivits inom en specificerad tidsperiod, en mer 

extensiv studie hade inte varit lämplig i detta fall. Till skillnad från de tidigare nämnda arbetena har 

side-channel attacker studerats mer ingående i denna undersökningen, eftersom dessa är mycket 

aktuella idag. I detta arbete undersöks den aktuella problemställningen ett par år senare än de 

tidigare arbetena och problemområdet har förändrats en del sedan de båda tidigare studierna 

utfördes. Exempelvis har side-channel attacker som Spectre och Meltdown avslöjats i början på 

detta år, i kontrast har det inte skett mycket förändring inom området VM-escape sedan de tidigare 

studierna utfördes. Till skillnad från Singh et al.:s journalartikel diskuterar inte arbetet olösta 

problem inom området på samma sätt, utan tar istället upp kända attacktyper inom olika 

attackvektorer och dess potentiella säkerhetsåtgärder, i likhet med Coppolino et al. Medan varken 

Singh et al.:s eller Coppolino et al.:s artiklar har några uttalade frågeställningar, så är ändå det som 

dessa artiklar söker att utreda i linje med problemställningen i detta arbete. Omfattningen av denna 

studien är mindre än de två tidigare arbetena och tar upp problem som inte de andra arbetena 

behandlar och vice versa.  
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3. Metod 

  För att undersöka frågeställningen i detta arbete kommer aktuell forskning att studeras. Det finns 

vetenskapliga experiment utförda samt information om de nu kända riskerna och hoten mot 

molntjänster. I forskningen så nämns problem som Denial of Service, Side-Channel attacker, samt 

svagheter i IP protokollet som går att utnyttja mot molntjänster m.m.  

 

 

  Därför kan en kvalitativ litteraturstudie med fokus på hot mot säkerheten och tillgängligheten av 

molntjänster vara relevant, med mål att identifiera en samling säkerhetsåtgärder för att göra 

molntjänster säkrare. I detta arbete har därför denna metod valts. En fördel med att utföra en 

litteraturstudie är att det finns en stor bredd av utförda studier med olika metodval, såsom 

experiment, kvalitativa intervjuer, litteraturstudier, etc. Det finns en hel del forskning inom området 

och det är ett område som just nu är väldigt aktuellt. En potentiell nackdel med en litteraturstudie 

kan vara att det inte finns relevant forskning som är aktuell, detta problem är dock inte tillämpbart i 

detta fall.   

 

  Utifrån den frågeställning som undersöks i detta arbete, verkar det rimligt att utforma en enkät 

med frågor som ställs till molnleverantörer, där de dessutom har chans att vara anonyma. Därför har 

denna metodik även valts för att undersöka frågeställningen i arbetet, som en komplementerande 

metod utöver litteraturstudien. Detta för att identifiera deras syn på säkerhet och tillgänglighet av 

tjänsterna som de tillhandahåller och vilka åtgärder som molntjänstleverantörer tar i förebyggande 

syfte och ex post facto, då olovlig eller olaga användning påvisats. Men även för att få återkoppling 

samt en bättre förståelse för vilka åtgärder som kan appliceras i praktiken, varför och vilka 

limitationer som finns. Från ett etiskt perspektiv ges alla respondenter fullständig möjlighet att förbli 

anonyma mot alla parter, enkäten har besvarats med hjälp av IT stöd och svaren redovisas på ett 

sammanfattande vis i resultatdelen av detta arbete.  

 

  Om man ser till konferenshandlingar och journalartiklar som finns inom området så har många 

kvantitativa studier en metod som innebär utförandet av experiment inom en molnmiljö. Det 

förekommer dock även många kvalitativa studier, som har studerat tidigare utförda arbeten inom 

området, för att nå sina individuella mål. I någon studie har nyckelkompetenser intervjuats i 

kombination med litteraturstudier, en studie med en sådan metod utfördes av Khan et al 2016.   

 

3.1. Problematisering och avgränsning 

 

  Endast kompetenser från en del av de aktörer som finns på den svenska marknaden kommer att ha 

möjlighet att svara på enkätundersökningen inom ramen för denna studie och således kan inte en 

total överblick över synen på säkerhet och risker inom ämnesområdet inhämtas. Det finns även en 

risk för att det blir svårt att få svar på enkätundersökningen, att respondenterna inte vill svara på 

vissa frågor eller väljer att inte svara helt sanningsenligt för att skydda företagets eller 

organisationens intressen. Eftersom det finns ett stort antal relevanta verk inom området, så är det 

inte möjligt att hinna med att hämta in all relevant information, vilket innebär att en del 

säkerhetsrisker och hot inte kommer att behandlas inom studien. Alla relevanta attackvektorer 

diskuteras i arbetet, dock representeras inte alla befintliga attacker inom varje attackvektor, detta 
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på grund av att arbetet hade blivit alldeles för omfattande. De specifika attacker som tas upp inom 

denna studie har valts ut på grund av dess aktualitet och potentiella skadeverkan. Eftersom detta 

arbete till stor del baseras på tidigare existerande verk finns det en risk för att teknikaliteter tolkas 

felaktigt, det finns även en risk för att nyare säkerhetshot blir utelämnade.  

 Säkerhetshot mot molntjänster är ett väldigt stort område och endast en del av alla säkerhetshot 

kommer att behandlas inom denna studie pga. att studien endast utförs under en begränsad 

tidsperiod. När det kommer till integriteten av kunders data och applikationer, så har denna aspekt 

inte undersökts, då fokus istället har legat på säkerhet och tillgänglighet av molntjänster. 

Enkätundersökningen som utförs inom ramen för denna studie är inriktad på den svenska 

marknaden och endast kompetenser inom svenska företag kommer att ha möjlighet att besvara 

enkätundersökningen.  

 

3.2. Positionering 

 

  Den metod som Singh et al har använt i journalartikeln A Survey on cloud computing security: 

Issues, threats and Solutions diskuteras inte direkt I artikeln, efter undersökning av artikeln framgår 

det dock tydligt att det huvudsakligen rör sig om en litteraturstudie. Denna litteraturstudie har varit 

mycket omfattande och behandlar en stor mängd forskning och undersökningar som gjorts inom 

problemområdet under de senaste 5-6 åren från det att arbetet utfördes. Singh et al.:s studie har 

utmynnat i en taxanomi för problemområdet säkerhet i molntjänster och förutom att ha klassificerat 

säkerhetsproblem har de även analyserat och diskuterat öppna säkerhetsproblem inom 

problemområdet, samt analyserat vilka problem som är mest kritiska.  

 

  Även Coppolino et al har i sin journalartikel Cloud Security: Emerging threats and current solutions 

utfört en omfattande studie av aktuell forskning inom de senaste åren från det att de utfört sin 

studie. Här har man även undersökt den teknologi och säkerhetsåtgärder som används av några av 

de ledande molntjänstleverantörerna i världen. Den metod som använts för att undersöka dessa 

leverantörer framgår inte klart, man hänvisar till policydokument och liknande som leverantörerna 

delar ut online, men källor till mycket av informationen redovisas inte. Det är möjligt att Coppolino 

et al har kompletterat sin litterära undersökning med intervjuer av personer från dessa 

molntjänstleverantörer. Coppolino et al har även diskuterat öppna säkerhetsproblem, 

säkerhetsåtgärder och aktuella forskningstrender och kommande teknologier för att lösa dessa 

öppna säkerhetsproblem.  

 

  En litteraturstudie har även utförts inför skrivandet av denna uppsats, den har inte varit lika 

omfattande som de tidigare nämnda studierna, dock har endast källor som håller måttet vad gäller 

aktualitet och tillförlitlighet använts. Källorna som använts för att framföra information om 

säkerhetshot och respektive skyddsåtgärder är som högst ett par år gamla. De båda tidigare 

arbetena har klassificerat säkerhetshot och risker, denna studien har istället lagt stort fokus på att 

lyfta fram och ingående förklara några av de mest aktuella säkerhetshot och risker samt potentiella 

säkerhetsåtgärder på ett sätt som är enklare att förstå än mycket av litteraturen inom 

problemområdet. En enkätundersökning har även gjorts inom ramen för detta arbete med ett unikt 

formulär. Målet var att få en insyn i hur svenska molntjänstleverantörer ser på säkerheten, vad för 

teknologier samt säkerhetsåtgärder som används, hur pass uppdaterade svenska företag är när det 

kommer till nya hot och risker, m.m. Det som skiljer detta arbete mest från de tidigare studierna är 
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att denna studien har försökt inrikta sig på den svenska marknaden genom enkätundersökningen 

och bidrar med en limiterad insyn i hur svenska företag hanterar säkerheten, men även mer aktuell 

information om några av de olika säkerhetshot, risker och säkerhetsåtgärder som är aktuella idag 

inom molnsäkerhet.  
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4. Relaterade arbeten 

  Innan resultatet av studien redovisas är det värt att gå igenom tidigare studier, i form journal- och 

konferensartiklar angående hot och risker mot molnmiljöer, samt försvarstekniker mot dessa. 

Tidigare arbeten angående hot och risker mot molntjänster presenteras nedan. 

 

  Singh et al[10] genomförde en mycket omfattande litteraturundersökning om cloud computing, 

dess säkerhetsutmaningar och aktuella sårbarheter. De kartlade även några av de största 

tjänsteleverantörerna med fokus på hur deras tjänsteutbud ser ut och en analys av 

säkerhetsproblem hos varje leverantör. Studien föreslog även en modell med tre lager för att 

förbättra molntjänsters säkerhet.  

  Även Ramachandra et al[5] har genomfört en litteraturstudie som adresserar risker och sårbarheter 

inom cloud computing. Generella konsekvenser för säkerheten vid olika leveransmodeller 

enumereras, samt även öppna problem såsom specifika risker, sårbarheter och attacker som hotar 

molntjänster. De listar även säkerhetsåtgärder som kan tillämpas för att kontra dessa hot och risker. 

Denna studie har som mål att förutom att identifiera relevanta hot, risker och lösningar även bidra 

med en djupare diskussion de vilka risker, sårbarheter och attacker som kan ses som mest relevanta 

idag. Detta genom att jämföra variabler som konsekvenser, utförandekomplexitet och effektivitet av 

vanligt förekommande skyddsåtgärder. För att få en överblick om hur tjänsteleverantörers säkerhet 

ser ut i praktiken utförs även en anonym, riktad enkätundersökning med kompetenser inom 

molntjänstbranschen som respondenter. 

  Coppolino et al[2] menar att tidigare verk endast behandlat en del av de säkerhetsmekanismer som 

kan tillämpas mot olika säkerhetshot mot molntjänster, exempelvis motåtgärder som en viss 

tjänsteleverantör använt eller som tillämpats på en viss plattform. De menar att deras 

litteraturstudie är en helhetsanalys som behandlar alla nivåer i cloudstacken,  för både open source 

och proprietära lösningar. De går igenom flera attackvektorer och i synnerlighet nätverk, hypervisor 

och hårdvara. I studien diskuteras även alla de olika attacker som går att utföra genom dessa 

attackvektorer, samt vilka lösningar som används av en rad specifikt utvalda prominenta 

leverantörer. I denna studie har ett liknande tillvägagångssätt valts, där samtliga huvudsakliga 

attackvektorer och en mängd olika specifika hot studeras. En litteraturstudie har gjorts med en 

enkätundersökning som komplementerande metod. Denna studie skiljer sig dock från Coppolino et 

al’s studie då detta arbete hanterar andra säkerhetshot som inte de har behandlat och har väldigt 

skild indata i form av källor. På grund av limitationer i tid är dock inte denna studie lika extensiv. I 

detta arbete görs även en enkätundersökning för att ta reda på hur säkerhetsåtgärder ser ut hos 

lokala molntjänsteleverantörer. Ambitionen är att enumerera och diskutera de säkerhetsåtgärder 

som de ledande leverantörerna(Microsoft Azure, Amazon AWS, VMware, etc.) använder, samt att 

diskutera säkerhetsåtgärder som anses kunna tillämpas hos andra molntjänstleverantörer, för att 

bidra till en stärkt säkerhet och tillgänglighet.  

   Somani et al[12] redogör begreppen inom Distributed Denial-of-Service (DDOS). Dessa attacker 

riktas ofta mot molntjänster, i studien redovisas hur de kan gå till, samt påvisas risken med att andra 

kunder än den som attacken är riktad mot blir drabbade. En av deras grundläggande källor, som de 

hänvisar till, kommer från Kaspersky och är utförd 2014. Detta arbete studerar utvecklingen på dessa 

typer av attacker då dessa är mycket aktuella idag inom forskningen. Potentiellt allvarliga attacker 

har även tagits upp som var okända innan Januari i år och är därför högst relevanta. I rapporten 

menar Somani et al att följden av denna typ av attack kan innebära stora ekonomiska förluster för de 
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företag som blir drabbade och i rapporten nämns även benämningen Economic Denial-of-

Sustainability(EDoS).  
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5. Teori 

  I denna del utav arbetet kommer för nuvarande aktuella säkerhetshot och specifika attacker 

diskuteras. Enkätundersökningen som utförts redovisas även i denna del. Coppolini et al[2] delade in 

möjliga angripare i tre grupper och de möjliga attackerna i tre huvudsakliga attackvektorer. Detta 

förhållningssätt kan tyckas vara naturligt och gör det enklare att förstå för läsaren, därför används 

detta förhållningssättet även inom ramen för detta arbete. Dessa tre grupper av angripare är: 

Interna användare, externa användare och insider.  

- Interna användare: En kund till tjänsteleverantören som har kontroll över en VM-instans, 

plattform, tjänst eller liknande. En intern användare har tillgång till datorresurser som kan 

vara gemensamma med andra kunder, beroende på om leverantören nyttjar multitenancy, 

vilket är vanligt förekommande idag. De kan även ha tillgång till det interna nätverket, vilket 

är ännu en attackvektor.  

- Externa användare: Tredjeparts person som kan använda sig av internet, social engineering, 

m.m. för att utföra en attack, exempelvis en Man-in-the-Middle attack. Det finns en mängd 

tänkbara attacker som en extern användare skulle kunna använda sig av för att störa 

tillgängligheten eller för att försöka komma över känslig data som lagras i molnet.  

- Insider: En person som är anställd eller inhyrd hos molntjänstleverantören som använder sin 

position för att tillskansa sig data som denne inte har behörighet till, stör tillgängligheten av 

tjänster eller på annat sätt attackerar kunder eller leverantörens tjänster.  

 

  De primära attackvektorer som övervägs i detta arbete, för interna och externa kunder är nätverk, 

hårdvara och hypervisor. En annan, sekundär attackvektor är fysisk åtkomst till systemen då s.k. 

Insiders förekommer eller via social engineering.   

 

 5.1 Hårdvarubaserade attacker 

 

  I enkätundersökningen som gjorts kopplat till detta arbete uppger många respondenter inom 

molntjänstbranschen att de har kunder med särskilda behov av säkerhet. Ett rimligt antagande är att 

exempelvis företag, som hyr in sin IT drift genom molntjänstleverantörer, hanterar data som är av 

känslig natur. Ett sätt att skydda sådan data, både i trafik och på lagringsytor, är att använda 

kryptering för att säkra konfidentialiteten. Trots att kryptering används finns det en risk för att en 

angriparen kan ta del av informationen, i det fall att angriparen kontrollerar en VM-instans som körs 

på samma fysiska hårdvara. Genom användning av en hårdvarubaserad attack, en cross-VM side-

channel cache attack, kan krypteringsnycklar komma att hamna i en angripares händer. Om en 

angripare får tag på sådana krypteringsnycklar så kan skyddad trafik avlyssnas eller skyddad data 

dekrypteras. 

  En sådan attack kan utföras då en angripare har logisk eller fysisk tillgång till hårdvaran, exempelvis 

kan en sådan attack utföras av en annan intern användare som kontrollerar en VM-instans, som körs 

på samma fysiska hårdvara som offer VM-instansen. Denna typ av attack gör det möjligt att ta sig 

runt den isolation som finns mellan virtuella maskiner och som hypervisorlagret medför[2, s. 128].  

  Eftersom hårdvaruresurserna delas mellan alla VM-instanser som körs på en specifik fysisk maskin, 

är det möjligt att utvinna krypteringsnycklar genom att attackera processorns last level cache(LLC/L3 

cache) minne vid vissa implementationer av kryptering[1, s. 211, 215].  
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  LLC minnet i en processor är ett cacheminne som delas mellan alla olika processorkärnor och därför 

även av alla VM-instanser som körs på den fysiska hårdvaran. Detta till skillnad från L1 och L2 cachen 

som är specifik för varje processorkärna och därmed inte delas mellan processorkärnorna[1, s. 211-

212]. Ristenpart et al[8] visade redan år 2011 i ett experiment att det var möjligt att medvetet 

placera en VM-instans på samma fysiska hårdvara som ett tänkt offer-VM, på Amazons Elastic 

Compute Cloud(EC2) nätverk. Studien som gjordes mot Amazons EC2 nätverk visar att det är möjligt 

att, genom empirisk kartläggning av molnnätverket och investering av ett par amerikanska dollar, 

placeras på en specifik fysisk maskin i molnet med en sannolikhet på 40%[8, s. 1].  

  Gulmezoglu et al[1] visade genom experiment att de kunde utvinna Advanced Encryption 

Standard(AES) nycklar mellan VM-instanser vid användning av en OpenSSL implementation som 

använder sig av T-tables vid kryptering. AES består av fyra operationer per runda: Sub-Bytes, 

ShiftRows, MixColumns och AddRoundKey. I en T-table implementation av AES utförs inte 

MixColumns i sista rundan. Sub-bytes, ShiftRows och AddRoundKey utförs med ett enda T-table 

uppslag och en exclusive or(XOR) operation. Eftersom MixColumns inte utförs i sista rundan så finns 

det en direkt korrelation mellan nyckelbyten, kryptotextbyten och datan som används från T-table 

genom en XOR operation. Detta innebär att om angriparen har tillgång till kryptotexten och 

positionen i T-table som användes vid kryptering, så kan angriparen ta del av nyckelbyten som 

användes i sista rundan av AES krypteringsprocedur[1, s. 211, 215]. Efter tillräckligt många 

krypteringar (ca 10 000 - 200 000 beroende på metod och infrastruktur) kan hela krypteringsnyckeln 

med framgång utvinnas[1, s. 218-220].  

  Dessa attacker förutsätter alltså att kryptotexten och positionen i T-table som användes vid 

kryptering är kända. Det är själva positionen i T-table som används vid kryptering, som utläses via en 

Cache-baserad Side-Channel attack mellan VM-instanser, i detta fall. Sådana attacker kan göras med 

olika sidokanaler, två av dessa sidokanaler heter Prime+Probe och Flush+Reload[1, s. 214].  

 

  5.1.1 De olika minnenas hierarki 

 

  Eftersom processorn i ett system i princip alltid är snabbare än minnet, använder processorer en 

hierarki av mindre, men snabbare cacheminnen. I cacheminnen sparas data i cache set och cache 

lines. Cache lines grupperas i cache set, om ett set innehåller k lines, så kallas det att cachen är k-

way associative. De typiska storlekarna på cache lines är antingen 64 eller 128 bytes. När processorn 

behöver data från minnet, så kontrollerar den först om datan finns i L1 cachen, den minsta cachen. 

Om datan finns där kallas detta en cache hit, om det inte finns där kontrollerar processorn sedan 

nästa cachenivå efter rätt data, detta kallas för en cache miss. När processorn väl har funnit datan 

som behövdes, sparas den datan i L1 cachen, utifall att datan skulle behövas igen inom en snar 

framtid. En modern processor har följande struktur gällande nivåer av minnen:  

➔ L1 cache 

➔ L2 cache 

➔ L3 eller Last Level Cache(LLC) 

➔ Random Access Memory(RAM)[14, s. 4] 

 

  5.1.2 Flush+Reload 

 

  Denna metod kräver att en funktion som kallas memory deduplication är aktiverad. Detta är en 

optimeringsteknik som tagits fram för att öka effektiviteten av virtuella miljöer som körs under en 
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hypervisor. Funktionen har sedan kommit att användas även i traditionella system. I korthet så 

upptäcks dubbletter av minnesposter och slås ihop för att spara minne. Dubbletter tas bort och 

endast en kopia av minnesposten delas mellan olika användare eller processer. Exempel på 

situationer då det kan finnas flera instanser av samma minnesinnehåll är när samma 

operativsystem(OS) och/eller mjukvara körs av flera virtuella maskiner, som delar hypervisor eller 

när flera applikationer använder samma bibliotek i traditionella system. När minnespages slås ihop 

markeras de med copy-on-write flaggan, vilket innebär att när en användare eller process gör 

ändringar på en sådan minnespage så kopieras den och ändringen görs endast på den nya kopian, 

vilket medför att “deduplication” avslutas. Tillvägagångssättet i Flush+Reload går till på följande vis: 

1. Minnesevakuering:  

  Evakuera specifika minnespositioner med hjälp av x86 instruktionen clflush som finns till 

Intel-processorer. På grund av mikroarkitekturens utformning kommer dessa minnesblock 

försvinna från alla nivåer i cacheminnet. 

 

2. Offeråtkomst:  

  I detta stadie väntar angriparen på att offret ska exekvera målprocessen och därmed 

återigen ladda in specifika minnesblock i cacheminnet. 

  

3. Test av cachetiming: 

  Angriparen testar för att mäta hur lång tid det tar att ladda in specifika minnesblock. Om 

minnesblocket förekommer i cacheminnet kommer laddningstiden vara kortare, eftersom 

minnesblocket förekommer i cacheminnet innebär detta att offerprocessen har använt 

minnesblocket. Om minnesblocket inte har använts av offerprocessen, så kommer 

laddningstiden att vara längre, därför att blocket endast förekommer i Random Access 

Memory(RAM)[1, s. 213-214]. 

 

  5.1.3 Prime+Probe 

 

  Denna sidokanal är en äldre variant än Flush+Reload och en del problem måste lösas för att kunna 

använda Prime+Probe mot LLC/L3-cachen. Metoden beskrevs första gången 2006 och har 

traditionellt endast använts mot lägre cachenivåer, därför att detta är mer praktiskt. Detta på grund 

av en rad anledningar: 

 

- LLC är ofta flera megabyte(MB) stor, till skillnad från lägre cachenivåer, som L1 och L2 

cachen. Det är helt enkelt mindre praktiskt att använda Prime+Probe mot LLC eftersom 

angriparen fyller hela cachen med sin egen data i metodens första stadie(prime).  

 

- På grund av att LLC är så pass mycket större än L1 och L2 cachen är det problematiskt att ta 

reda på de positioner i LLC som specifika minnesblock återfinns. Vid mindre caches som L1 

och L2 cache är själva minnessidförflyttningen(page offset) tillräckligt för att göra ett rimligt 

antagande om var i minnet som dessa specifika minnesblock finns.  

 

- För att kunna hantera flera åtkomster till LLC samtidigt är LLC uppdelat i olika “slices”. 

Algoritmen som hanterar dessa är opublicerad och därför okänd. När det cache set som 
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innehåller den relevanta datan är identifierat, så återstår problemet att lokalisera i vilken 

slice detta cache set finns[1, s. 214, 221].  

 

  De hinder som finns för att kunna använda Prime+Probe mot LLC har hanterats på olika sätt, i 

aktuell forskning, som beskrivs kortfattat. Genom användning av s.k. hugepages, som ofta är flera 

MB stora, så blir det enklare att räkna ut positionerna av specifika minnesblock i LLC. Eftersom LLC 

cachen är så pass stor, så bevakas endast de cache set som tillhör minnesblock vars plats är känd. 

Om slice-algoritmen är känd går det att lokalisera i vilken slice specifika cache set återfinns, detta går 

även att ta reda på genom att skapa ett stort antal minnesblock och sedan detektera vilka block som 

kolliderar i samma slice. Prime+Probe går till på följande vis: 

 

1. Priming:  

I det inledande stadiet fyller angriparen hela cachen med egna minnesblock. 

2. Offeråtkomst:  

I detta stadie väntar angriparen på att offret ska exekvera målprocessen som använder 

cacheminne och därmed evakuerar specifika minnesblock, som laddades in under Priming-

stadiet, ur cacheminnet. 

3. Probe: 

Angriparen laddar in minnesblocken som tidigare laddats in i cacheminnet under Priming-

stadiet och laddningstiden mäts. De minnesblock som ligger kvar i cacheminnet får en 

kortare laddningstid, andra minnesblock som målprocessen evakuerat ur LLC, finns nu i RAM 

och får därför en längre laddningstid[1, s. 214]. 

 

 Eftersom memory deduplication inte används i Prime+Probe delas inte längre samma minnesblock, 

som T-tables finns i, med offret. Därför måste först de cache set som T-tables finns i lokaliseras. Om 

alla T-tables finns i samma memory page, så räcker det att veta positionen till ett av T-tables 

eftersom de andra kommer att finnas i de cache set som är angränsande. Krypteringsservern matas 

med slumpmässiga klartexter för att få reda på positionen till ett av T-tables, med tillräckligt många 

krypteringar utförda kommer det korrekta cache setet att kunna utläsas. Då kännedom om de 

korrekta cache set finns, utförs Priming före kryptering utförs, för att säkerställa att de specifika 

minnesblocken har evakuerats från LLC och därför finns i RAM. Efter kryptering utförts används 

Probe för att se om specifika cache set har använts. På så vis tar man reda på vilken position i ett T-

table som använts vid kryptering, vilket tillsammans med kryptotexten kan användas för att ta reda 

på den korrekta krypteringsnyckeln efter tillräckligt många krypteringsoperationer[1, s. 213, 214, 

216].  

 

  5.1.4 Meltdown och Spectre 

 

  Tidigt i januari 2018 avslöjade Googles Project Zero, ihop med andra forskare, de tidigare okända 

side-channel attackerna Meltdown och Spectre. Det finns, än så länge, tre olika varianter av 

problemet: 

 

- Variant 1: bounds check bypass (CVE-2017-5753) - Spectre variant 1 

- Variant 2: branch target injection (CVE-2017-5715) - Spectre variant 2 

- Variant 3: rogue data cache load (CVE-2017-5754) - Meltdown 
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Svagheterna uppmärksammades redan under 2017 och rapporterades till Intel, AMD och ARM den 

första juni 2017, men gjordes inte publika förrän i januari 2018[15].  

  Alla dagens moderna processorer använder sig av out-of-order execution för att maximera 

prestandan. En sådan exekvering tillåter att en processors komponenter används till större grad, 

genom att tillåta att instruktioner längre ner i kedjan exekveras parallellt med, samt till och med 

före, föregående instruktioner. En typ av out-of-order execution är speculative execution. I vissa fall 

känner inte processorn till de framtida instruktionerna som ska exekveras. Detta kan ske exempelvis 

när instruktionskedjan innehåller en conditional branch instruction, vars instruktion beror på 

resultatet av tidigare instruktioner som inte har exekverats ännu. I ett sådant fall sparar processorn 

sitt tillstånd(state), gör ett försök att förutse händelser i förväg och spekulativt exekverar 

instruktionerna i det förutspådda händelseförloppet. Om förutsägelsen visar sig vara felaktig så 

överger processorn resten av de följande instruktionerna och laddar om sitt föregående 

tillstånd(state), om förutsägelsen visar sig stämma så vilar resultaten av de exekverade 

instruktionerna tills de behövs. Övergivandet av instruktioner görs på ett sätt att processen som 

kördes inte har tillgång till information om vilka ändringar som gjordes när de felaktigt förutspådda 

instruktionerna exekverades. Spekulativ exekvering kräver alltså att processorn “gissar” vad 

resultaten av branch instructions(förgrenade instruktioner) ska bli. Bättre gissningar leder till att fler 

spekulativa exekveringar blir korrekta och ökar därmed prestandan[14, s. 1, 3-4].  

 

  För att processorn ska kunna göra så korrekta gissningar som möjligt vid spekulativ exekvering, så 

inverkar programs föregående beteenden på gissningarna. Processorn antar att framtida beteende 

är likvärt eller snarlikt föregående beteende. När flera program exekveras samtidigt, så kan 

beteende från ett program ha en inverkan på den spekulativa exekveringen av instruktioner som 

kommer från ett annat program. Detta kan leda till att information läcker från ett program till ett 

annat, vilket givetvis inte är meningen. Vid utnyttjande av spectre svagheterna så krävs en hemlig 

kanal(side-channel) för att läcka informationen precis som i tidigare cache-baserade side-channel 

attacker. Kocher et al[14] valde de cachebaserade sidokanalerna Flush+Reload och dess variant 

Evict+Reload. Genom att använda dessa tekniker, så börjar angriparen med att utrymma en cache 

line i LLC som delas med offret. Efter offrets process exekverats, så mäter angriparen hur lång tid det 

tar att läsa in motsvarande minnesplats som den tidigare utrymda cache linjen fanns på. Om offret 

använt datan som fanns i cache linjen, så kommer datan återigen finnas i cachen och det tar kort tid 

att läsa in datan vid minnesplatsen. Om offret inte använt datan så kommer det ta lång tid att läsa in 

datan vid minnesplatsen. Angriparen förbereder attacken genom att utföra en operation flera 

gånger, som läser minne som angriparen har legitim tillgång till, samt gör någon slags operation på 

minnet. När själva attacken genomförs så är ett första stadie att rensa bort all data som finns i cache, 

vilket kan gå till på olika sätt. Det andra stadiet består utav att göra en operation på en minnesplats 

angriparen egentligen inte har tillgång till, men eftersom processorn då exekverar spekulativt så 

utförs operationen ändå. När processorn sedan återigen hämtat all information som behövdes för 

operationen till cacheminnet och ser att operationen inte var tillåten, så går processorn tillbaka till 

sitt föregående tillstånd, men informationen som hämtades felaktigt finns kvar i cacheminnet på en 

mikroarkitekturnivå och kan exfiltreras via en side-channel såsom exempelvis Flush+Reload, 

Evict+Reload eller Prime+Probe[14, s. 3-6]. 
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  5.2 Nätverksbaserade attacker 

 

  Många av de nätverksbaserade attacker som sker mot molnplattformar är traditionella 

nätverksattacker som vanligtvis används mot traditionell teknologi. Ett av de allvarligaste hoten mot 

molntjänster bland dessa nätverksbaserade attacker är DDOS-attacker[2, s. 128]. Det finns en mängd 

olika typer av DDOS-attacker. Målet med en sådan attack är att skada offrets tjänsters tillgänglighet 

och förmåga att hantera legitim trafik. Varför en angripare vill uppnå detta mål kan ha varierande 

anledningar. Det finns många olika varianter av DDOS-attacker, dessa kommer inte att diskuteras 

djupare, i resultatdelen framgår dock vilka åtgärder som är relevanta för att stoppa DDOS-attacker i 

sin helhet.  

  Ett annat hot är Code Injection, vilket är en typ av attack som går ut på att angriparen på olika sätt 

får applikationer eller services, som körs av offret, att exekvera kod som är skadlig. Denna typ av 

attack kan ske både via nätverkstrafik och genom hypervisorn. Eftersom angriparen får applikationen 

att exekvera kod, körs koden med de privilegier som applikationen har tilldelats. När Code Injection 

utförs mot webbsidor kallas det för Cross-Site scripting(XSS) eller HTML injection, när det utförs mot 

databaser kallas det för SQL injection[2, s. 128].  

  Andra typer av nätverksbaserade attacker är exempelvis ARP-spoofing och Sniffing attacker. Målet 

med sådana attacker är att avlyssna trafiken för att få tag på känslig information, exempelvis 

användarnamn- och lösenords-par. Vid ARP-spoofing har angriparen dessutom möjlighet att göra 

förändringar i trafikflödet och skadar således både konfidentialiteten och integriteten av datan. [2, s. 

128].  

 

  5.3 Hypervisor-attacker 

 

  En hypervisor är den centrala delen av ett virtuellt system och ansvarar för att dela ut resurser till 

underliggande virtuella maskiner på samma hårdvara. Det finns flera olika sätt att utföra en attack i 

denna miljö. Det som är problematiskt är att hypervisorn är en felkritisk systempunkt vilket gör att 

attacker mot den utsätter hela system för risk. De flesta attacker utnyttjar något fel i programvaran 

för att göra ett angrepp, alternativt förekommer illvilliga insiders som utnyttjar sin position, då de 

har tillgång till systemet[9, s. 9]. 

 

  5.3.1 Hyperjacking 

 

  Hyperjacking går ut på att injicera en hypervisor under den ursprungliga eller på något sätt ta över 

den befintliga, detta kan åstadkommas med hjälp av att installera ett VM-baserat rootkit (VMBR). 

Utifall att en sådan attack lyckas, får den som utför själva attacken full kontroll över alla virtuella 

maskiner som finns i hypervisorns miljö. Detta möjliggör avlyssning eller omdirigering av trafik i 

nätverket till och från de VM som ligger i miljön, utan att kunderna märker att de är avlyssnade eller 

är under en man-in-the-middle attack. Det är även möjligt att injicera filer i de underliggande VM 

och på så sätt få full kontroll över dem. Konsekvensen av denna attack kan bli att förövaren har full 

kontroll på hela miljön[9, s. 6]. 
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  5.3.2 VM-escape 

 

  VM-escape bygger på att skadlig kod utnyttjar någon form av svaghet i virtualiseringsprogramvaran, 

detta medför att den som försöker attackera systemet kan tränga sig utanför den isolerade 

arbetsmiljön som den virtuella maskinen blev tilldelad av hypervisorn.  Under en attack så kan en 

obehörig angripare få fulla administrationsrättigheter och med det även full tillgång till hypervisorn. 

På så vis kan angriparen då påverka den miljön som hypervisorn kontrollerar. Samtliga säkerhetshål 

och sårbarheter som upptäcks, listas i en publik databas vid namn Common Vulnerabilities and 

Exposures(CVE). Här återfinns detaljer om svagheterna under dess specifika CVE nummer. I CVE-

2011-1754 och CVE-2008-0923 visas två olika exempel på brister som tidigare har gjort denna typ av 

attack möjlig. I det senaste CVE exemplet så påvisas ett problem i VMWare där den virtuella 

maskinen har funktionen ‘delade kataloger’ aktiverad. Funktionen är till för att två olika VM ska 

kunna använda en gemensam katalog för att dela filer, Men det var då möjligt att ta sig ut ur den 

virtualiserade miljön genom att ange en sökväg som programvaran tolkade felaktigt[9, s. 8].  

 

  5.3.3 Hypercall attacks  

 

  Hypercalls används för att hantera virtuella anrop mot fysisk hårdvara då mjukvaran i en VM tror 

att det är en fysisk maskin som den använder sig av. En attack utförs genom att, med hjälp av skadlig 

kod, utnyttja säkerhetshål i tekniken. På detta sätt är det möjligt att få maskiner att sluta fungera när 

felaktiga anrop utförs. Om den skadliga koden exempelvis lyckas använda minne som är reserverat 

för en annan VM, så är det fullt möjligt att krascha ett system[9, s. 8]. Detta beskrivs med en mer 

detaljerad information i CVE-2015-7812, CVE-2015-4163, CVE-2015-4164 och CVE-2015-2752. 

 

  5.3.4 Hypervisor Denial-of-service (DoS) attack 

 

  I DOS-attacker mot hypervisors så försöker den som attackerar systemet att överbelasta de 

resurser som skall delas mellan underliggande VM. Det finns flera olika sätt att minska prestandan 

på. Ett av dem är genom att manipulera schemaläggningen av processortiden och på detta sätt stjäla 

så mycket processortid som möjligt[13, s. 533-359]. Attacken går ut på att använda processorn så 

mycket som möjligt, men under kontrollen av resurser som hypervisorn gör så ställer den elakartade 

koden sig i stoppläge så att hypervisorn tror att processorn inte används. För att måla upp en enkel 

bild så kan det jämföras med ett tåg som har alla säten fulla med passagerare. Vid varje 

biljettkontroll så gömmer sig 98% av alla passagerare så att konduktören inte ser dem och registrerar 

då bara att 2% av tåget är upptaget[9, s. 8]. 

 

  5.3.5 Anti-VMI attacks  

 

  Virtual machine introspection (VMI) är en teknik som använder avancerade verktyg som har 

utvecklats för virtuella maskiner. I IaaS-miljöer så tillåter denna teknik en användare att köra 

intrångsdetektering eller nödvändiga övervakningsåtgärder för att se till att de VM-enheter som 

finns i systemet är säkra och är försedda med löpande underhåll[16, p 82].  

  Skadliga program som injiceras i ett sårbart operativsystem som körs i en VM kan därför 

underminera ett introspektionsverktyg och själva analysen, om det lyckats att förändra 
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datastrukturen genom att gömma information om sig själv eller förändra sökkriterier i 

datastrukturen[16, p 82]. 

  En annan attackmetod är något som refereras som delad personlighet. Detta går ut på att den 

skadliga koden installeras i systemet och inledningsvis endast skickar ofarlig eller ointressant 

information koden efter initieringsanalysen identifierar sin miljö som virtuell. Detta gör att den 

skadliga koden kan undgå eller åtminstone försvåra identifiering[17, pp 7, 8].  
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6. Resultat 

  För att åtgärda de säkerhetshot och risker som diskuterats i teoridelen av detta arbete, har en del 

säkerhetsåtgärder tagits fram. I denna del av uppsatsen kommer dessa åtgärder redovisas. 

 

  6.1 Åtgärder mot hårdvarubaserade attacker 

 

  Sett från ett brett perspektiv, som innehåller alla möjliga slags hårdvarubaserade attacker, så är 

ofta fysisk tillgång till maskinerna nödvändig för att utföra dessa attacker. Därför är ett lämpligt 

första steg, för att motverka hårdvarubaserade attacker, att ha en stark kontroll och övervakning 

över de fysiska maskinerna som utgör molnnätverket. När det gäller hårdvarubaserade attacker, har 

fokus i detta arbetet varit på side-channel attacker. Det är dock även värt att även nämna Trusted 

Platform Module(TPM) och Intel Trusted Execution Technology(TXT), som används för att verifiera 

integriteten av mjukvaru-stacken och särskilt VM lagret. Dessa teknologier hjälper till att skydda 

system mot andra typer av hårdvarubaserade attacker. Nyckeln som används för att verifiera 

signaturer finns i en TPM, som är en dedikerad mikroprocessor. Intel TXT använder TPM för att säkra 

integriteten av BIOS och firmware samt för att säkerställa att Virtual Machine Monitor(VMM) och OS 

kernel laddas in och exekveras på ett sätt som är pålitligt. Intel TXT är dock inte helt felfritt och det 

finns exempel i aktuell forskning på buggar som kan möjliggöra attacker mot TXT[2, s. 134,136-137]  

   

  Intel har även utvecklat en nyare teknologi, Intel Software Guard Extensions(SGX) som tar itu med 

en del av de svagheter som finns i Intel TXT och som kan ses som en evolution av TXT. SGX är en 

Instruction Set Architecture(ISA) extension och inför skyddade delar i minnet, s.k. Secure enclaves, 

som används för att exekvera instruktioner på ett säkrare sätt. Exekvering av instruktioner med 

secure enclave tillhandahåller konfidentialitet och integritet av data, även när malware med höga 

behörigheter finns närvarande i systemet. Försök till att få tillgång till minnet inuti en secure enclave, 

av processer som inte körs ur secure enclave, nekas genom Intel SGX. Detta gäller även för sådan 

mjukvara som har höga privilegier, som exempelvis en VM monitor. På så vis kan utvecklare som 

använder molntjänster få ett bättre skydd för sin data och sina applikationer utan att behöva lita 

blint på tjänsteleverantören. Personal som arbetar med att administrera molntjänstnätverket har en 

unik position att utnyttja sin position för att kränka integriteten, konfidentialiteten och 

tillgängligheten av kunders data och tjänster. Detta utgör en legitim attackvektor idag och de 

senaste åren har detta problem fått en hel del uppmärksamhet av forskningsgemenskapen[2, s. 134, 

137][27][28]. 

  Efter uppkomsten av de tidigare okända side-channel attackerna Spectre och Meltdown har Chen 

et al[29] visat att det går att använda spectre och dess utnyttjade av spekulativ exekvering i moderna 

Intel processorer för att komma åt konfidentiell information som vistas i Intel SGX memory enclaves. 

   

  För att hindra att skyddad data kommer i angriparens händer vid cache-baserade side-channel 

attacker är ett tillvägagångssätt att försöka vilseleda angriparen vad gäller cache-åtkomsttider. Detta 

kan göras genom att göra ändringar på krypteringsalgoritmer som resulterar i andra mönster vad 

gäller åtkomst av cache och minne. Dessa åtgärder kan exempelvis bestå av att tillsätta extra, icke 

nödvändiga operationer, för skens skull eller att kringgå cache åtkomster för lookup tables(T-table, 

S-box) för att istället ladda datan direkt från minnet. Detta resulterar i mer eller mindre konstanta 

cache timings för krypteringsoperationer. Hårdvarubaserade motåtgärder som kan appliceras är 
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Partitioned Cache(PC) eller Partition-Locked Cache(PLC). Partitioned cache innebär att cacheminnet 

är delat i skyddade områden, som kan konfigureras specifikt för en given process och detta område i 

cachen ska därför inte kunna facilitera åtkomst av andra processer. Detta påverkar dock systemets 

prestanda negativt. PLC innebär att endast specifika cache lines blir låsta för andra processer, vilket 

är tillräckligt då det är i cache lines informationen som ska skyddas vistas. Eftersom PLC endast låser 

specifika cache lines är påverkan på prestandan mindre än vid PC[2, s. 134]. 

 

  En annan teknologi som hjälper till att skydda mot side-channel attacker när det kommer till AES 

kryptering är Intel AES-New Instructions(AES-NI). Detta är en hårdvarubaserad lösning, vilken 

modifierat och slagit ihop processorinstruktioner rörande kryptering och dekryptering av AES till ett 

mindre antal instruktioner. Den första processorfamiljen som stödde AES-NI var Intel Westmere, 

vilken lanserades år 2010. Det är sannolikt att alla seriösa molntjänstleverantörer idag har stöd för 

AES-NI, men det är ett faktum att Amazon AWS och Microsoft Azures cloudplattformar stödjer 

teknologin. Förutom att bidra med en högre prestanda när det kommer till olika 

krypteringsoperationer gör AES-NI operationerna dessutom säkrare, genom att kryptering och 

dekryptering hanteras helt i hårdvaran. Därmed behövs inga lookup tables vid AES operationer, vilka 

annars hade utgjort en svag länk i säkerheten. För att använda AES-NI behövs senare versioner av 

bibliotek(t.ex. OpenSSL) och kompilatorer(t.ex. C/C++)[2, s. 134][30].  

 

  För att åtgärda sårbarheterna som möjliggör de cache-baserade side-channel attackerna Spectre 

variant 1(bounds check bypass - CVE-2017-5753) och Meltdown(rogue data cache load - CVE-2017-

5754) så krävs uppdateringar av operativsystemet. Idag finns uppdateringar för de flesta stora 

operativsystem tillgängliga som adresserar dessa sårbarheter i olika grad. När det kommer till 

operativsystemet Windows, finns mitigation tillgänglig för både Spectre variant 1 och Meltdown för 

Windows 64-bit. Dock så åtgärdar inte Windows uppdateringar sårbarheten Meltdown, för 32-bitars 

Windows, i nuläget. När det kommer till Spectre variant 2(branch target injection - CVE-2017-5715), 

så krävs mikrokodsuppdateringar för processorn, för att mitigera sårbarheten. Dessa uppdateringar 

finns tillgängliga för ett mindre antal processorer i nuläget och arbetet med att ta fram dessa 

uppdateringar, för fler processorer, sker löpande. Sådana mikrokodsuppdateringar inkluderas i OS-

uppdateringar när de är färdigutvecklade[31][32][33]. 

 

  6.2 Åtgärder mot nätverksbaserade attacker 

 

  Som tidigare nämnts under avsnitt 4.2, så består nätverksbaserade attacker som sker mot 

molntjänster till största del av traditionella nätverksattacker som även riktas mot vanliga servrar och 

datorer. Eftersom dessa attacker varit kända under en längre tid samt varit mer enkelt åtkomliga för 

angripare än hårdvarubaserade attacker och hypervisor-attacker, men även därför att det har 

forskats på dessa attacker i många år, så är mognadsgraden av skyddsåtgärderna inom denna 

kategori även högst. Många av de största molntjänstleverantörerna har valt att implementera 

snarlika lösningar mot nätverksbaserade attacker. Vanliga tekniker som används för att skydda mot 

nätverksbaserade attacker i molnet är brandväggar, IDS, IPS och nätverksantiviruslösningar[2, s. 131, 

137]. 

 

  För att säkerställa tillgängligheten av kundernas system är det nödvändigt att skydda mot DDOS-

attacker. Ansvaret när det kommer till att förhindra DDOS-attacker ligger inte enbart på offret, det 
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krävs även åtgärder från individuella Internet Service Providers (ISPs) och Autonomous Systems(AS) 

för att få bukt med detta problem.    

  Ett exempel på en sådan åtgärd är ingångende paketfiltrering enligt RFC 2827[18] med avsikt att 

stoppa förfalskade(spoofade) paket, vars källadress är IP adresser som inte matchar ett IP prefix som 

är anslutet till internetleverantörens nät eller ett AS, beroende på var filtreringen sker.  

  Enligt en undersökning[19] som utförts genom Network Operator Group’s (NOG) mailinglistor så 

uppger 70% av de tillfrågade att deras nät led av spoofingrelaterade attacker, men bara 20% av de 

tillfrågade använde filtrering enligt BCP38(RFC 2827). Ett experiment relaterat till samma 

undersökning utfördes vid en stor Internet Exchange Point(IXP) under 2017 och undersökte paket 

vars källadresser var förfalskade. Där observerades bl.a. en stor andel spoofade Network Time 

Protocol(NTP) paket, vilket är en indikering av NTP amplifikationsattacker.  

  NTP amplifikationsattacker är en typ av DDOS attack där angriparen utnyttjar publika NTP servrar 

för att belasta offrets anslutning. Det går till genom att skicka en “monlist” förfrågan till NTP servern, 

samtidigt som IP adressen som anges som källa i paketet förfalskas. NTP servern svarar sedan med 

en lista på de senaste 600 hosts som anslutit till servern. Det innebär att det ursprungliga paketet 

som angriparen skickar är magnituder mindre i storlek än paketet som NTP servern skickar till den 

förfalskade adressen och därför får man en hävstångseffekt på attacken[20]. 

  En DDOS-attack som denna är inte möjlig då ISPs eller AS har implementerat ingående filtrering 

enligt BCP38[17].   

  För att förhindra paket med förfalskade källadresser kan ISPs eller AS även använda sig av router-

baserad paketfiltrering som undersöker routing information för att identifiera förfalskade IP 

adresser, det finns även andra tekniker som exempelvis history based filtering och remote-triggered 

black hole[2, s. 131].  

   

  Tekniker som vanligen används av molntjänstleverantörer för att hantera DDOS-attacker är IPS, 

load balancing och flow control. IPS lösningar har möjligheten att upptäcka och stoppa angrepp, 

inklusive DDOS. Det finns även Distribuerade IDS/IPS lösningar, som innebär flera IDS/IPS agenter 

med centraliserad styrning och loggning, vilka är populära av stora molntjänstleverantörer[2, s. 131] 

Med load balancing menas balansering av trafik mellan olika mål, exempelvis VM-instanser[21], flow 

control refererar till funktioner på data-link lagret. Ethernet använder IEEE 802.3x PAUSE control 

frames för flow control, där en mottagande enhet kan skicka en MAC control frame som begär en 

pause i sändningen då den inte kan hantera frames direkt och förutser en potentiell buffer overflow. 

När en pause-frame är mottagen upphör den sändande enheten tills mottagaren är redo att hantera 

trafiken igen. IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control innebär en förbättrad version av 802.3x, som 

innebär förbättrad samlevnad av enheter som kräver flow control enligt 802.3x och enheter som 

presterar bättre utan denna funktion[22].  

 

  För att motverka andra typer av nätverksbaserade attacker som hotar integriteten och 

konfidentialiteten av data, såsom exempelvis Man-in-the-Middle eller sniffing-attacker, så är en 

vanligt förekommande lösning att använda sig av krypterade nätverksprotokoll. Detta innebär att 

data krypteras innan den skickas samt dekrypteras när den nått sin slutdestination, på så sätt är 

datan skyddad i trafik. IPsec är en samling protokoll som tagits fram av Internet Engineering Task 

Force(IETF) och är ett populärt val bland molntjänstleverantörer för att skydda trafik i 

molnnätverket. En IPsec tunnel skyddar konfidentialitet och integriteten av data i trafik, samt 

autentiserar ursprunget av paketen, vid nätverksnivån i OSI-modellen. Ett alternativ till IPsec som 
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också används är SSL/TLS som även skyddar konfidentialiteten och integriteten av trafiken, samt 

autentiserar ursprunget. SSL/TLS opererar på transportnivå men stödjer bara TCP och inte UDP 

protokollet, till skillnad från IPsec. Andra metoder som molntjänstleverantörer använder för att 

säkerställa konfidentialiteten och integriteten av data är data tokenization, backup och återställning 

av data samt tredjeparts revisorer som övervakar data och dess integritet. Vissa av dessa tjänster är 

gratis medans andra kan köpas till utöver den vanliga tjänsten[2, s. 132][23][24]. 

 

  6.2.1 Kommersiella lösningar hos ledande molntjänstleverantörer 

 
  De olika säkerhetslösningar som molntjänstleverantörer använder sig av för att skydda sin 

infrastruktur är i vissa fall produkter som utvecklats av tredje part såsom t.ex. TrendMicro eller 

Kaspersky[2, s. 132]. I figurer 1-4 redovisas vilka teknologier och produkter som några av de största 

molntjänstleverantörerna(AWS EC2, Azure) eller molntjänstlösningarna(OpenStack, VMWare Cloud) 

använder i sin infrastruktur för att skydda mot nätverksbaserade attacker.  

  I vissa fall samarbetar tredjepartsleverantörer med molntjänstleverantörer, i andra fall garanterar 

tredjepartsleverantörerna fungerande funktion med specificerade hypervisors eller 

cloudplattformar[2, s. 132].  

 

 Amazon AWS  

Denial of Service Code Injection Spoofing/Sniffing 

Elastic Load Balancer AWS Security Groups AWS DirectConnect 

Incapsula DDOS protection Barracuda Web App Firewall AWS IAM 

Neustar DDOS protection Deep Packet Inspection  AWS MFA 

NGINX  Symantec Endpoint Protection HP Atalla Cloud Encryption 

 TrendMicro DeepSecurity  

Figur 1: Kommersiella lösningar - Amazon AWS 

 

 Microsoft Azure  

Denial of Service Code Injection Spoofing/Sniffing 

Azure CDN Barracuda Web Application 
Firewall 

Azure Active Directory IAM 

Azure Load Balancer Microsoft Advanced Threat 
Analytics 

 

Barracuda NG Firewall TrendMicro Instant- On-Cloud 
Security 

 

Figur 2: Kommersiella lösningar - Microsoft Azure 
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 OpenStack  

Denial of Service Code Injection Spoofing/Sniffing 

F5 DDOS protection OpenStack Neutron Network 
Security 

OpenStack Keystone 

DefenseFlow OpenStack Security 
Onion(Network IDS) 

OpenStack Neutron Network 
Security 

OpenDayLight   

Figur 3: Kommersiella lösningar - OpenStack 

 

 

 VMWare Cloud  

Denial of Service Code Injection Spoofing/Sniffing 

VMWare vShield Edge WebApplicationFirewall 
(WAF) 

VMWare Horizon Application 
Manager 

Barracuda NG Firewall VXLAN-extended networks VMWare vShield Edge 

 Kaspersky Sec for Virtualization CipherCloud gateway 

 VMWare vShield Bundle HP Atalla Cloud Encryption 
 

Figur 4. Kommersiella lösningar - WMWare Cloud 

 

  HP Atalla Cloud Encryption är en relativt ny produkt som stödjer Amazon AWS och VMWare, detta 

är en krypteringsprodukt som använder sig av 256-bitars AES kryptering. HP Atalla använder sig av 

en Split-Key krypteringsteknologi som innebär att krypteringsnyckeln delas upp i två bitar, en del 

som är unik för varje skyddsobjekt, återfinns i HP Atalla’s nyckelhanterings-service. Den andra delen 

av varje skyddsobjekts nyckel känner endast applikationsägaren till. HP Atalla använder sig av en 

teknik som heter homomorphic encryption som innebär, förutom delade krypteringsnycklar, att 

själva nycklarna i sig är krypterade under användning och att en dekrypterad nyckel aldrig återfinns i 

molnet[2, s. 132]. 

 

  OpenStack är en open-source mjukvara för att bygga både publika och privata molnnätverk och 

levereras av OpenStack Foundation, som är ett samarbete mellan främst RackSpace och NASA, men 

som även har en mängd framstående medlemmar inom branschen som exempelvis Intel, HP, IBM, 

VMWare, med flera[25]. 

  OpenStack implementationen beror på dess arkitekt, i en standard-implementation finns fyra 

fysiska nätverk: underhåll, gäst, externt och API- nätverk. För att segregera trafiken används olika 

VLAN och GRE tunnlar. De fysiska nätverken är uppdelade i VLAN och kopplas samman med GRE 

tunnlar, som skyddar individuell trafik genom att lägga till ett lager av obfuscation till 

nätverkstrafiken. OpenStack rekommenderar även att använda TLS för att säkra skyddsdomänerna. 

Andra säkerhetslösningar som OpenStack stödjer är Load Balancing via High Availability Proxy 
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implementation, brandväggar och Virtual Private Network(VPN) tunnlar. OpenStack tillhandahåller 

även Security Onion, detta är en linuxdistribution som tillhandahåller nätverksbaserad och 

hostbaserad IDS med logghantering och nätverksövervakning. Security Onions nätverksbaserade IDS 

är regel- och analysbaserad och övervakar nätverkstrafik med avseende på anslutningar och trafik 

från olika protokoll såsom HTTP, FTP, SSH, SSL, syslog, etc. Det hostbaserade IDS systemet analyserar 

och övervakar loggar och policies samt utför rootkit detektering och integritetskontroller mot filer[2, 

s. 133]. 

  I Microsoft Azures cloudnätverk kan kunder ha flera VM-instanser som organiseras i ett virtuellt 

nätverk där de olika instanserna kan kommunicera med varandra via privata IP adresser. För varje 

VM-instans kontrollerar en Access Control List(ACL) vilken trafik som ska godkännas. För att en VM-

instans ska kunna nås från internet krävs passande ändringar i ACL, som appliceras på ett Load 

Balancing Set(LBS). För att skydda mot DDOS används hastighetslimitering, anslutningslimitering, 

SYN cookies och även genom att routa all trafik genom Load Balancer infrastrukturen. Network 

Packet Filtrering görs av Hypervisorn och används för att förhindra att VM-instanser kan ta emot 

trafik som inte är menad för dem, att de inte kan generera spoofad trafik, inte kan dirigera trafik mot 

skyddad infrastruktur och inte kan skicka eller ta emot broadcast trafik som anses olämplig.   

  I VMWares cloudlösning säkras nätverket av VMWare vShield Edge, en mjukvaru-brandväggslösning 

som tillhandahåller tjänster som Load balancing, brandvägg, VPN, NAT, DHCP och förhindrar på så 

vis DDOS och IP spoofing. Genom vShield Edge isoleras varje kunds VM-instanser ett VLAN 

tillsammans med en VM-instans som fungerar som en brandvägg, denna konstruktion skyddar mot 

nätverksattacker på högre lager. Brandväggen har två nätverksinterface, en port mot det yttre 

nätverket och en port som ansluts mot den inre portgruppen med resten av kundens VM-instanser. 

En virtual distributed switch(vDS) ser till att medlemmar i den inre portgruppen kan kommunicera 

fritt med varandra, i andra fall måste trafiken gå genom brandväggen. vDS ser även till att trafik från 

en VM-instans i en portgrupp med destination till en annan portgrupp nekas[2, s. 133].  

 

  6.3 Åtgärder mot hypervisor-attacker 

 

  Eftersom en hypervisor har kontroll över underliggande virtuella maskiner, så är den ett attraktivt 

mål för angripare. För den som vill försöka få kontroll över en virtuell maskin och lyckas utföra en 

attack mot hypervisorn så blir resultatet full kontroll över systemet[26. s. 1196].  

  Programvaran för en hypervisor är normalt robust byggt, det är dock svårt att skydda sig mot 

oidentifierade svagheter som kan finnas eftersom det saknas kännedom om dessa. De metoder som 

vanligtvis används för att skydda sig är olika skyddslager, vilket försvårar för en inkräktare att komma 

vidare in i systemet, om någon del i mjukvaran har en svaghet som är möjlig att exploatera. Nästa 

steg i försvarsmekanismen är analys av loggfiler för att identifiera ovanliga eller otillåtna händelser. 

Även loggning av trafik är viktig för att kunna identifiera suspekt sådan. För denna uppgift är IDS är 

ett bra verktyg att använda för ökad säkerhet[26. s. 1192].  

  En vanlig lösning är att använda brandväggar innan inkommande trafik når det virtuella 

nätverket[26. s. 1202].  

 

  Hypervisor tekniken har utvecklats med säkerhet i fokus. Ett exempel är VMWare som har utvecklat 

sin plattform med säkerheten integrerad på flera olika nivåer. Deras infrastruktur-programvara är 

släppt under namnet vSphere, bland de olika skyddslagren inkluderas bland annat:  
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  Minnesisolering: Minneshanteringen ger en illusion av att varje enskild virtuell maskin har ett eget 

adressutrymme som startar på noll precis som på riktig hårdvara. Detta utförs med en extra nivå 

adressöversättning räknat från ovan så är det virtuellt minne, fysiskt minne och maskinadresser. 

vSphere genskjuter och förhindrar de instruktioner som försöker att manipulera data i 

minnestabellen på ett gästOS, för att förhindra ej önskvärda uppdateringar i det fysiska minnet. 

vSphere använder sig av två olika tekniker: 1) Address Space Layout Randomization(ASLR) vilket ser 

till att huvudmoduler läggs in slumpmässigt i minnet och försvårar en extern lokalisering av dem. 2) 

Minnesområden med data markeras, som inte är exekverbar, för att motverka kodinjektioner. Om 

någon injicerar kod i detta område så vägrar processorn att utföra instruktionerna som en 

säkerhetsåtgärd för att skydda systemet[2, s. 133-134]. 

 

  Enhetsisolering: När hårdvara behöver interagera med mjukvara, vilket är i det vanligaste fallet ett 

OS, så sänder den ut en signal. Denna process är isolerad i en virtuell miljö och även den direct 

memory access(DMA) som sker. Detta innebär att en virtuell miljö inte kan påverka vad som händer i 

en annan miljö under hypervisorn eller under modersystemet. VMWare utnyttjar den inbyggda 

funktionalitet som erbjuds av Intel-VT teknologin: DMA-remapping. Denna teknologi är framtagen 

för att säkerställa säkerheten mellan olika hårdvaror som är DMA-kompatibla, och på så vis 

förhindrar mjukvaran från att förändra informationen under överföring mellan två enheter. 

 

  Nätverksisolering: För att kunna kommunicera mellan olika VM i samma nät används en virtuell 

switch. Samtidigt så tillåter inte vCenter att olika virtuella switchar delar på samma nätverkskort 

utan kräver olika hårdvaror. Det finns alltså inte någon mjukvarubaserad länk mellan de olika 

switcharna. Varje switch har sin egen vidarebefordringstabell. När en switch delas mellan olika VM i 

samma nät så går all trafik genom ett virtual network interface(vNIC) vilket agerar som en virtuell 

brandvägg på nätverksinterface nivå. Detta medför att en VM inte har direkt oskyddad länk med den 

virtuella switchen. 

 

  Nätverk: Nätverken omfattar hårdvarudrivrutiner för nätverkskortet samt mjukvarubrygga och den 

bakomliggande nätverksstrukturen. Om en angripare lyckas utnyttja en drivrutins bugg för att få 

tillgång till nätverket, så har själva VM bara tillgång till en länk tillbaka till gäst operativsystemet. 

Detta förhindrar att någon kan ta sig vidare in i nätet via den befintliga buggen, vilket förminskar 

attack vektorn för angriparen. [2, s. 135-136] 

 

  6.4 Undersökning 

 

Till enkätundersökningen togs 25 frågor fram, uppdelade i 10 kategorier, som sedan skickades ut till 

cirka 100 företag. Det har varit ett förhållandevis lågt deltagande på enkätundersökningen och 

endast ett fåtal seriösa svar har mottagits. Enkäten som skickats ut återfinns under appendix, 

eftersom sekretess har utlovats vid utskick av enkäten så återfinns inte de fullständiga specifika 

svaren i uppsatsen. 

 

  6.4.1 Installation och underhåll 

 

  Uppdateringar görs kontinuerligt enligt de rekommendationer som leverantörerna har. Ett av 

företagen testar uppdateringarna i en parallell miljö innan de gör en liveuppdatering. När en 
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hårddisk tas ur bruk så demolerar företagen den fysiskt så att inte någon information kan 

återanvändas. Men när det gäller hantering av befintliga lagringsytor, så menar några att en kunds 

oanvända lagringsyta inte finns fysiskt utan lagringsytan skapas under tiden data skrivs till 

lagringsmediet, alltså går det inte att använda forensiska verktyg för att återskapa data.  

 

  6.4.2 Säkerhet 

 

  När det gäller säkerhet så har alla de tillfrågade företagen kunder som lagrar känslig data. En del 

valde att kryptera kundernas data medan andra förlitar sig på brandväggar eller kundspecifika 

lösningar. Nyinstansiering av virtuella maskiner utfördes oftast för hand och kunderna har tillgång till 

de virtuella maskinerna via Remote Desktop Protocol (RDP), vilket är ett fjärrskrivbord. Till denna 

lösning används antingen SSL gateway eller SSL VPN för att skydda anslutningen. Endast ett av 

företagen erbjuder kontrollpanel för instanserna, men säger samtidigt att den inte används så ofta. 

 

  På fråga om hur de ser på oro hos sina kunder när det gäller saknad kompetens för säkerheten vad 

det gäller molntjänster så svarade de flesta att de kontinuerligt utbildar sin personal och investerar i 

nya och säkrare system. Alla kände att produktionsmiljön blivit säkrare under det senaste året. Som 

några anledningar till detta anges utbildning, högre medvetenhet, bättre autentiseringsmetoder, 

samt Ciscos produktutveckling och deras NextGen Firewall. 

 

  6.4.3 Tillgänglighet 

 

  När det gäller DDOS-attacker på miljön så varierade svaren. Några angav att de använder sig av IPS 

lösningar, medan andra angav att de anlitat externa leverantörer för att skydda nätet. När det gäller 

support för hårdvaruproblem, så har de flera inga specialavtal, utan ett standard service- och 

utbytesavtal. Ett av företagen svarade att de kan leverera specialavtal om kunderna speciellt önskar 

det och är villiga att betala för det. 

 

  6.4.4 Sårbarhet inom delade teknologier 

 

  De flesta av företagen svarade att kunderna delar på samma hårdvara. Ett av företagen svarade att 

varje kund hos dem har egen hårdvara. När det gäller mer avancerade attacker, som side-channel 

eller hypervisor escape, så hävdar alla att de inte råkat ut för något liknande eller att de inte känner 

till att några sådana händelser har inträffat. 

 

  6.4.5 Insiders 

 

  Vid anställningar så görs inte några säkerhetskontroller av personalen, men när en kund kräver det 

så kontrolleras alla som ska arbeta mot denna kund. Annars används standard-sekretessavtal vid 

anställning och ett företag svarade även att de headhuntar sin person via bekanta. Sen finns det 

även krypteringsteknologi för att skydda data, om kunderna skulle önska, hos de flesta av de 

tillfrågade företagen. Svaret på frågan om kunder krypterar sin data själva varierar mellan de olika 

företagen. En del har kontroll och svarade att kundernas skyddsvärda data är krypterad, medan 
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andra svarade att den inte var det. Ett av företagen visste inte om deras kunders skyddsvärda data 

var krypterad. 

 

  6.4.6 Internet protokoll 

 

  På frågan om företagen övervakar sina system för att identifiera onormal trafik så svarade något 

företag att sådan information är sekretessbelagd och de kan inte besvara frågan, medan andra 

svarade att de inte har någon övervakning av sina kunder men sätter upp det om någon kund har 

klagat och de behöver undersöka situationen. 

 

  6.4.7 Missbruk av tjänster 

 

  Inget av företagen kontrollerar sina nya kunders aktiviteter, men ett företag svarade att deras 

övervakningstjänst hittar kunder som missbrukar deras tjänster och stänger av tjänsterna med 

automatik om de bryter mot avtal. De använder sig av fördefinierad trafik för att identifiera kunder 

som inte sköter sig. Nagios nämns också som övervakningsprogramvara. Överlag ses inte missbruk 

av tjänster som ett problem. 

 

  6.4.8 Svagheter i applikationer 

 

  För att ligga steget före angripare så försöker företagen utbilda sin personal genom seminarier och 

konferenser, samt uppmuntra dem att läsa forums som är hacking-inriktade eller från 

säkerhetsföretag. Bloggar är också ett inslag för att hålla sig uppdaterad om vad som händer i 

omvärlden. Microsoft och Cisco nämns som källor. 

 

  6.4.9 Dataintrång 

 

  De flesta av de tillfrågade har färdiga rutiner om ett intrång skulle ske. Bland annat så nämns Cisco 

Retrospective Analysis som en säkerhetsåtgärd. När det gäller skydd av backuper med tanke på 

inbrott, brand eller dylikt så förvarar företagen dem offsite hos externa leverantörer såsom Securitas 

eller på externa lösningar med krypterade diskar.  

 

  6.4.10 Spectre och meltdown 

 

  Alla företagen har till största del uppdaterat sina operativsystem för skydd mot meltdown. De säger 

även att de inte upplever så stor prestandaförlust som de trodde att de skulle få av denna 

uppdatering. De uppger dock att det finns en viss skillnad. När det gäller Spectre så har alla maskiner 

i driftmiljö hos de flesta av företagen bytts ut, men det finns undantag. Flera företag uppger att 

mjukvaru-uppdateringarna som finns för Spectre version 1 och Meltdown är installerade på alla 

kunders VM, något av företaget uppger att de inte vet huruvida OS på kunders VM är uppdaterade, 

om de inte själva ansvarar för underhåll. 
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7. Diskussion 

 

  De senaste åren har en ökad adoption av molntjänster kunnat observeras av företag och 

organisationer på en global skala, en anledning till detta är att det ofta är mer kostnadseffektivt att 

anlita molntjänster än att driva sin egen IT verksamhet. Beroende på vad det är för typ av 

verksamhet dessa företag eller organisationer bedriver, samt vilka IT kompetenser som finns inom 

dessa organisationer, så finns olika servicemodeller för molntjänster som innebär olika 

ansvarsfördelningar mellan kund och tjänsteleverantör. Ett ansvarsområde som är en viktig fråga 

inom en sådan leverans är säkerheten. Intel Security’s rapport[3] visar att nästan hälften av de 

tillfrågade organisationerna upplever oro över säkerheten hos molntjänstleverantörer, vilket leder 

till att organisationerna fördröjer adoptionen av molntjänster. I denna studie undersöks de 

säkerhetshot som riktas mot molntjänster, utifrån de attackvektorer som är aktuella. I detta arbete 

har de primära attackvektorerna uppdelats i nätverk, hårdvara och hypervisor. En sekundär 

attackvektor som kan användas är fysisk tillgång till systemen via social engineering eller s.k. 

Insiders.   

 

  Som tidigare nämnts visade Ristenpart et al[8] redan under 2009 att det är möjligt att påverka 

positionen av sin VM-instans, på ett sådant sätt att VM-instansen körs på samma fysiska hårdvara 

som ett tänkt offer, inom ett stort molnnätverk. Detta fastslogs genom experiment som utfördes 

mot Amazons EC2 molnnätverk. Detta möjliggör vidare angrepp genom att utnyttja svagheter i de 

hårdvaruresurser som delas mellan virtuella maskiner. Men är det sannolikt att sådana attacker kan 

ske i en molnmiljö i verkligheten? Idag är side-channel attacker aktuellt inom 

forskningsgemenskapen[1][2][8][14], men det finns lite bevis för sådana incidenter i verkliga 

scenarion i driftmiljöer och det skulle kunna ifrågasättas hur viktigt det faktiskt är att skydda sig mot 

sådana attacker.  

   

  Enligt experiment som utförts av Gulmezoglu et al[1] så lyckades försök att extrahera AES 

krypteringsnycklar, som tillhörde en annan VM-instans, via sidokanalerna Prime+Probe och 

Flush+Reload som utnyttjade processorns Last Level Cache(LLC) för att extrahera informationen till 

en annan VM-instans. Med tanke på experimentuppställningen som användes, samt hur säkerheten 

ser ut idag vid säkra implementationer av molnnätverk, så går det att argumentera för att en sådan 

attack inte skulle vara möjlig i ett verklighetstroget scenario. En nödvändig förutsättning för att en 

attack, som den som övervägs i experimentet, ska lyckas är att offrets AES implementation är en 

mjukvaruimplementation som använder sig av lookup tables vid krypteringsoperationer. Genom att 

använda sig av en AES implementation som resulterar i andra mönster när det kommer till 

användning av cacheminne, exempelvis en implementation som inte lagrar lookup tables i cache, så 

går det att eliminera cache-timing baserade side-channel attacker. En annan lösning som gör 

attacken i detta experiment[1] omöjligt att genomföra framgångsrikt är helt enkelt att använda sig 

av Intels hårdvaruaccelererade AES-NI krypteringsteknologi, som först lanserades i Intel-processorer 

år 2010. De båda ovanstående åtgärderna redovisas närmare i avsnitt 5.4. 

  I januari 2018 avslöjades nya side-channel attacker som kallas för Spectre variant 1, Spectre variant 

2 samt Meltdown. Mitigation av sårbarheterna som möjliggör attackerna finns tillgänglig i olika 

omfattning för olika operativsystem, exempelvis finns i regel inte mitigation tillgänglig för Meltdown 

för 32-bitars operativsystem. Vidare kräver mitigation av Spectre variant 2 mikrokodsuppdateringar 
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för processorer, som endast finns tillgängliga för ett litet antal processorer ute på marknaden 

idag[31][32][33]. Det är sannolikt att vissa processorer, som vanliga konsumenter använder idag, 

aldrig kommer att få dessa uppdateringar. Om sådana processorer dessutom är några år gamla är 

det ännu mindre sannolikt att de kommer att få mikrokodsuppdateringar som mitigerar Spectre 

variant 2. I enkätundersökningen som gjordes inom ramen för denna studie, så uppgav 75% av 

respondenterna att de har uppdaterat sin hårdvara, i produktionsmiljön för att mitigera Spectre 

variant 2. Det kan tyckas vara förvånande att så många av de tillfrågade företagen redan har 

investerat i ny hårdvara, för att säkra mot denna sårbarhet, särskilt eftersom det bara är ett fåtal 

månader sedan dessa sårbarheter blev publika. Men även för att detta kräver en viss ekonomisk 

insats. Detta kan dock tolkas som att företagen är vaksamma när det kommer till nya sårbarheter 

som uppkommer, samt säkerheten av deras tjänster och detta är förstås mycket positivt. Även om 

sårbarheterna Spectre och Meltdown i nuläget är till stor del åtgärdade, så är det rimligt att 

varianter på dessa attacker kommer att komma till ytan längre fram i tiden och orsaka problem för 

säkerheten av datorsystem, inte minst för molntjänster. Vanligtvis utnyttjas inte nya sårbarheter, 

som exempelvis Spectre variant 2, så ofta då sårbarheten än så länge bara har publicerats. Koden för 

att utnyttja sårbarheten måste därför produceras från grunden av den som vill använda sig av en 

sådan attack. Men så fort någon släpper en fungerande kod publikt, så eskalerar spridningen av 

sådan kod rimligtvis. 

 

  Ansvarsområdena för kunders tjänster, data och applikationer kommer i fokus då fler företag väljer 

att adoptera molntjänster. Ett exempel på en tjänst som en molntjänstleverantör kan leverera är att 

tillhandahålla en webbserver och bakomliggande infrastruktur. En sådan leveransmodell kallas 

Software-as-a-Service(SaaS). I en sådan modell är det rimligt att molntjänstleverantören ansvarar för 

att säkra den bakomliggande nätverksstrukturen och även implementationen av webbservern och 

tillhörande databasserver, etc. Däremot blir rimligen innehållet på webbservern kundens ansvar, 

exempelvis att de ser till att inte det går att utföra SQL injection mot deras implementationer av 

databasanrop som används av en webbsida. Infrastructure-as-a-Service(IaaS) är en annan 

leveransmodell som innebär att molntjänstleverantören tillhandahåller en eller flera virtuella 

maskiner och även den bakomliggande infrastrukturen. Till skillnad från SaaS, har kunden ett större 

ansvar för säkerheten i en IaaS-leveransmodell. Eftersom de själva driftar all mjukvara som körs på 

de virtuella maskinerna, bär de även ansvar för säkerheten när det kommer till 

mjukvaruapplikationer och tjänster som körs. Oberoende av vilken leveransmodell som används, bär 

molntjänstleverantören alltid ansvaret för säkerheten och tillgängligheten av den bakomliggande 

infrastrukturen, dvs. Det interna nätverket, hårdvara, hypervisors och uppkoppling till internet.  

 

  När det kommer till molntjänsters bakomliggande infrastrukturen och det interna nätverket är det 

rimligen viktigt att nätverkstrafiken segregeras ordentligt för att minska interna användares 

möjlighet att angripa varandra med hjälp av traditionella nätverksbaserade attacker. Det finns olika 

lösningar för att uppnå denna segregation av trafiken som behandlas i avsnitt 5.5 i denna studie. 

Exempelvis kan uppdelning av det interna nätverket via VLAN och GRE-tunnlar nyttjas. Trafik i GRE-

tunnlar kan även skyddas av krypteringsprotokoll såsom de som ingår i IPsec protokollstacken. Det 

finns även andra lösningar för att hindra skadlig intern trafik, t.ex. Network Packet Filtering som 

inträffar vid Hypervisorn. Det är även viktigt att skydda kunderna från angrepp av externa 

användare. Att gedigna implementationer av nätverksbaserad IPS och brandväggar finns på plats kan 

anses vara något som är grundläggande för säkerheten i en molntjänstleverantörs nätverk. Av de 
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företag som medverkat i enkätundersökningen i denna studie uppger hälften att de inte övervakar 

produktionsmiljön mot onormal trafik och hälften uppger att de gör det, men att teknikerna som 

används är sekretessbelagda. På fråga om vilka rutiner företagen har för att skydda kunder mot 

DDOS-attacker så svarar de flesta att de använder någon form av IPS-system, ett företag uppger att 

de använder sig av externa leverantörer. Att skydda miljön mot DDOS-attacker är en problematisk 

uppgift, paketfiltrering som utförs nära destinationen av attacken medför i de flesta fall att det finns 

risk för att legitim trafik filtreras ut, detta beror också på hur sofistikerad attacken är. I och med att 

molntjänstleverantören endast kan utöva direkt kontroll över sitt eget nätverk, så finns starkt 

begränsade möjligheter att stoppa attackerna nära källan, vilket hade varit att föredra. Det går att 

argumentera att problemet med DDOS-attacker är en fråga om mognadsgraden för hela internet, då 

denna typ av attack kan avhjälpas genom att AS och IXP utför förberedande åtgärder för att 

exempelvis stoppa spoofad trafik, samt routa om eller filtrera trafik för att förhindra DDOS attacker 

när de väl pågår. 

 

  Ett av de centrala målen för angrepp i en virtuell miljö är hypervisorn. Om någon lyckas att eskalera 

rättigheter från en underliggande virtuell maskin, så kan vederbörande få kontroll över andra 

virtuella maskiner som delar hårdvaran, då det är hypervisors uppgift att kontrollera och fördela de 

resurser som finns tillgängliga. De individer som utvecklar programvaran är medvetna om 

problematiken och lägger stora resurser på att producera robust kod. Detta gör att det är svårt att 

bryta sig in i virtuella system, men inte omöjligt.  

 

  Det har funnits flera olika hot mot virtuella tjänster, vilket har åtgärdats med tiden. Några av dem 

är hyperjacking, VM-escape och anti-VMI attacker. Vid en närmare studie om hyperjacking, så visar 

det sig att det krävs tillgång till hårdvaran som hypervisorn ligger på, detta är dock osannolikt om 

företaget som tillhandahåller tjänsten har en bra säkerhetsrutin. Attacken går ut på att antingen 

installera en ny hypervisor under den befintliga eller implementera ett rootkit i den befintliga miljön. 

Om inte obehöriga får tillträde till serverrummet, eller det finns en insider som orsakar problem, så 

bör de vara säkra. På frågor om intrång och hantering av backuper så svarade ett av företagen att de 

antingen hade sin servermiljö i säkerhetsklassade lokaler medan ett annat företag nämnde att deras 

datacenter kräver passerkort för att komma in. För att kunna utföra en VM-escape så krävs det alltså 

någon form av säkerhetsbrist som exempelvis nämns av Rakotondravony et al. [9, s. 8]. Även om 

leverantören använder sig av en brandvägg, med krav på att alla användare använder säkra 

anslutningar och att de virtuella maskinerna ligger i ett segmenterat nät, så minskar inte risken för 

att någon ska kunna eskalera sina rättigheter, om det existerar ett säkerhetshål. En illvillig kund kan 

tekniskt sett fortfarande ta sig in i systemet. Säkerheten bygger helt och hållet på hur vidare 

mjukvaruföretaget som levererar hypervisorn håller sitt system fritt från säkerhetshål. VMI är en 

teknik som används för felsökning och forensiska analyser av virtuella maskiner i drift. Framgångsrika 

attacker där förövaren lyckats att installera agenter på målsystemet, öppnar upp det för att kunna 

hämta olika typer av informationsdumpar, samt tillgång till diskarna på den virtuella enheten. Ett 

skydd som skulle detektera ett intrång av denna typ är en IPS.  En sådan attack skapar nämligen 

ovanlig trafik på nätverket. Flera av de företag som medverkat i enkätundersökningen svarade att de 

använder IPS i sitt nätverk.   

 

  När det gäller hypervisorn så finns det egentligen bara ett sätt att skydda den. Det är att placera 

hårdvaran i ett slutet rum, där ingen har tillgång förutom ansvariga administratörer. Det får endast 
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finnas en kund per hårdvara och det måste finnas en extern brandvägg som filtrerar trafiken. All 

kommunikation som sker mot server i administrationssyfte för kundens räkning skall ske med hjälp 

av en säker uppkoppling via någon form av VPN. På svar på fråga om det var vanligt att flera kunders 

VM kördes på samma fysiska hårdvara svarade de flesta företagen ja. Detta är rimligen på grund av 

att det är mer kostnadseffektivt att multiplexa kunders VM på samma fysiska hårdvara. 

När man ser på svaret angående huruvida företagen upplevt någon form av avancerad attack eller 

intrång så har alla svarat nej, eller att detta isåfall inte är något de känner till. Detta kan betyda att 

de inte tar hotet på tillräckligt stort allvar, eller att företagen känner sig trygga med den 

säkerhetsnivå de har valt. 

 

  Efter genomförd studie, så upplevs det som att det största hotet mot hypervisors idag är insiders. 

Det är relativt enkelt att injicera skadlig kod i ett befintligt system. Den skadliga koden kan vara 

utvecklad av en person med höga kunskaper om hur virtualisering fungerar. Sen kan någon annan 

plantera den med hjälp av ett bootbart USB minne, den uppgiften kräver inte så avancerad kunskap 

utan kan utföras av bud, hantverkare eller anställd på företaget. Det enda kravet är att personen har 

fysisk tillgång till servrarna. 

 

  Enligt undersökningen så använder leverantörerna sig av olika lösningar för att skydda sina system. 

Brandväggar används för att minska attackytan från externa användare. Krav på att kunderna 

ansluter till sina virtuella maskiner via säkrade länkar, exempelvis SSL, förbättrar även skyddet mot 

att obehöriga kan får tillgång till de virtuella maskinerna. De flesta av leverantörerna initierar sina 

kunders virtuella maskiner för hand, vilket innebär att det inte dyker upp okända maskiner i 

nätverket som är felaktigt konfigurerade samt utan de senaste säkerhetsuppdateringarna.  

  Enligt de företag som har deltagit i enkätundersökningen som skickats ut, så upplevs det som att de 

hanterar sina system på ett tillfredsställande sätt. Det som inte riktigt går att få en rätsida på, är 

huruvida de som har svarat verkligen berättat sanningen eller svarat det som bör ha gjorts i deras 

miljö, då många av svaren känns väldigt lika. Enkätundersökningen har tyvärr genererat en låg 

svarsfrekvens, detta kan bero på att frågorna i undersökningen kan tyckas vara besvärliga att svara 

på. Frågornas karaktär kan lämna ut hemlig information, samt när det gäller juridiska aspekter, så 

kan det vara ett brott att lämna ut sådan information till obehöriga. 
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8. Slutsats 

 

  Inom denna studie har olika hot mot säkerheten hos molntjänster, samt åtgärder för att mitigera 

dessa undersökts. En enkätundersökning har skickats ut till företag i Sverige för att få en inblick i hur 

de hanterar säkerheten i sina molntjänstlösningar. En litteraturstudie har gjorts för att samla in 

information om relevanta sårbarheter, attacker och säkerhetsåtgärder.  

  Problematiken med insiders som utnyttjar sin position för att angripa kunders system har också 

övervägts. Även om säkerhetsåtgärder för angrepp som baseras på nätverk, hypervisor och hårdvara 

finns på plats i systemen, så kan en insider utgöra ett betydande hot mot tillgängligheten, 

integriteten och konfidentialiteten av kunders skyddsvärda data och applikationer. När det kommer 

till problematiken med insiders finns ett begränsat antal säkerhetsåtgärder som kan tillämpas i 

litteraturen. Intel har utvecklat en nyare teknologi vid namn Intel Software Guard Extensions(SGX). 

Med hjälp av denna teknik upprättas skyddade delar i minnet, s.k. Secure enclaves. Dessa skyddade 

delar av minnet medför att endast applikationer som körs i dessa delar kan ta del av den data som 

vistas där. När en annan process begär åtkomst till data som befinner sig i en secure enclave nekas 

åtkomsten av Intel SGX, detta gäller även för sådana processer som körs med höga privilegier, 

exempelvis en VM monitor. Exekvering av instruktioner med secure enclaves säkerställer 

konfidentialitet och integritet av data även när privilegierad malware finns närvarande i systemet. 

Intel SGX kan användas för att hjälpa till att säkra kunders skyddsvärda data från insiders.  

  När det kommer till attackvektorerna nätverk, hårdvara och hypervisor finns det idag en hög 

mognadsgrad på forskningen och mitigerande åtgärder, däremot är insiders ett relativt färskt 

forskningsområde som är aktuellt för vidare efterforskning.  

 

  Frågeställningen inom denna studie löd: Vilka åtgärder kan tas för att förebygga svagheter och hot 

mot säkerheten och tillgängligheten av molntjänster? Studien har främst behandlat tre olika 

attackvektorer: Nätverk, hårdvara och hypervisor. 

 

Nätverksbaserade attacker 

 

  Traditionella nätverksattacker har idag en hög mognadsgrad inom forskningen och det finns en 

mängd olika mjukvaru- och hårdvarubaserade lösningar, samt tjänster tillgängliga för att motverka 

sådana attacker. Eftersom det är av yttersta vikt att tillgängligheten av kunders data, applikationer 

och webbsidor är konstant är det viktigt att skydda molntjänstnätverk mot DDOS-attacker. Ett sätt 

att göra detta är att använda sig av tjänster från tredje part som erbjuder skydd mot DDOS, 

exempelvis företaget Cloudflare. Detta sätt att skydda sig på används av några av de ledande 

molntjänstleverantörerna idag, som Microsoft Azure och Amazon AWS EC2. Ett annat sätt att skydda 

sig mot DDOS attacker är paketfiltrering i brandväggar och routers placerade i nätverkets yttre 

gränser mot internet. Eftersom paketfiltrering fungerar bäst när den tillämpas nära källan av en 

DDOS-attack, för att så mycket legitim trafik ska komma fram som möjligt, går det att argumentera 

för att ansvaret kring att förhindra DDOS-attacker sker över internet inte bara ligger på offret. För att 

förhindra dessa attacker så effektivt som möjligt krävs det att AS och IXP implementerar 

paketfiltrering i deras infrastruktur och är beredda att routa om internettrafik när stora DDOS-

attacker sker, för att förhindra attackerna direkt eller för att bryta botnets kontakt med Command & 
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Control servrar och på så vis förhindra attackerna indirekt. Andra tekniker för att förhindra DDOS 

attacker är användning av tekniker som load balancing eller flow control.  

 

  För att motverka attacker som hotar integriteten av konfidentialiteten av kunders trafik, som 

exempelvis Man-in-the-middle, är användning av krypterade nätverksprotokoll en god åtgärd. En 

protokollsamling som löser denna problematik på ett väldigt bra sätt är IPsec standarden. För att 

förhindra nätverksbaserade attacker i allmänhet är implementation av brandväggar, samt IDS eller 

IPS i nätverket en god åtgärd. Eftersom IDS endast övervakar och larmar krävs ytterligare åtgärder 

vid förekommande av incidenter för att få ett tillfredställande skydd, medan det inte är nödvändigt 

på samma vis vid IPS implementationer eftersom sådana system har kapabiliteten att stoppa 

attacker automatiskt.  

 

  För att motverka nätverksattacker som sker mellan virtuella maskiner är en nödvändig åtgärd att 

segregera trafiken med hjälp av olika VLAN och GRE tunnlar. Detta är även en standardåtgärd enligt 

bästa praxis för skalbara nätverksimplementationer i industrin. På detta sätt går det att dela upp 

olika trafikflöden och säkerställa att enheter inte når till platser i nätverket där de inte har att göra.  

 

Hårdvarubaserade attacker 

 

  Ett första steg för att säkra mot hårdvarubaserade attacker är att kontrollera det fysiska området 

runt datorsystemen. Vid många hårdvarubaserade attacker är fysisk tillgång till system en 

nödvändighet och genom att kontrollera vilka som vistas i närheten av systemen så blir det svårt för 

angripare att attackera systemen. Trusted Platform Moduler kan integreras i datorsystemen för att 

säkerställa integriteten av mjukvara, hårdvara och bootsekvens. Därmed är detta en åtgärd som 

hjälper till att säkra mot olovliga förändringar vid uppstart av datorsystemen, som exempelvis s.k. 

Rootkits. För att motverka att information läcker från processer eller mellan virtuella maskiner 

genom side-channel attacker är användandet av Intel Secure Guard Extensions en god åtgärd. Med 

hjälp av denna teknologi kan skyddsvärda processer och tillhörande data köras i skyddade delar av 

minnet, som andra processer och potentiellt andra virtuella maskiner inte kommer åt.  

 

  Krypteringsnycklar tillhörande krypteringsalgoritmer som skyddar data och trafik är intressanta mål 

för en angripare och kan äventyras då en angripare har tillgång till samma fysiska resurser som 

offret. Situationer som denna uppstår frekvent i molntjänstnätverk, då det är populärt bland 

leverantörer att köra flera virtuella maskiner på samma fysiska system som tillhör olika kunder. Vissa 

krypteringsimplementationer, som använder sig av lookup tables vid krypteringsoperationer, är 

särskilt svaga mot side-channel attacker. En åtgärd att rekommendera är att säkerställa att alla 

processorer i system med virtuella maskiner tillhörande gäster har stöd för tekniken AES-NI, som är 

en typ av krypteringsimplementation som är robust mot side-channel attacker. I en IaaS 

leveransmodell bestämmer inte leverantören vilka specifika applikationer eller lösningar som 

kunden använder, men leverantören kan fortfarande rekommendera AES-NI till sina kunder och om 

de erbjuder egna krypteringslösningar till sina kunder kan de se till att tekniken används.  

 

  Åtgärder mot de nypublicerade åtgärderna Spectre variant 1 och 2, samt Meltdown är att 

kontrollera om kunders operativsystem är uppdaterade med säkerhetsuppdateringar som mitigerar 

svagheterna och sätta in nödvändiga åtgärder i det fall att de inte är det. En virtuell maskin som inte 
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har dessa säkerhetsuppdateringar kan potentiellt utsätta andra virtuella maskiner och således andra 

kunder för risk. En annan åtgärd som bör tas specifikt mot Spectre variant 2, är att säkerställa att alla 

processorer vid system som kunders virtuella maskiner ligger på har fått de 

mikrokodsuppdateringarna som krävs för att mitigera säkerhetsbristen via BIOS uppdateringar. Det 

finns en stor risk för att nya processorer behöver inhandlas och installeras, på grund utav att dessa 

mikrokodsuppdateringar endast släpps för de senaste generationerna av processorer.  

 

Hypervisor attacker 

 

  Det finns inte någon 100% säkerhetslösning för att skydda en virtuell miljö mot intrång. Detta beror 

på problematiken med nya okända säkerhetshål upptäcks och kan utnyttjas innan de har korrigerats. 

Den viktigaste faktorn i en robust säkerhet för hypervisorn är kontrollen av vem eller vilka som har 

tillgång till hårdvaran som den är installerad på. Om någon obehörig kan komma år hårdvaran så är 

det även möjligt att manipulera installationen och på detta sätt skaffa sig tillgång till alla de datorer 

som styrs av denna hårdvara. Det är även möjligt att lokalt installera nya virtuella maskiner i miljön 

som senare kan utnyttjas utifrån för att starta en attack mot systemet. En annan viktig skydds 

komponent är att leverantören använder sig av hårdvara med skydd mot attacker som ät 

hårdvarubaserade för att förhindra modifieringar på uppstart rutinerna eller att annan hårdvara kan 

anslutas till hypervisorn. Så återigen är Trusted Platform Moduler som kan integreras i 

datorsystemen ett bra skydd för virtuella miljöer och kan förhindrar att mjukvaran i en 

virtualiseringsplattform utan tillstånd kan förändras av någon lokalt. En annan aspekt som är viktig är 

att alltid se till att mjukvaran är uppdaterad med de senaste säkerhetsuppdateringarna som 

mjukvaruleverantören har producerat för sin produkt. 

 

Enkätundersökning 

 

  Under denna uppsats producerades en enkätundersökning, som skickades ut till flera företag. 

Eftersom svarsfrekvensen var förhållandevis låg, blir resultatet inte en sann bild av verkligheten, 

men samtidigt så ges det ett underlag för en mindre bild av hur företag ser på säkerheten i 

molntjänster. 

 

  Flera av svaren som mottagits var mycket lika varandra, medan några punkter skiljer sig mellan 

företagen. En av de punkter som kan uppfattas som lite underlig är att inte alla företag övervakar 

sina nätverk för att proaktivt identifiera trafik eller andra typer av aktiviteter som inte följer det 

normala arbetsflödet på de servrar de ansvarar för. Det förekom svar som visar att företagen väntar 

tills något hänt innan de börjar logga trafik och utreda händelserna. Samtidigt så följer alla 

molntjänstleverantörer de rekommendationer de har fått av sina av sina leverantörer för 

programvaran de använder. Det vill säga att de uppdaterar systemen regelbundet och utför 

installationer på ett säkert sätt.  

  Angående säkerheten för informationen de lagrar åt sina kunder, så förlitar sig några av företagen 

endast på brandväggar och kundspecifika lösningar medan andra krypterade kundernas data. För att 

ha en bra säkerhet inom infrastrukturen och följa med i utvecklingen så nämner de flesta företag att 

de skickar sina anställda på kurser och att det är viktigt att anställda på egen hand har intresse av att 

lära sig nya saker, samt att följa utvecklingen via exempelvis säkerhetsforum samt de företagens 

hemsidor som utvecklar säkerhetsprodukter. Mycket av säkerheten ligger i att företagen använder 
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sig av de senaste produkterna från återförsäljare som Cisco. Flera av företag nämner att de känner 

sig säkrare med den utveckling som Cisco har via sin produkt NextGen Firewall. 

  För att skydda sig mot DDOS-attacker så var svaren varierande. Några har egna IPS lösningar medan 

andra anlitar externa tjänsteleverantörer. För att skydda sig mot intrång så svarade flera företag att 

de använder Cisco Retrospective Analysis när en incident har skett. För att skydda backuper så finns 

det lösningar där backuperna lagras hos Securitas eller på externa krypterade hårddiskar. 

  När det gäller hårdvarurelaterade hot så uppger alla att de har bytt ut processorerna i driftmiljön 

för att motverka spectre variant 2 och säkerställer att deras operativsystem är uppdaterade. De 

råder sina kunder att installera säkerhetsuppdateringarna för operativsystemen, men alla företag 

har inte full kontroll på sina kunders installationer.  

  Kontroller av de anställda sker endast när företagens kunder kräver det, enligt de flesta företagen. 

Alla företagen använder standardavtal när det gäller sekretess för sina anställda. 

  Överlag upplever inte företagen att olaga eller oetisk användning av deras tjänster är ett problem. 

Ett av företagen svarade att de har användarvillkor som specificerar tillåten och otillåten 

användning. Företaget stänger av kunder som bryter mot dessa villkor, som de har skrivit på och 

godkänt. 
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Appendix A: Enkät om säkerhet i molnet 

 

Undersökning om säkerhet inom 

molntjänster 
 

En enkätundersökning till dig som arbetar med cloudmiljöer. 

 

Denna enkätundersökning skickas ut till er i samband med ett examensarbete som görs vid 

Högskolan i Halmstad. Vi som skriver uppsatsen heter Alexander och Magnus och studerar IT-

forensik och informationssäkerhet. Vår uppsats innebär en kvalitativ undersökning av säkerhetshot 

mot molntjänster.  

  Eftersom alltmer av IT driften i samhället idag flyttas till cloudmiljöer så hamnar dessa tjänster 

alltmer i rampljuset. Intel Security’s rapport från februari 2017 visar att de organisationer som 

tillfrågats trodde i snitt att det skulle ta 15 månader innan deras IT budget skulle vara cloudbaserad 

till 80 procent. Rapporten visar samtidigt att 49 procent av organisationerna fördröjde övergången 

till cloudbaserade tjänster på grund av oro över brist på IT säkerhetskunskaper.  

   

  Vår uppsats handlar om de säkerhetshot som riktas mot cloudmiljöer, vilka förberedande åtgärder 

som kan göras för att förebygga säkerhetsrisker och hot, samt hur molnleverantörers arbete med 

säkerhet och riskhantering ser ut idag i praktiken. Därför vänder vi oss till er med förhoppningen att 

ni vill hjälpa oss genom att fylla i denna enkätundersökning.  

  Vi har valt att göra denna enkätundersökningen webbaserad eftersom vi ansåg att detta alternativ 

var enklast och gav den bästa möjligheten att vara anonym som respondent. Vi hoppas att detta ger 

er tryggheten att svara så ärligt som ni kan. Om ni skulle ha några frågor angående enkäten kan ni nå 

oss via email eller telefon: 

 

Alexander Arvidsson    Magnus Lundberg 

Email - alearv15@student.hh.se   Email - maglun15@student.hh.se 

Telefon - 0702273055    Telefon - 0763404939 

 

Stort tack till er som vill medverka! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTALLATION OCH UNDERHÅLL 

 

- När nya versioner av OS, mjukvara och hypervisor släpps hanterar olika 

organisationer detta på olika sätt, både när det kommer till utförande och när det 

kommer till tidsplanering. Vad är era rutiner rörande patchning av systemen? 

  

- Vilka är era rutiner när det gäller hantering av hårddiskar som inte längre kommer 

att användas i drift?  

 

- Har ni några särskilda rutiner då en ny kund tilldelas lagringsyta som en annan kund 

tidigare nyttjat? 

 

 SÄKERHET 

 

- På vilket sätt går instansiering av virtuella maskiner till i eran miljö? Görs detta 

manuellt av tekniker eller används exempelvis ett webbinterface? 

- Är det någon av era kunder som har särskilt behov av säkerhet, som exempelvis 

lagrar känsliga uppgifter? 

- Finns det några särskilda rutiner vad det gäller hantering av sådana kunder, 

deras virtuella maskiner, lagring, nätverkstrafik, etc? 

- Med vilken metod kopplar kunderna i regel upp sig mot infrastrukturen? 

- Finns det en kontrollpanel för VM-instanser för era kunder? (vid IaaS*) 

- Använder ni er av container tjänster för era kunder? 

- Om ja, är det ni som leverantörer eller kunden som skapar container 

images? 

- Om ja, hur har ni valt att balansera säkerheten mot kundens chans att 

utveckla sin programvara produktivt i en container? 

- Enligt Intel Security’s rapport så bidrar oro över avsaknad av IT säkerhetskunskaper 

inom branschen till att övergången till molntjänster saktas ner. Hur har ni förbättrat 

säkerheten i produktionsmiljön och kommunikationen med kunder angående 

säkerhet under det senaste året?  

- Upplever ni själva att att er produktionsmiljö har blivit säkrare under det sista året? 

Vad beror det på? 

 

*Infrastructure-as-a-Service 

 

TILLGÄNGLIGHET 

 

- Vilka rutiner används för att skydda kunder mot DDOS attacker? 

- Finns det en plan om hårdvaran slutar fungera. Hur ser det ut på med avtal från 

hårdvaruleverantörer? 

 

 



 

SÅRBARHET INOM DELADE TEKNOLOGIER 

 

- Är det vanligt att olika kunders VM-instanser körs på samma fysiska hårdvara? 

- Inom forskning är mer avancerade former av attacker idag aktuella. Har ni i eran 

miljö någonsin varit med om incidenter som involverat sårbarheter inom delade 

teknologier, såsom side-channel attacker eller hypervisor escape? 

- Vilken typ av angrepp har en sådan incident involverat? 

 

INSIDERS 

 

- Finns det rutiner för att skydda kunders data med hjälp av kryptering? 

- Är det vanligt att kunderna själva väljer att kryptera sin data? 

- Vilka rutiner har ni vid anställning av ny personal? 

 

INTERNET PROTOKOLL 

 

- Övervakar ni era plattformar mot onormal trafik. Vilken teknik används? 

 

MISSBRUK AV TJÄNSTER 

 

- Utför ni några kontroller mot enskilda kunder vid det tillfälle de anlitar era tjänster? 

- Söker ni aktivt efter kunder som missbrukar era tjänster. 

- Vilka hjälpmedel använder ni er av för att identifiera dem? 

- Är det ett vanligt problem idag? 

 

SVAGHETER I APPLICATIONER 

 

- Hur förbereder ni er verksamhet för uppkommande problem i applikationer? 

Studerar ni exempelvis anti-hacker forum. 

 

DATAINTRÅNG 

 

- Finns det färdiga rutiner för hur intrång i kundens samt era system hanteras. 

- Hur är den fysiska säkerheten planerad med tanke på brand eller stöld,  hur förvaras 

backuper? 

 

SPECTRE OCH MELTDOWN 

  

- Har ni installerat säkerhetsuppdateringar för operativsystem i produktionsmiljön för 

att förebygga meltdown(CVE-2017-5754) och spectre variant 1(CVE-2017-5753), om 

ja till vilken utsträckning?  

- Om ja, har ni till följd av sådan säkerhetsuppdatering observerat förluster i 

prestanda och hur har ni isåfall hanterat detta? 



 

- Kontrollerar ni att kunders virtuella maskiner(VM) är patchade för att 

motverka Meltdown(CVE-2017-5754) och Spectre variant 1(CVE-2017-5753) 

attacker? 

- Har ni uppdaterat hårdvaran i produktionsmiljön för att säkra mot spectre variant 

2(CVE-2017-5715) och isåfall till vilken utsträckning? 
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