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“As the world is increasingly interconnected, everyone shares the responsibility of securing 

cyberspace.” 

– Newton Lee, Counterterrorism and Cybersecurity: Total Information Awareness 
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Förord 

Kandidatuppsatsen är skriven vid Högskolan i Halmstad under vårterminen 2019 och är ett 

obligatoriskt moment i programmet IT-forensik och informationssäkerhet. 

Vi vill rikta ett stort tack till det företag där experimentet genomförts. Det har varit otroligt 

givande att få ta del av hur säkerheten kan se ut i en reell verksamhet och det har bidragit till 

ett autentiskt scenario. 

Tack även till Stefan Axelsson för värdefull handledning under arbetets gång. Stefan Axelsson 

har, tillsammans med Eric Ericsson och Robin Kirkhoff, skapat givande diskussioner och bi-

dragit med värdefull feedback.  

Daniel Johnsson, Lina Krohn 

Högskolan i Halmstad 
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Sammanfattning 

 
I dagens samhälle sker den digitala utvecklingen fort. Detta medför både för- och nackdelar 

när det talas om säkerheten i olika enheter. Den snabba utvecklingen har medfört att säkerheten 

hamnat i skymundan. Hot och sårbarheter i enheter skulle kunna utnyttjas av en angripare i 

syftet att samla och utnyttja information. I industriella verksamheter har säkerheten inte haft 

en särskilt stor prioritet, trots att industriella enheter och övriga nätverksanslutna enheter be-

finner sig uppkopplade på samma nätverk. Utvecklingen av internets infrastruktur har även 

medfört en ökning av cyberattacker. Förr utfördes fler cyberattacker mot slumpmässigt utvalda 

individer. Idag är attacker mer intelligenta och angripare prioriterar istället att angripa specifika 

verksamheter för att få tillgång till känslig information, åsamka skada på enheter eller för eko-

nomisk vinning. Idag är implementerade säkerhetsåtgärder i industriella verksamheter, exem-

pelvis brandväggar, kryptering och intrångsdetektionssystem, inte specifikt utformade för att 

fungera korrekt i en industriell miljö. Detta resulterar i nya hot och sårbarheter, vilket vidare 

leder till fler sårbarheter.  

Detta öppnar upp för frågeställningarna: Vilka är de mest förekommande hot och sårbarheterna 

idag? Vilka befintliga metoder och verktyg är lämpliga att använda för att kontrollera säker-

heten i ett IIoT-nätverk och dess interna industriella enheter? Syftet med studien är att under-

söka de mest förekommande hot och sårbarheterna i IIoT-nätverk och dess interna enheter. 

Syftet är även att föra ett resonemang kring metoderna för att vidare kunna utvärdera säker-

heten i industriella verksamheter. Slutligen genomfördes ett experiment i en reell industriell 

verksamhet för att erhålla en nyanserad bild, för att kunna analysera hot och sårbarheter i in-

dustriella system. Sammanfattningsvis finns det många olika hot och sårbarheter uppdelade i 

kategorier och flera verktyg att använda för att identifiera och analysera sårbarheter. Ett sår-

barhetstest mot en industriell verksamhet ska genomföras etiskt och konsekvenserna bör beak-

tas. Resultatet av denna studie är en kartläggning och en demonstration för hur hot och sårbar-

heter kan upptäckas i industriella verksamheter.  

 

 

 

Nyckelord: Internet of Things, Industrial Internet of Things, SCADA, Industrial Control Sys-

tems 
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Abstract 

 
Today the digital evolution is progressing rapidly. This entails both pros and cons concerning 

the security of devices. Despite the evolution, security has been left in the dark. This results in 

threats and vulnerabilities in devices, which could potentially be used by a hacker with the 

purpose of exploiting information. Security has not been a priority in industrial enterprises, 

even though industrial devices and other networked devices reside on the same network. The 

evolution of the infrastructure of the Internet has resulted in an increase of cyberattacks. These 

attacks used to target random individuals. The attacks of today are more intelligent, and hackers 

have changed their targets to specific enterprises to further exploit sensitive information, dam-

age devices or for financial benefits.  

Safety in today’s industrial workplaces, such as firewalls, encryption and intrusion detection 

systems are not specifically designed to work in this type of environment. This leads to new 

threats and vulnerabilities which further leads to more exploited vulnerabilities. 

This formulate the following questions: Which are the most occurring threats and vulnerabili-

ties today? What current methods and tools are suited for controlling security in IIoT-networks 

and its internal industrial devices? 

The purpose of this thesis was to examine the most occurring threats and vulnerabilities in 

IIoT-networks and its internal devices and reason among the methods to evaluate security in 

industrial enterprises. Lastly, an experiment in a real industrial workplace was conducted to 

attain a nuanced picture of the implementation of finding threats and vulnerabilities in indus-

trial systems.  

In summary, there are a lot of different threats and vulnerabilities divided into categories and 

many tools are available to ensure the vulnerability. To conduct a test to find threats and vul-

nerabilities in an industrial enterprise, it needs to be ethically correct and the consequences 

carefully considered. 

The result of this thesis is a mapping and a demonstration of how threats and vulnerabilities 

are detected in an industrial workplace. 

 

 
Keywords: Internet of Things, Industrial Internet of Things, SCADA, Industrial Control Sys-

tems 
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Definitioner 

Här presenteras en kortare beskrivning av förekommande ord, termer och dylikt vilket före-

kommer i rapporten. 

 

AD 

Active directory är en databas som förser information om tjänster inom bland annat 

autentisering och policys.  

 

API 

Application Programming Interface, ett gränssnitt för en applikation. 

 

Baudhastighet 

Måttenhet för hastighet vid dataöverföring. 

 

Checksumma 

Kontrollsumma vars syfte är att upptäcka fel i data som tillkommit vid kommunikation 

mellan datorer. 

 

Control flow 

Ordningen för hur funktioner, instruktioner och statements exekveras eller utvärderas 

av ett körande program. 

 

Credentials 

Verifiering av identitet, exempelvis inloggningsuppgifter. 

 

Datadioder 

Hårdvara vilket används för att isolera och skydda nätverk från externa hot. 

 

Data flow 

Hur data rör sig genom ett system bestående av mjukvara, hårdvara eller en kombinat-

ion av de båda. 

 

Endpoints 

Datoranordning, exempelvis en laptop, vilken kommunicerar över ett nätverk. 

 

FIFO 

First in, first out. En metod för att organisera och manipulera en databuffert. 

 

Firmware 

Mjukvara inprogrammerad i hårdvara. 
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Gateway 

Router vars syfte är att koppla samman två nätverk för att möjliggöra kommunikation 

mellan enheter. 

 

Geolocation-tjänster 

Tjänster för geografisk platsbeskrivning.  

 

HMI 

Operatörspanel vilket ansluter en användare till en maskin, system eller enhet. 

 

IANA 

Organisation vilka bland annat arbetar med att se över fördelning av IP-adresser och 

utveckling samt implementering av olika internetprotokoll. 

ICS 

Industrial Control System är en generell term vilket omfattar olika typer av kontrollsy-

stem associerade till en industriell verksamhet. 

 

Information Technology (IT) 

Teknik för datorer att skapa, processa, lagra, säkra och utbyta all form av elektronisk 

data. 

 

IP-adress 

Adress vilket unikt identifierar en nätverksuppkopplad enhet. 

 

LDAP 

Lightweight Directory Access Protocol är det protokoll vilket används för att kommu-

nicera mot Active Directory. 

 

Moxa 

Leverantör inom industriella nätverk för att hjälpa kunder implementera anslutning i 

IIoT. 

 

Operational Technology (OT) 

Teknik för datorer att ändra eller övervaka den fysiska statusen av ett system, exempel-

vis kontrollsystemet för ett kraftverk. 

 

Paket 

Behållare av data vilket förs över ett nätverk 

 

PKI 

Public Key Infrastructure är ett sätt att hantera publika krypteringsnycklar. 
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PLC 

Programmable Logic Controller, eller programmerbart styrsystem, är en dator vilket 

används för att kontrollera processer inom en industri. 

 

RPC 

Remote Procedure Call är ett protokoll som ett program kan använda för att efterfråga 

en tjänst från ett program placerat på en annan dator i ett nätverk utan kunskap om 

nätverkets detaljer. 

 

SIS-system 

Schengen Information System är ett system vilken delar med sig av information relate-

rat till säkerhet och gränskontroll i Europa. 

 

Social engineering 

Metod för att manipulera personer till att utföra handlingar eller avslöja konfidentiell 

information. 

 

SSL 

Säkerhetsmekanism vilket används för att kryptera kommunikationen mellan två en-

heter. 

 

Standard operativa procedurer (SOP) 

Uppsättning instruktioner sammanställda av en organisation för att hjälpa anställda att 

genomföra komplexa rutinaktiviteter. 

 

TCP 

Transmission Control Protocol, ett protokoll för att säkra överföring av datapaket. 

 

UART 

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. En hårdvaruenhet för asynkron seriell 

kommunikation där dataformat och överföringshastighet kan konfigureras.   

 

UDP 

User Datagram Protocol, ett protokoll vilket används för att skicka datagram över ett 

IP-nätverk. 

 

Webroot 

Basmappen för en webbsida där vanligtvis filerna index.php, index.html, default.html 

eller dylikt är lagrade. 
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1 Introduktion 

I introduktionen introduceras läsaren till säkerhetsutmaningar i IoT och IIoT. Rapporten återger 

en historisk tillbakablick av dessa för att förklara dess utveckling över åren. Vidare leder detta 

till en diskussion om säkerhetens dilemman. Utifrån diskussionen formuleras de frågeställ-

ningar rapporten utgår ifrån och ämnar besvara. En redogörelse av avgränsningar, vilket kan 

påverka utförandets resultat, presenteras. Avslutningsvis belyser författarna betydelsen av den 

etiska arbetsmetod vilket genomgående har applicerats under datainsamlingen. 

 

1.1  Inledning 

Utvecklingen av internets infrastruktur har medfört en ökning av cyberattacker. Jämförelsevis 

utfördes det tidigare fler cyberattacker mot slumpmässigt utvalda individer genom exempelvis 

utskick av mejl innehållande skadlig kod. Många attacker blir allt mer intelligenta och angri-

pares prioriteringar har förändrats från att attackera slumpmässigt utvalda individer till att in-

rikta sig på specifika verksamheter [1].  

De attacker som har ökat mest år 2018 är de vilka syftar till att angripa en verksamhet utan att 

installera skadlig kod på systemet. En rapport framtagen av säkerhetsföretaget Symantec påvi-

sar även en ökning av attacken supply chain, vilket syftar till att angripare exploaterar tredje-

partsleverantörer och installerade mjukvaror för att vidare kunna finna vägar in i verksamheten 

[2].  

 

I både arbete och privatliv florerar det tekniska fenomenet Internet of Things (IoT). IoT är 

samlingsnamnet för enheter uppkopplade mot ett nätverk och de kan ha flera applikationsom-

råden. Exempelvis innefattar det hushållsapparater, maskiner och fordon. Enheterna har en 

möjlighet att kommunicera över nätverket vilket därav gör det möjligt att kunna styra dessa 

digitalt. När enheterna används i industrimiljö benämns nätverket Industrial Internet of Things 

(IIoT). 

Genom att integrera system och uppkopplade enheter i industrin effektiviseras processer, nog-

grannhet, skalbarhet, tids- och resurssparande. Dessutom genereras indikationer för att proak-

tivt genomföra underhåll [3] [4].  

En varaktig säkerhetsrisk med uppkopplade enheter innebär att de kan utsättas för digitala at-

tacker. Ett exempel är den skadliga koden Mirai, vilket lyckades infektera ett flertal IoT-en-

heter. Enheterna blev en del av ett botnätverk, vilket användes i syftet att utföra överbelast-

ningsattacker [5]. I Symantecs rapport noteras även en ökning av attacker inriktade på indust-

riella kontrollsystem [2]. 

Vidare medför detta en viss betoning på införandet av säkerhetsåtgärder för att kunna skydda 

enheterna mot attacker. Därav har det utvecklats nya säkerhetsåtgärder för industriella verk-

samheter, exempelvis industriella brandväggar och intrångsdetekteringssystem. Dessa syftar 

till att specifikt möta behoven i en industriell verksamhet [6].  
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Med tanke på att nyutvecklad teknologi medför säkerhetsbrister föreslår den brittiska rege-

ringen ett ramverk för att kunna ställa högre krav på säkerheten i IoT-enheter [7]. Detta ställer 

krav på att en högre säkerhet bör finnas implementerad av utvecklarna innan produkten säljs, 

istället för att kravet förläggs på konsumenterna själva.  

 

I denna process har tre riktlinjer framtagits: 

 

1) IoT-enhetens lösenord måste vara unikt och ska inte kunna återställas till fabriksinställ-

ningar. 

 

2) Tillverkare av IoT-enheter måste tillhandahålla en offentlig kontakt, vilket ska vara en 

del av en sårbarhetspolicy. 

 

3) Tillverkare av IoT-enheter måste uttryckligen ange minsta längd av tid för när produk-

ten ska uppdateras.  

 

1.2  Bakgrund 

I bakgrunden presenteras en historisk tillbakablick av Industrial Internet of Things. Syftet är 

att ge en förståelse för utvecklingen. Läsaren introduceras till industriella informations- och 

styrsystem samt gränssnitt. Avslutningsvis presenteras ett urval av attacker inriktade på indust-

riella verksamheter. 

I kapitel 3 presenteras bland annat dessa termer mer utförligt. 

1.2.1  Industrial Internet of Things  

Historiskt sett kontrollerades fysiska industriprocesser av mekaniska eller elektro-mekaniska 

maskiner. Kontroll av övervakning förvaltades fysiskt av mänskliga operatörer och det fanns 

varken kontroll- och styrterminal, gränssnitt för anslutning eller nätverkskommunikation att 

tillgå. Industriella informations- och styrsystem har varit fysiskt isolerade från andra system, 

vilket har resulterat i att hot- och säkerhetsrisker inte tidigare har varit den huvudsakliga inrikt-

ningen [8].  

Numera styrs många av samhällets viktigaste funktioner autonomt via industriella informat-

ions- och styrsystem. Exempelvis kan de styra start och stopp för en enhet. Systemet ska styra 

fysiska processer samt bearbeta och lagra information. Idag används systemet tillsammans med 

ett gränssnitt som kallas Human Machine Interface (HMI). All samhällsviktig infrastruktur 

ägdes tidigare av stat och kommuner. Till resultat av samhällets utveckling drivs idag många 

samhällsviktiga funktioner av privata verksamheter [9]. 

Olika IT-system integreras numera för att effektivisera och förbättra produktiviteten i den in-

dustriella verksamheten. Vidare syftar det även till att ge skalbarhet och driftkompabilitet för 

att främja automatiseringen [10].  
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Utvecklingen av industriella informations- och styrsystem har resulterat i säkerhetsbrister. Da-

gens system är inte utformade för att hantera implementerade säkerhetslösningar och i kombi-

nation med en lågt prioriterad säkerhet kan en angripare utföra attacker mot den industriella 

verksamheten [9].  

 

Nedan presenteras ett urval av attacker specifikt inriktade på industriella verksamheter. 

 

Stuxnet upptäcktes juli 2010 och var en avancerad form av skadlig kod. Den utformades för att 

angripa industriella informations- och styrsystem. Stuxnet använde sig av bland annat USB-

minnen för att sprida sig och genom att manipulera grundläggande programmeringsblock 

kunde Stuxnet förändra den fysiska processen i systemet. Detta gjordes utan att bli upptäckt 

och dess syfte var att sabotera urananrikningscentrifuger i Irans anläggning. Detta resulterade 

i att Stuxnet omprogrammerade centrifugerna till att spinna fortare än konstruerat för att de 

skulle ha en kortare livslängd och behöva bytas ut oftare [11].  

 

I maj 2017 spred sig den skadliga koden WannaCry. Det resulterade i att personal på National 

Health Service (NHS) inte hade tillgång till kritisk hälso- och patientinformation [12].  

 

I juni 2017 upptäcktes en sofistikerad del av en skadlig kod kallad CrashOverride. Koden ut-

formades för att attackera verksamheter med kritisk infrastruktur i USA och Europa [13].  

 

Norsk Hydro, en av världens största aluminiumtillverkare, blev i mars 2019 utsatt för ett virus 

med namnet “Lockergoga”. Dess syfte var att angripa verksamhetens användar- och inlogg-

ningssystem och göra innehåll i system otillgängligt. Detta resulterade i att Norsk Hydro valde 

att stänga ner produktionen under tiden tills problemet var under kontroll [14]. 

 

1.3  Syfte 

Denna rapport ämnar kartlägga hot och sårbarheter i IIoT-nätverk och dess interna enheter. 

Genom att redogöra för dessa underlättar det för verksamheter att öka medvetenheten och sä-

kerheten i systemet. Information från flera studier har analyserats i syfte att upptäcka mönster 

och konsensus kring aktuella hot och sårbarheter i industriella system och enheter. 

 

1.4  Problemdiskussion 

IIoT-enheter förbinder sig till befintliga nätverkssystem, vilket kan medföra en ökad risk för 

cyberattacker. För att skydda säkerheten i ett system används exempelvis kryptering och brand-

väggar. Dessa säkerhetsåtgärder är vanligtvis inte framtagna specifikt för IIoT-enheter. Detta 

på grund av enheternas begränsade resurser. Bristen på kompatibiliteten i IIoT-standarder och 

traditionella nätverksprotokoll är även en bidragande faktor. Eftersom tillgänglighet prioriteras 

framför konfidentialitet och integritet åsidosätts behovet av uppdateringar och säkra konfigu-

rationer [15]. Avsaknad av uppdateringar från tillverkaren resulterar i brister i genomförandet 
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av underhåll i systemet. Ett osäkert system kan bland annat orsaka till att angripare kan utnyttja 

sårbarheter. Detta kan vidare leda till finansiell förlust, läckage av konfidentiell information 

samt skador på verksamhetens automatiserade enheter. Studier av de hot- och säkerhetsrisker 

specifikt inriktade på industriella verksamheter är ett fortgående forskningsområde i akade-

miska och industriella studier [4].  

Följaktligen befinner sig exploatering av IIoT-enheters svagheter ännu i forskningsstadiet. För 

att detektera sårbarheter krävs specifika verktyg. Dessa verktyg behöver innefatta en automa-

tisk process, vilket flera av dagens verktyg saknar. Detta kan innebära en säkerhetsrisk och kan 

i sin tur leda till ett mindre tillförlitligt resultat [16]. 

  

1.5  Problemformulering 

Rapporten huvudsakliga syfte innefattar en kartläggning av hot och sårbarheter i IIoT-enheter. 

Utöver detta har ett experiment utförts. Experimentet genomfördes i två etapper. En extern del 

med syftet att få åtkomst till nätverket där IIoT-enheterna finns uppkopplade, samt en intern 

del för att kunna analysera sårbarheter i systemet och de interna IIoT-enheterna. 

Nedan följer frågeställningarna rapporten ämnar att besvara. 

 

● Vilka är de mest förekommande hot och sårbarheterna i IIoT-nätverk? 

 

● Vilka befintliga metoder och verktyg används för att kontrollera säkerheten? 

 

• Vad innebär risken med att IIoT-enheter i ett nätverk inte kräver autentisering?  

 

 

Vid analys av de vetenskapliga publikationerna skiljer sig den tredje frågan från tidigare forsk-

ning. 

Det är till viss del svårt att bedöma om frågan och resultatet bidrar till utveckling av forsk-

ningsområdet. Tidsbrist har medfört att all befintlig forskning inte har kunnat utvärderas. Frå-

geställningen belyser ett dilemma, vilket den forskning denna rapport refererar till inte har 

uppmärksammat. 
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1.5.1  Problematisering av problemformulering 

 

Det finns många olika hot och sårbarheter inriktade mot såväl system, olika enheter och 

människor. Denna rapport fokuserar enbart på tekniska metoder vilket innebär att andra viktiga 

metoder vilket kan utnyttjas, exempelvis mänskliga hot- och sårbarheter eller sårbarheter i 

andra IoT-enheter, inte kommer att analyseras. 

 

Andra frågan belyser metoder och verktyg för kontroll av säkerheten i industriella nätverk och 

interna enheter. För att besvara frågeställningen genomfördes ett experiment hos en aktör. För 

att resultatet inte skulle bli missvisande, redogörs tidigare använda metoder av penetrationstest 

på IT-system respektive på ett SCADA-system. 

 

Tredje frågan är specifikt inriktad för att analysera riskerna med att IIoT-enheter inte kräver 

autentisering. Detta anses till viss del vara en begränsad fråga och medför att det endast besva-

rar frågeställningen utifrån resultatet av experimentets genomförande. Eftersom experimentet 

är genomfört hos en aktör, besvarar inte frågan hur autentisering förekommer i alla verksam-

heter. Däremot belyser den en viktig del i säkerhetsarbetet. 

 

1.5.2  Avgränsningar 

Ett experiment genomfördes i en reell industriell verksamhet. Vid längre studier hade experi-

ment på ytterligare industriella verksamheter genomförts för att öka förståelsen för hot och 

sårbarheter i IIoT-nätverk. Till följd av tidsbrist utfördes experimentet enbart hos en utvald 

aktör. Experimentet genomfördes på en specifik del av verksamhetens nätverk, vilket innebär 

att inga andra analyser av verksamhetens ytterligare nätverksenheter utfördes.  

 

Att genomföra experimentet förutsätter att användaren besitter tekniska kunskaper, kreativitet 

och skicklighet. Utöver de kunskaper vilket erfordras vid genomförandet, krävs även att expe-

rimentet inte påverkar systemet [17].  

 

Det finns många olika hot och sårbarheter, både inriktade mot system, olika enheter och 

människor. För att omfattningen inte ska bli för stor, har en avgränsning varit nödvändig. 

Denna rapport fokuserar därav enbart på tekniska metoder.  
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2  Metod 

Metoden för datainsamlingen och experimentet kommer att redogöras för och kritiskt granskas. 

Även den etiska aspekten av experimentet kommer att beaktas. Avslutningsvis redovisas alter-

nativa metoder för datainsamling.  

2.1  Metodansats 

Tidigare forskning har fokuserat på två skilda aspekter. Antingen genom att generellt analysera 

IoT, R. Williams [18] och A. R. Chandan et al. [19] eller när IoT implementeras i industrin, G. 

Falco et al. [15] och E. T. Nakamura et al. [20]. Vid analys fanns en jämn fördelning av rap-

porter enbart grundade på litteraturstudier. Vissa kompletterar detta med ett experiment. 

 

Denna uppsats syftar till att sammanställa tidigare forskning och vidare ge en helhetsbeskriv-

ning av sårbarheter i IIoT-enheter. 

De vetenskapliga artiklarna, Z. Bakhshi et al. [4] och N. Moustafa et al. [16] belyser att hotbil-

den i IIoT-enheter är ett aktuellt ämne och att det finns ett behov av ytterligare studier. 

 

Valet av metoder i denna uppsats innefattar litteraturstudie och experiment.   

Litteraturstudiens syfte är att kartlägga hot- och säkerhetsrisker och ge en helhetsbeskrivning 

av penetrationstest och dess fördelar. Studien syftar även till att beskriva hur ett sårbarhetstest 

av ett SCADA-system skiljer sig åt från ett test mot ett generellt IT-system. Vidare ska resul-

tatet valideras och kritiskt granska resultatet av experimentet. 

2.2  Datainsamling 

För att besvara frågeställningarna genomfördes en litteraturstudie och ett experiment separe-

rat i två delar. De vetenskapliga publikationerna inhämtades från databasen “IEEE Xplore”, 

“Google Scholar” och “ScienceDirect” från Halmstad Högskolas bibliotek. Samtliga publi-

kationer har granskats, vilket ökar dess trovärdighet. 

För att kunna definiera relevanta publikationer formulerades söksträngar. Dessa söksträngar 

har använts för att finna de mest aktuella referenserna inom området. De applicerade ämnesor-

den i sökningarna är följande: “Internet of Things”, “Industrial Internet of Things”, “Chal-

lenges in Industrial Internet of Things”, “Threats in Industrial Internet of Things” och “Pe-

netration testing on Industrial Internet of Things” 

 

Hänsyn har tagits till det år de publicerades för att ge en indikation på att informationen fortfa-

rande är aktuell.  

Den angivna metoden anses vara effektiv eftersom mycket av informationen finns tillgänglig i 

databaser och inga ekonomiska medel krävs för att införskaffa denna. När nyckelord för sök-

ningar är formulerade består processen av att granska vetenskapliga publikationer och analy-

sera de mest relevanta inom ämnet. Det förekommer mycket material som behöver bearbetas, 

vilket kan vara en utmaning.  
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2.3  Experiment 

För att komplettera litteraturstudien och validera resultatet, genomfördes ett experiment. Detta 

tillförde en triangulering till rapporten, vilket betyder att olika metoder användes för att be-

kräfta resultatet på olika sätt [21]. Experimentet har utförts utifrån information som fanns till-

gänglig i litteraturstudien. I dessa tidigare arbeten presenteras hur ett experiment bör genom-

föras, både etiskt och säkerhetsmässigt, för att verksamhetens enheter inte ska skadas under 

experimentet. Syftet med experimentet är även att analysera sårbarheter i IIoT-enheter och 

sammanställas med litteraturstudiens resultat.  

 

2.3.1  Övergripande verksamhetsbeskrivning 

Verksamheten där experimentet genomförs är ett medelstort företag och innefattar produktion 

av maskiner, transportmedel och verktyg samt för tekniskt bruk avsedda monteringsdelar av 

exempelvis gummi eller plast. 

 

Experimentet genomfördes i en industriell produktionsmiljö. Verksamheten har automatise-

rade industriella informations- och styrsystem, vilket gjorde att verksamheten lämpade sig att 

genomföra experimentet hos. 

 

2.3.2  Etiskt ställningstagande 

Att genomföra ett experiment utan hänsyn till verksamhetens policys skulle riskera företagets 

säkerhet och anseende. Eftersom experimentet till viss del medför bearbetning av sekretessbe-

lagda uppgifter kommer känslig eller kritisk information att uteslutas ur rapporten i syfte att 

bibehålla organisationens säkerhet. 

Experimentet innefattar ett moraliskt ansvar vilket innebär att det är av största vikt att kunna 

skilja mellan moraliskt och omoralisk [22]. Därav studerades genomgående litteratur specifikt 

relaterade till etik och moral vid genomförande av penetrationstester. 

För att skilja mellan angripare och säkerhetsansvarig är det viktigt att verksamheten uttryckli-

gen ger sitt skriftliga tillstånd innan genomförandet. Eftersom angripare utför attacker utan 

samtycke från verksamheten, arrangeras ett kontrakt för att kunna separera från oetiska och 

etiska handlingar. Ett skriftligt godkännande innebär att experimentet kommer att utföras med 

integritet. Kontraktet är bindande, både etiskt och juridiskt [23]. 

För att skilja mellan angripare och säkerhetsansvarig signerades ett kontrakt, både av rapport-

skrivarna och verksamheten. Se Appendix A för bifogat kontrakt. 

 

Företaget kommer i rapporten att benämnas vid namnet ACME, vilket är en fiktiv benämning. 

Därav kommer företaget att förbli oigenkännligt för läsaren. Anledning till detta är att de ge-

nomförda testerna inte ska kunna härledas till verksamheter och sedermera öppna upp för möj-

ligheten att kunna utnyttja sårbarheter. 
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2.4  Metoddiskussion 

Eftersom experimentet utfördes i en industriell verksamhet innebär det att resultatet kan skilja 

sig från resultatet i annan verksamhet. Experimentet syftar till att validera informationen utifrån 

litteraturstudiens resultat.  

 

Ett tekniskt dilemma kan innebära att experimentet inte fulländas, exempelvis att åtkomsten 

till delar av systemen inte är möjligt. Därav är det en utmaning att kunna exploatera svagheter. 

Detta skulle kunna representera falsk positiva resultat vilket nödvändigtvis inte bevisar att sy-

stemet är tillräckligt säkert [23]. Ett ofullständigt genomfört experiment skulle kunna bero på 

otillräckliga verktyg, avsaknad av erfarenhet samt tidsbrist. Vidare skulle detta kunna påverka 

det slutgiltiga resultatet.  

 

På grund av studierna och dess behov belyser David P. Duggan et al. [24] att penetrationstest 

av industriella kontrollsystem skiljer sig från att utföra ett penetrationstest på ett IT-system. 

Detta eftersom det kan bli större konsekvenser av ett felaktigt penetrationstest av IIoT-enheter. 

Ett IT-system går att återställa och konsekvenserna blir därmed oftast ett mindre avbrott i sy-

stemet. Ett SCADA-system kontrollerar fysiska processer och ett penetrationstest på IIoT-sy-

stem bör inte utföras utan en förståelse för de medförande konsekvenser och skador det kan 

innebära på enheterna [24]. Med hänsyn till detta har försiktighetsåtgärder beaktats, vilket inte 

nödvändigtvis är aktuellt vid penetrationstest av ett generellt IT-system.  

2.5  Alternativa metoder 

En alternativ metod till litteraturstudien vore att genomföra intervjuer med individer verk-

samma inom IT och med kunskap om IIoT och dess säkerhet. Detta möjliggör formuleringen 

av specifika frågor för att vidare kunna besvara frågeställningen.  

En utmaning med denna metod består av att kunna definiera relevanta individer att intervjua 

och att respondenten behöver uppvisa ett engagemang för rapporten. Detta kan resultera i en 

tidskrävande process [21].  

En annan metod hade kunnat innebära att genomföra en enkätundersökning. Eftersom detta 

metodval återfinns i andra studier föll valet på att genomföra ett experiment i en reell industriell 

miljö. 
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3  Teori  

I detta kapitel presenteras den teori läsaren behöver ta del av för att kunna få en helhetsbild 

över ämnet. 

 

3.1  Informationssäkerhet 

Tillsammans med konfidentialitet och tillgänglighet är dataintegritet en viktig del i alla digitala 

system. 

Säkerhetsmodellen CIA syftar till att vägleda organisationer genom att belysa de mest centrala 

delarna verksamheter bör fokusera på för att hålla känslig information skyddad från obehörig 

åtkomst. Triaden summeras i tre delar. Confidentiality, Integrity och Availability. Säkerhets-

modellen används generellt inom informationssäkerhet [25]. 

  

Confidentiality garanterar att data är skyddad från otillåten åtkomst och att endast behöriga 

har tillträde till informationen. 

Integrity innebär att data inte manipuleras och att den behålls intakt.  

Availability säkerställer att tillåtna användare har tillgång till verksamhetens information, både 

i ett vardagligt sammanhang och i en katastrofal situation. Tillgängligheten kan gå förlorad vid 

en överbelastningsattack vilket kan medföra att användare förlorar åtkomsten till informationen 

[25]. 

 

 

 
Figur 1:  Belyser de viktigaste delarna för informationssäkerhet.  

Tillsammans utgör de CIA-triaden, och denna symbol anger tre hu-

vudaspekter inom informationssäkerhet. 
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3.2  IIoT-arkitekturen  

IIoT-arkitekturen är uppdelad i fem lager med sina respektive tillhörande komponenter och kan 

utsättas för olika attacker. Dessa redogörs för nedan. 

 

Lager 1: För att utföra fysiska processer drivs inbyggda enheter, sensorer, sändare och motorer 

på det första lagret. Här finns en möjlighet att utföra följande attacker: 

DoS-attack, Side Channel attack, Cloud Malware Injection, Authentication attack, Man-in-the-

Middle attack [10]. 

 

Lager 2: I detta lager finns Programmable Logic Control (PLC), Distributed Control Systems 

(DCS) och gateways. De interagerar med enheter på lager 1. Mot lager 2 är det möjligt att 

utföra Phishing attack, SQL Injection, Malware, DNS Poisoning, Remote Code Execution, 

Brute Force attack och Web Application attack [10].  

 

Lager 3: Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) och Human Machine Interface 

(HMI) finns på detta lager. Dessa använder IP-baserade nätverksprotokoll. Mot lager 3 är det 

möjligt att genomföra attackerna IP Spoofing, Data Sniffing, Data Manipulation och Malware 

[10].  

 

Demilitarized Zone: (DMZ) används för att separera IT- och OT-nätverk. Kritiska enheter, 

vilket måste vara tillgängliga på det yttre nätverket, exempelvis webbservrar, återfinns i detta 

lager [10].  

 

Lager 4: Olika tjänster, exempelvis Office 365, intranättjänster, webbtjänster och mailtjänster 

implementeras på detta lager. Här är de möjliga attackerna Replay attack, Man-in-the-Middle 

attack, Sniffing, Wireless device attack och Brute Force attack [10].  

 

Lager 5: Internet, mobila enheter, dataanalyser och molntjänster appliceras på detta lager. Här 

är de möjligt för en angripare att utföra Replay attack, Man-in-the-Middle attack, Sniffing, Wi-

reless device attack och Brute force attack [10].  

 

 

3.3  Hot och sårbarheter 

Man in the Middle (MitM) 

En attack där en angripare implementerar en kommunikationskanal medan data överförs mel-

lan två användare. Vidare avlyssnar eller ändrar angriparen kommunikationen mellan parterna. 

Denna attack kan medföra att konfidentiell information, exempelvis autentiseringsinformation 

som användarnamn och lösenord och adresser kan hamna hos obehöriga [4] [10].  
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Phishing attack 

Innebär att angripare vilseleder användare genom att förfalska webbsidor eller mejl. Detta med-

för att angriparen kan få tillgång till konfidentiell information [10]. 

 

Side Channel attack 

En angripare implementerar en skadlig virtuell maskin i molnet, vilket syftar till att rikta in sig 

mot systemets implementering av krypteringsalgoritmer [10].  

 

Remote Code Execution 

En angripare utnyttjar sårbarheter i systemet för att införa en skadlig kod. Denna attack utförs 

för att angriparen ska kunna kontrollera systemet på distans [10].  

 

Brute Force attack 

Genom olika sökbara referenser attackerar en angripare systemet tills det finns en ingång att 

kunna utnyttja för åtkomst till databasen [4] [10]. 

 

SQL Injection 

Angriparen försöker att stjäla innehåll i databasen genom att implementera Structured Query 

Language (SQL) kommandon [4] [10]. En SQL Injection kan även förgrenas i andra attacker, 

exempelvis: Authentication Bypass, Information Disclosure, Compromise Data Integrity, 

Compromised Availability of Data och Remote Command Execution. 

 

Denial of Service attack 

En angripare utför denna attack för att överbelasta en server. Detta leder till att servern inte kan 

förse klienter med information. Ett annat namn för denna attack är överbelastningsattack [4] 

[10].  

 

Distributed Denial of Service 

DDoS är en attack där flera enheter utför en gemensam DoS-attack. Detta medför att flera 

infekterade system används för att utföra en riktad attack på ett specifikt system. Genom DDoS-

attacker kan tillgängligheten och integriteten av känslig information exploateras vilket vidare 

medför att användare inte längre har tillgång till berättigad information [4].  

 

DNS-poisoning 

En angripare kan med denna attack finna sårbarheter att utnyttja i domänsystemet, för att vidare 

dirigera internettrafik från legitima servrar till imiterade servrar [10].  

 

Metadata Spoofing 

En attack där en angripare ändrar eller modifierar filer i en databas. Vidare kan denna attack 

orsaka avbrott i verksamheten och medför även att information blir opålitlig och otillgänglig. I 

en industriell verksamhet kan en angripare ändra i databasen och riskera verksamhetens in-

tegritet. Detta i sin tur medför att angriparen kan utnyttja sårbarheter i systemet och vidare 

kunna kringgå autentisering och kan få åtkomst till information [4].  
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Web Application attack 

Attack vilket sker på webbapplikationer i webbservrar. Dessa återfinns på DMZ [10].  

Exempel på en web application attack är Cross site scripting (XSS) och Cross-Site Request 

Forgery (CSRF). Applikationer och tjänster kan skyddas mot attacker med hjälp av reverse 

web proxy vilket applicerar ett filter för att leta efter skadlig kod. 

 

Cross site scripting (XSS) 

En angripare kan utnyttja denna säkerhetsbrist för att modifiera och stjäla cookies, vilket vidare 

kan leda till att en angripare kan få tillgång till konfidentiell information [26].  

 
Cross-Site Request Forgery (CSRF) 

Vid denna attack överförs obehöriga och skadliga förfrågningar omedvetet från en betrodd an-

vändare till servern. Vidare skickar skadliga webbplatser ofrivillig data till en aktiv session på 

en legitim webbplats [10].  

 

IP Spoofing 

En angripare utger sig medvetet för att vara en annan enhet genom att modifiera paket med en 

förfalskad IP-adress [10].  

 

Data Sniffing 

Innebär att en angripare avlyssnar den överförande informationen i det industriella nätverket 

[10].  

 

Data manipulation 

I äldre industriella nätverksprotokoll finns ingen implementerad integritet, vilket innebär att 

data är mer lättillgängligt för manipulation. Angriparen kan modifiera data och vidare även 

checksumman i överföringen [10].  

 

Replay attack 

Innebär att en angripare avlyssnar en session av en auktoriserad användare för att vidare imitera 

samma förfrågan och få tillgång till känslig information i vanligt textformat [4] [10].  

 

Eavesdropping 

Angripare avlyssnar privat kommunikation för att få tillgång till konfidentiell information. In-

formationen kan vidare utnyttjas för andra attacker [10].  

 

Malware 

Malware är en samling av program och används av angripare i skadligt syfte. I IIoT är malware 

ett av det vanligaste angreppssättet på IIoT-enheter. Det finns olika varianter av skadlig pro-

gramvara, vilket behandlas härnäst [10].  
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Virus 

En variant av skadlig programvara, vilket kan få tillgång till enheten eller programvaran utan 

användarens vetskap och vidare kunna utföra en skadlig operation. Ett virus kan inte spridas 

vidare av sig självt på IIoT-nätverket, utan komprometterar det infekterade systemet [10].  

 

Worm 

Kan få tillgång till systemet utan användarens godkännande och kan sprida sig utan interaktion 

från en användare. På grund av dess spridningssätt medför det en större risk i industriella verk-

samheter. Ett exempel är Stuxnet, vilket utformades specifikt för Siemens SCADA-system för 

att kunna attackera Irans urananrikning [10]. 

 

Trojan 

En trojan vilseleder användaren att själva aktivera den skadliga koden och implementeras ofta 

i legitima program för att inte kunna upptäckas av användare. När den aktiveras utförs en skad-

lig operation och skapar en bakdörr, vilket används för att förse angriparen med oberättigad 

åtkomst till systemet [10]. 

 

Rootkits 

En variant av skadlig programvara. Rootkits är besvärliga att upptäcka eftersom de kan maskera 

sig väl. Rootkits ger angripare en varaktig tillgång till systemet och enheterna genom att erhålla 

behörigheten likt en administratör [10].  

 

Spyware 

Används för att inhämta information och övervaka användarens handlingar på systemet för att 

vidare utföra skadliga attacker [10].  

 

Ransomware 

Är en attack av typen ”denial of access” där skadlig kod implementeras i systemet och krypterar 

delar av datorn. Denna attack resulterar i att angripare sedan utnyttjar detta i utpressningssyfte 

[4].  

Ett exempel är LogicLocker, ett ransomware utformat för att specifikt inrikta sig på ICS-system 

och utnyttjar även den automatiska processen i PLC’s [10].  

 

Bots 

En variant av skadlig programvara för att automatiskt utföra specifika operationer från C&C-

system. Botnet är ett nätverk av komprometterade värdar kontrollerade av en angripare vilket 

vidare kan tillämpas i syftet att utföra en distribuerad attack. Ett exempel på detta är Mirai [10].  

 

Födelsedagsattack 

Attacken baseras på den matematiska “födelsedagsparadoxen” i sannolikhetslära. Syftet är att 

få fram en kollision av hashvärde och därigenom producera en klartext [27]. 
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Directory/Path traversal 

Denna attack innebär att en angripare exploaterar lagrade filer och kataloger utanför webroot-

mappen. Genom att manipulera variabler refererade till filer med “ (../)” -sekvenser eller genom 

att använda filens unika lokalisering kan det vara möjligt att exploatera filer och mappar lag-

rade på filsystemet [28].  

 

Buffer overflow 

Uppstår när en process, exempelvis ett datorprogram, försöker spara mer data än det ryms. 

Detta kan leda till att datastrukturer skrivs över, vilket sedermera kan leda till störningar, kra-

scher eller säkerhetsbrister [4] [10].  

3.4  Penetrationstest av IT-system 

För att utvärdera säkerheten i ett system kan ett penetrationstest utföras. Utvärderingen består 

av att simulera en attack mot systemet för att upptäcka sårbarheter. Ett penetrationstest skiljer 

sig från en attack eftersom det genomförs etiskt. Medan en attack genomförs för att skada sy-

stemet i en verksamhet, exempelvis genom överbelastningsattacker eller genom att få tillgång 

till känslig information, har ett penetrationstest enbart i syfte att exploatera sårbarheter i ett 

system för att vidare kunna föreslå säkerhetsåtgärder [29].  

 

Utförandet av ett penetrationstest består av olika antal delar, beroende på val av prototyp. För 

varje del finns lämpade verktyg att använda. 

Enligt Ge Chu et al. [29] består processen av 4 steg. Dessa presenteras nedan. 

 

1. Samla information. Ett viktigt steg som fastlägger framgången i penetrationstestet. 

Information samlas från följande lager. 

  

a. Perception layer. Information om den fysiska miljön, plats av nod, typ av nod, 

spann/range av nod, typ av anslutning, typ av kommunikationsprotokoll, topo-

login av nod, typ av noders operativsystem, styrkan i nod,  

säkerhetsmekanism, sårbarhet i nod och överföringsprotokoll. 

  

b. Network layer. Information om nätverkstyp, anslutningstyp,  

säkerhetsmekanism, variant av sårbarheter i kommunikations- och  

överföringsprotokoll mot verktyg för nätverksattacker. 

 

c. Application layer. Information om operativsystem, port, tjänster, kontroll över 

tillgång, information om konfiguration samt sårbarheter. 

 

d. Information genom social engineering. Genom att använda social engineering 

ökar sannolikheten för ett framgångsrikt penetrationstest. Information insamlas 

om exempelvis DNS, maillistor och applikationer.  
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2. Analys. Information från föregående steg organiseras, analyseras och en plan utformas 

med mål att få tillgång till systemet. 

  

3. Exploatera. En attack genomförs baserat på tidigare steg. Nedanför följer metoder av 

exploatering för respektive lager. 

 

a. Perception layer. Egenskaperna i en IoT-nod bedömer lämpliga attacker. Med 

hjälp av specifika verktyg kan diverse attacker utföras. 

 

b. Network layer. Attacker vid detta lager inkluderar vanligtvis avlyssning av in-

formation mellan nätverk och olika varianter av signalattacker i  

nätverksprotokoll. 

 

c. Application layer. Består av attacker mot webbapplikationer, exempelvis buf-

fer overflow och lösenordsattacker.  

 

4. Rapportera. En sammanställning av sårbarheter och förslag på säkerhetsåtgärder. 

 

 

En annan metod för att genomföra penetrationstest av IoT-enheter presenteras av Abhishek R. 

Chandan et al. [19]. 

Likt tidigare nämnda metod inleds arbetet med insamling av information. Därefter skiljer sig 

metoderna åt. Nedan presenteras ett andra tillvägagångssätt. 

  

1. Analys av enhet. En analys genomförs för att få en förståelse för enhetens använd-

ningsområde och information om enhetens funktion. Detta steg skapar en tydligare bild 

av konsekvenserna av en attack utförd mot enheten. 

 

2. Utvärdering av enheten. Beroende på enheten och nätverket det är uppkopplat mot 

kan detta delas upp i Application, mobile eller cloud-säkerhetstest. Exempelvis om en-

heten har ett webbgränssnitt genomförs ett säkerhetstest av applikationen. 

 

3. Exploatera säkerhetsbrister i firmware. Detta steg kan vara gynnsamt när firmware 

är kodade och paketerade på ett dåligt sätt eftersom de, i vissa fall, lagrar information 

om portar och autentisering i klartext. Firmware är tillgängliga över internet, vilket gör 

informationen lättåtkomlig. 

 

4. Exploatera säkerhetsbrister i hårdvara. Detta är en sista utväg vid testet och bör 

övervägas noggrant innan det genomförs. Det involverar att öppna upp den fysiska en-

heten och läsa av minneschip med hjälp av EPROM-läsare och andra chipläsare. Att 

knäcka hårdvara är potentiellt irreversibelt och det är ingen garanti att enheten fungerar 

när den monteras på nytt.  
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3.5  Penetrationstest av SCADA/ICS 

Att genomföra ett penetrationstest av ett SCADA/ICS skiljer sig från att genomföra det på ett 

generellt IT-system. Detta på grund av konsekvenserna ifall testet inte genomförs på ett korrekt 

vis.   

År 2005 anställde en gasleverantör ett konsultföretag för att genomföra ett penetrationstest på 

deras nätverk i verksamheten. Konsultföretaget använde tillvägagångssättet för ett IT-system 

på ett SCADA-system. De ansvariga gick in i den del av nätverket som var direkt uppkopplat 

till SCADA-systemet. Penetrationstestet låste SCADA-systemet och det resulterade i att gas-

leverantören inte kunde leverera gas till sina kunder på fyra timmar [24]. Enligt Duggan et al. 

[24] ska ett SCADA-system utföras på följande sätt som behandlas nedan i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Beskrivande tillvägagångssätt som belyser hur ett penetrationstest på ett IT-system respek-

tive ett SCADA-system skiljer sig åt. 

  

3.6  Verktyg vid penetrationstest 

För att genomföra ett penetrationstest används olika verktyg för att utföra olika uppgifter. I 

Tabell 2 på nästa sida presenteras använda verktyg för respektive del av ett penetrationstest. 

Dessa ska inte tolkas som rekommendationer, utan urvalet baseras på att de använts i liknande 

experiment och simuleringar samt för deras egenskaper att finna sårbarheter att kunna utnyttja. 

 

 

 

 

 

Tillvägagångssätt Penetrationstest på IT-

system 

Penetrationstest på SCADA-system 

Identifiering av värdar, noder 

och nätverk 

Ping Sweep (exempelvis 

med verktyget Nmap) 

1. Kontrollera CAM-tabeller på switchar 

2. Undersöka konfigurationsfiler eller route-ta-

beller 

3. Fysisk verifiering  

4. Passiv avlyssning eller IDS (exempelvis med 

mjukvaran snort) av nätverket 

Identifiering av tjänster Skanning av portar (exem-

pelvis med verktyget 

Nmap) 

1. Verifieringar av lokala portar (exempelvis 

med kommandot netstat) 

2. Genomföra en scanning av portar i ett testsy-

stem 

 

Identifiering av sårbarhet i 

tjänster  

Skanning av sårbarheter 

(exempelvis med verkty-

get Nessus) 

1. Local banner grabbing för att samla informat-

ion om versionen. 

2. Genom att söka efter versioner i CVE genere-

ras sårbarheter. 
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Informationshämtning Exploatera sårbarheter 

Metasploit, Nmap, 

Nessus, Wireshark 

Metasploit, IoTseeker, Hydra, Ncrack 

Tabell 2: Tabellen listar de verktyg vilka används för informationshämtning och för att exploatera 

sårbarheter i ett penetrationstest. 

 

Metasploit 

Detta är en plattformslösning för penetrationstest och består av funktioner för att identifiera 

och exploatera sårbarheter [30].  

Det är ett öppet källkodsprojekt och uppdateras regelbundet med nya moduler för att genomföra 

tester. Moduler är fristående delar av kod som utökar funktionaliteten i ramverket. Metasploit 

finns att ladda ner för både Windows och Linux [31]. 

 

IoTSeeker 

En modul i Metasploit anpassat för att knäcka standardlösenord i IoT-enheter [29]. Med stan-

dardlösenord menas de lösenord som var förinstallerade på enheten. 

Modulen söker efter specifika exemplar av IoT-enheter och fokuserar på tjänster inom 

HTTP/HTTPS. Eftersom mjukvaran använder Perl-modulen AnyEvent är den enbart kompati-

bel i operativsystemen Linux och Mac OS [32].  

 

Nmap 

Network Mapper, förkortat Nmap, används för att få tillgång till information om ett nätverk. 

Informationen består bland annat av tillgängliga värdar, tjänster, operativsystem och vilka 

brandväggar som används [33].  

 

Nmap består av flera filer vilket tillsammans utgör verktyget. För att upptäcka tjänster i ett 

system använder Nmap filerna nmap-services och nmap-service-probes [34]. Nmap-services 

sammanfogar information från IANA för att koppla portnummer till en specifik tjänst. Detta 

betyder att om Nmap upptäcker att exempelvis port 21 är öppen söker verktyget efter den tjänst 

vilket motsvarar port 21, i detta fall tjänsten ftp. Följande är information från filen nmap-ser-

vices för att förtydliga matchningen: 

 

 

# Fields in this file are: Service name, portnum/protocol, open-frequency, optional comments 

… 

ftp 21/tcp 0.197667 # File Transfer [Control] 

 

Detta är inte en felsäker metod eftersom användare kan specificera på vilken port en viss tjänst 

lyssnar och därför avvika från standarden.  

Verktyget genomgår åtta steg när det arbetar med att upptäcka tjänster. Detta föregås av en 

skanning av portar.  Enbart de portar med status open eller open|filtered analyseras. Samtliga 

portar analyseras parallellt. 
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1. Nmap kontrollerar ifall portarna ska exkluderas enligt specificerade regler i filen nmap-

services-probes. 

 

2. Om porten är av typ TCP ansluter Nmap till den. Lyckas anslutningen ändras de portar 

med status open|filtered till open. 

 

3. När anslutningen är genomförd lyssnar Nmap i ungefär 5 sekunder. Detta görs med en 

NULL probe, eftersom verktyget inte själv vill sondera. Om data mottas jämför verkty-

get detta mot signaturer i filen nmap-service-probes. Om tjänsten kan identifieras är 

analysen av den specifika porten färdig. Vid de fall en tjänst identifieras men inte vers-

ionen, en s.k. soft match, fortsätter Nmap att sondera. 

 

4. Här sonderar Nmap efter UDP-portar, samt om resultatet från NULL probe är en soft 

match eller om matchning misslyckades. Varje sond utskickad av Nmap består av en 

sträng vilken skickas till porten. Det returnerade svaret jämförs med signaturer för att 

matcha port till en tjänst. Svaren kan antingen leda till en fullständig matchning, en soft 

match eller ingen matchning alls. Likt steg två ändras de portar med status open|filtered 

till open vid lyckad sondering. Följande är källkod för att förtydliga hur en matchning 

bedöms: 

 

# Cisco router running IOS 12.1.5-12.2.13a 

match telnet m|^\xff\xfb\x01\xff\xfb\x03\xff\xfd\x18\xff\xfd\x1f$| p/Cisco router telnetd/ 

d/router/ o/IOS/ cpe:/a:cisco:telnet/ cpe:/o:cisco:ios/a 

 

5. I de flesta fall matchar resultaten från NULL probe eller port probe med en tjänst. Då 

dessa sonder delar anslutning kan upptäckande av tjänst genomföras under en kortare 

anslutning. Med UDP krävs oftast enbart ett paket. Skulle sonderna misslyckas går 

Nmap igenom andra sonder sekventiellt. I fall med TCP behöver Nmap skapa en ny 

anslutning för varje sond för att undvika kontaminering från tidigare sonder. Detta kan 

bli en tidskrävande process och Nmap utnyttjar därav olika automatiska tekniker för att 

skanna mer effektivt.  

 

6. En av sonderna kontrollerar om den specifika porten kör Secure Socket Layer (SSL). I 

dessa fall ansluter Nmap via SSL och omstartar skanningen för att avgöra vilken tjänst 

lyssnar bakom krypteringen.  

 

7. En annan sond identifierar RPC-baserade tjänster. När dessa upptäcks inleds Nmap 

RPC grinder för att brute force-knäcka RPC programnummer och namn.  

 

8. Om en sond ger någon form av respons, men Nmap inte kan bedöma tjänsten, printas 

en fingerprint för användaren. Detta används för att användare ska kunna bidra till ut-

vecklandet av verktyget. 
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Verktyget finns att ladda ner för Linux, Windows och Mac OS X [35]. Samtliga filer finns 

tillgängliga på webbsidan GitHub för vidare analys [36]. 

 

Nessus 

Ett verktyg vilket används i syfte att upptäcka sårbarheter i ett system. Nessus kan genomsöka 

flera enheter samtidigt [18].  

En provperiod på 1 vecka finns att ladda ner på deras hemsida, andra alternativet är en licens-

kostnad [37].  

 

Wireshark 

Ett verktyg för analys av nätverksprotokoll. Det tillåter en användare att fånga trafik över ett 

nätverk och spara det i en fil för att senare kunna analysera informationen offline. Gränssnittet 

tillåter filtrering av paket för att enbart väsentlig trafik ska synas [38]. Det går att exempelvis 

filtrera på IP-adress och port. 

Verktyget är gratis och finns att ladda ner för Windows, Linux, macOS, Solaris, FreeBSD, 

NetBSD och flera andra operativsystem [39]. 

 

Password crackers 

Är anpassningsbara verktyg och kan användas i ett penetrationstest för att exploatera lösenord 

och lösenordspolicys genom att utföra en brute force-attack. Exempel på verktyg är Ncrack och 

Hydra. Dessa finns förinstallerade i Kali Linux [40].  
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4 Föregående relevant arbete 

Genomsökning av databaser efter tidigare vetenskapliga artiklar inom ämnet har utförts. Vidare 

har ingen av de granskade vetenskapliga publikationer utfört ett experiment i en reell industriell 

verksamhet utan innefattar till stor del kartläggning av hot och sårbarheter. 

 

A Privacy, Security, Safety, Resilience and Reliability Focused Risk Assessment Meth-

odology for IIoT Systems Steps to Build and Use Secure IIoT System [20]. 

För att kartlägga hot och sårbarheter har författarna föreslagit en metod för riskbedömning av 

IIoT-system. Riskbedömningen fokuserar på integritet, resiliens och tillförlitlighet. Metoden 

är sammansatt av tio faser och omfattar riskerna för att kunna beräkna sannolikheten för att hot 

och sårbarheter uppstår samt hur dessa påverkar olika aktörer.  

Den vetenskapliga publikationen belyser hot och säkerhetsrisker i ett IIoT-system, och påvisar 

att en attack mot IIoT-enheter kan påverka hela systemet. I den här kartläggningen delas hot 

upp i kategorierna mänskliga, teknologiska (hårdvara, mjukvara) samt kommunikation- och 

molnlagring.  

Författarna granskar djupgående utmaningar i IIoT och konsekvenserna och belyser även de 

risker det kan medföra, även på individer. Författarna har framställt en metod för riskbedöm-

ning i IIoT bestående av tio etapper. Detta för att riskbedömningen ska kunna implementeras 

hos flera aktörer. Vidare delar författarna upp hot i kategorierna olyckshändelser, uppsåtliga 

händelser och naturliga händelser. Författarna nämner även konsekvenserna med hot och sår-

barheter i IIoT och prioriterar det genom att belysa att en DoS-attack mot en databas represen-

teras ha en låg effekt av konsekvenser, eftersom det kan återvinnas på kort sikt och effekten 

anses hög om attacken förblir aktiv i trettio minuter, eftersom otillgänglig information kan på-

verka människoliv. 

 

 

Security Issues in IIoT: A Comprehensive Survey of Attacks on IIoT and Its Counter-

measures [10]. 

I denna vetenskapliga artikel har författarna fokuserat på potentiella säkerhetshot specifikt in-

riktade på den industriella verksamheten och hur det skulle kunna skada systemet de automa-

tiserade enheterna befinner sig på. Genomgående studeras möjliga attacker och hur det kan 

påverka enheterna eftersom de är implementerade i fem olika lager i IIoT-arkitekturen. Vidare 

föreslår författarna även säkerhetsåtgärder för att förhindra attacker.  

Författarna nämner grundligt olika attacker och vilket lager med implementerade enheter de 

riktar sig mot, medan de beskrivna säkerhetsåtgärderna för att skydda verksamheten inte är 

fullt lika utförliga. Exempelvis beskriver författarna att det mest effektiva sättet att skydda en 

industriell verksamhet mot phishing-attacker är utbildning av användare.  

 

 

Industrial IoT Security Threats and Concerns by Considering Cisco and Microsoft IoT 

reference Models [4]. 

Författarna bakom denna vetenskapliga artikel har valt att analysera hot och säkerhetsrisker i 

IIoT och fokuserar på att bidra till säkerhetsåtgärder inom säkerheten av enheterna för att fram-

ställa en riktlinje för andra i syftet att undersöka hot och sårbarheter i IIoT. Författarna har valt 
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att specifikt analysera plattformen Cisco IoT referensmodell och Microsoft Azure IoT Ar-

chitecture och granskar djupgående säkerheten. 

Författarna upplyser om det faktum att Cisco befinner sig på nätverkslagret medan Azure IoT 

inte gör det och således inriktas granskningen på lager fyra och fem. Författarna summerar 

attacker och hot i en IIoT arkitektur och använder sig av hot nämnda av Cisco och Microsoft 

Azure. Även konsekvenserna av attackerna nämns samt de hot vilket kommer från programfel 

och kan påverka systemet, exempelvis en olämpligt implementerad design. Vidare nämner för-

fattarna även att det förekommer en stor mängd komponenter uppkopplade i ett integrerat IIoT-

system och att var och en av enheterna har ett behov av datorresurser, exempelvis datakommu-

nikation, processhantering och lagring av data. De nämner även att om systemet saknar resurser 

kan en angripare påverka IIoT-systemet vilket vidare kan riskera verksamhetens integritet och 

tillgänglighet. En viktig aspekt vid implementering av datalager och kommunikation är kon-

trollen och hanteringen av åtkomst till enheterna. De belyser även att befintliga tjänster, exem-

pelvis hantering av autentisering, verktyg för åtkomst och definierade policies för enheter bör 

förbättras. Slutligen föreslår författarna även säkerhetsåtgärder för att säkra IIoT.  

 

 

Towards Automation of Vulnerability and Exploitation Identification in IIoT Networks 

[16]. 

Författarna bakom denna vetenskapliga artikel har valt att föreslå en testbaserad IIoT-miljö 

med flera sårbara plattformar. Vidare är plattformarna kopplade till IIoT-sensorer och IoT-

gateways vilket syftar till att utforma automatiska tekniker för sårbarhet och exploatering. 

Denna teknik är baserad på en analys av nätverksflöden och tekniken utnyttjar separata filter 

för att vidare kunna värdera sårbarheter. De belyser även att den föreslagna modellen anses 

lämpligare vid användning vid jämförelse av planeringsalgoritmer. Författarna hävdar att pla-

neringsalgoritmer förbrukar betydligt mer beräkningsresurser. Författarna belyser även utma-

ningarna med IIoT vilket beskrivs med tre viktiga huvudproblem. Dessa problem redogörs för 

nedan. 

 

• Heterogeniteten gör IIoT-enheter sårbara för attacker när de ansluts till det befintliga 

nätverkssystemet. 

 

• Befintliga verktyg, inklusive kryptering, brandväggar och intrångsdetektionssystem är 

vanligtvis inte specifikt tillämpade för IoT-miljöer. Orsaken till detta är att IoT-enheter 

har begränsade resurser och är inte kompatibla med IoT-standarder och traditionella 

nätverksprotokoll. 

 

• Ett inkonsekvent underhåll och uppdatering av ett IoT-system resulterar i svårigheter 

med att testa för sårbarheter i IIoT-nätverk. Detta eftersom tillgänglighet prioriteras 

framför konfidentialitet och integritet. 

 

Författarna belyser även den potentiella processen för att identifiera sårbarheter och möjlig-

heten att exploatera dessa består av fördefinierad information av den specifika verksamhet att 

utföra ett angrepp på. Ett verktyg för att införskaffa information är Nessus, vilket används i 
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syftet att finna sårbarheter i IIoT-nätverk baserat på information, i synnerhet IP-adresser. Om 

sårbarheter upptäcks används Metasploit och Scapy för att exploatera sårbarheterna och vidare 

få tillgång till det specifika målet. Vidare kan en angripare kontrollera servrar och plattformar 

i IIoT-nätverket eftersom de hanteras av en DNS-server vilket kartlägger IP-adresser till värd-

namn. 

Den vetenskapliga artikeln belyser bristerna i nuvarande verktyg för att upptäcka och utnyttja 

sårbarheter eftersom de saknar en automatiseringsprocess. I stora IIoT-nätverk kan dessa inte 

upptäckas på grund av antalet nätverksresurser.  

I metoden skapas en testmiljö av ett IIoT-nätverk och ett klientsystem konstruerades med av-

siktliga sårbarheter för att specifikt få en inblick i tekniken av att penetrationstesta IIoT-nät-

verk. Med den nämnda metoden exploaterades kända sårbarheter i operativsystemet Windows 

XP och Windows 7. 

 

 

Performance Evaluation and Modeling of an Industrial Application-Layer Firewall [6]. 

Författarna väljer att belysa tillgängligheten för brandväggar vilka kan hantera kommunikat-

ionsprotokoll för industriella applikationslager, exempelvis Modbus/TCP. Innan en brandvägg 

implementeras i en industriell verksamhet är det avgörande att det går att uppskatta effekten. 

Ett integrerat IIoT resulterar i ett stort behov av säkerhetsåtgärder för att kunna skydda enhet-

erna mot attacker. För detta ändamål implementeras exempelvis brandväggar och detekterings-

system för att kunna upptäcka intrång i systemet.   

Författarna belyser att de implementerade säkerhetsåtgärder vilket implementeras i industriella 

verksamheter är i många fall inte lämpade för industriella verksamheter där det förekommer 

krav på övervakning och tillgänglighet i realtid dygnet runt, vanligen med hjälp av protokollen 

Modbus, OPC, Ethernet/IP och CIP. Dessa används antingen tillsammans eller med Transmiss-

ion Control Protocol (TCP) och User Datagram Protocol (UDP). De belyser även att det ut-

vecklas industriella brandväggar för att möta den industriella verksamhetens specifika behov. 

Författarna belyser även problematiken med industriella brandväggar och påvisar att informat-

ionen om hur industriella brandväggar påverkar beteendet och prestandan i industriella kon-

trollsystem, tillhandahålls av tillverkare. Oftast erbjuder tillverkarna ingen vidare information 

om brandväggens påverkan på systemet, vilket leder till brister i support för att kunna åtgärda 

säkerhetsbrister. Vidare påvisar författarna att det finns brister i information kring implemen-

tationen av en industriell brandvägg och dess påverkan på systemet och enheterna. 

 

 

IIoT Cybersecurity Risk Modeling for SCADA Systems [15]. 

I denna vetenskapliga publikation jämför författarna ordinarie system med SCADA-system och 

till hjälp av sannolikhetstester. Resultatet påvisar att SCADA-system innefattar riskfaktorer för 

IIoT. Författarna motbevisar även den allmänt accepterade uppfattningen att riskbedömnings-

systemets riskvärden för exploatering av sårbarheter inte relaterar med attackvektorer för 

SCADA-systemet. Baserat på författarnas resultat konstrueras ett anpassningsbart risksystem 

vilket ska kunna användas för att bättre kunna underhålla specifika risker i SCADA-system. 

Författarna påpekar problematiken med utmaningen av att det finns ett ökat intresse för att 

ansluta SCADA-baserade IIoT-system till IT-nätverk, vilket möjliggör för en angripare att 
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komma åt utsatta SCADA-system genom en bakdörr, med hjälp av TCP/IP-baserade attacker. 

Forskningen påvisar även att SCADA-system har exploateringar inriktade mot flera olika sår-

barheter, vilket i jämförelse med ett ordinarie IT-system inte har. Studien identifierar även re-

lationerna mellan First.org och sannolikheten för att utnyttja sårbarheter i SCADA-system. Ge-

nom ett utfört experiment på SCADA kontra icke SCADA-system skapas en förståelse för 

skillnaderna på sårbarheter och exploateringar i de båda systemen, vilket resulterade i samma 

CWE för både SCADA och traditionellt IT-system. Distributionen av utnyttjandegrader visade 

sig vara olika trots att de hade samma sårbarhetskategorier.  

Utifrån författarnas beräkningar sammanställdes en lista över de mest allvarliga CWEs i 

SCADA-system. Denna lista presenteras likt följande: 

 

1. Buffer Overflow (CWE 119) 

2. Improper Input Validation (CWE 20) 

3. Information Exposure (CWE 200) 

4. Path Traversal (CWE 22) 

5. Permissions, Privileges, and Access Controls (CWE 264) 

6. Cross-Site Scripting (CWE 79) 

7. Code injection (CWE 94) 

 

The 2018 SANS Industrial IoT Security Survey: Shaping IIoT Security Concerns [3]. 

SANS har genomfört en enkätundersökning där fler än 200 respondenter deltog. Antalet svar i 

varje fråga varierar och de största verksamheterna representerar energi, cybersäkerhet, offentlig 

sektor och teknologi.  

Undersökningen belyser de mest utsatta aspekterna, vilket resulterade i att de mest utsatta 

aspekterna i IIoT är tillgång till data, tillförlitlighet och integritet. Nätverket anses inte vara den 

mest utsatta aspekten, utan resultatet påvisar att endpoints är de största säkerhetsaspekterna. 

Undersökningen belyser även de största utmaningarna för IIoT inom de närmsta två åren och 

resultatet påvisar att svårigheter i patchning och uppdatering är en stor säkerhetsaspekt och 

även en stor säkerhetsrisk i IIoT. Även utformningen av IIoT är en säkerhetsrisk. De flesta 

säkerhetsåtgärder, vilket används av respondenterna i undersökningen för att skydda IIoT, är 

nätverkssegmentering med brandväggar, datadioder och gateways. Se Appendix B för komplett 

formulär över resultaten. 

 

 

OWASP Internet of Things Project [41], [42], [43]. 

Open Web Application Security Project, förkortat OWASP, är en världsomspännande ideell 

organisation vars fokus är att öka säkerheten i mjukvara. Deras syfte är att synliggöra säker-

heten i mjukvara för att ge individer och organisationer goda beslutsunderlag [41].  

Projektet designades för att skapare, utvecklare och konsumenter ska få bättre förståelse kring 

säkerheten i specifikt IoT och underlätta beslut inom säkerheten vid byggandet, distributionen 

och bedömningen av IoT-teknologier. År 2018 publicerade OWASP en Topp 10-lista över sä-

kerhetsrisker att undvika vid implementering, distribution och hantering av IoT-system. Listan 

finns tillgänglig på OWASPs webbsida [42].  
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OWASP utvecklar även en förgrening av detta till att specifikt inkludera ICS/SCADA. Där 

listas en Topp 10-lista över sårbarheter i mjukvara [43]. Nedan presenteras denna lista med en 

rankad numrering och ID för sårbarheten samt en förklaring för respektive sårbarhet. Inform-

ation om respektive sårbarhetskategori har inhämtats från organisationen MITRE1. 

 

1. CWE-119 - Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory 

Buffer. En mjukvara arbetar med en åsidosatt del av en dators minne, men har möjlig-

het att läsa från och skriva till en plats i minnet som står utanför den avsedda portionen 

av minne. Detta öppnar upp möjligheten för en angripare att exekvera arbiträr kod, på-

verka den avsedda control flow, läsa känslig information eller krascha systemet.  

 

2. CWE-20 - Improper Input Validation. Produkten validerar inte, eller validerar fel-

aktigt, indata som kan påverka control flow eller data flow av ett program. Detta låter 

en angripare skapa in-data på ett sätt som inte är förväntat av resten av applikationen. 

Delar av in-data kan påverka control flow, arbiträr kontroll över en resurs och att arbi-

trär kod exekveras. 

 

3. CWE-22 - Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory (‘Path 

Traversal’). Detta gör det möjligt för en angripare att komma åt filer på en plats i fil-

systemet vars åtkomst ska vara begränsad till specifika användare. 

 

4. CWE-264 - Permissions, Privileges, and Access Controls. Sårbarheter i denna kate-

gori är relaterade till hantering av behörighet, rättigheter och andra säkerhetsfunktioner 

för att genomföra åtkomstkontroll. 

 

5. CWE-200 - Information Exposure. Det medvetna eller omedvetna avslöjandet av in-

formation till en part som inte explicit är befogad åtkomst till informationen. Det kan 

vara känslig, privat information om anställda på ett företag eller information om en 

produkt eller miljö vilket blir användbart för en framtida attack. 

 

6. CWE-255 - Credentials Management. Sårbarheter i denna kategori är relaterade till 

hantering av kreditiv. 

 

7. CWE-287 - Improper Authentication. När en part utger sig för att vara någon annan 

och mjukvaran inte har möjligheten att bedöma om detta är sant eller falskt. 

 

8. CWE-399 - Resource Management Errors. Sårbarheter i denna kategori är relaterade 

till felaktig hantering av systemets resurser. 

 

9. CWE-79 - Improper Neutralization of Input During Web Page Generation 

(‘Cross-site Scripting’). Mjukvaran neutraliserar inte, eller neutraliserar felaktigt, an-

vändarens in-data innan det placeras i ut-data vilket påverkar den webbsida som är 

                                                
1 cwe.mitre.org  
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avsedd för andra användare. Detta betyder att en angripare kan, med hjälp av webbap-

plikationen, skapa en webbsida innehållande skadlig kod vilket exekveras när intet ont 

anande användare besöker webbsidan. Detta kan vidare leda till andra attacker. 

 

10. CWE-189 - Numeric Errors. Sårbarheter i denna kategori är relaterade till felaktig 

beräkning eller omvandling av siffror. 

 

4.1 Sammanfattning av föregående relevant arbete 

De studerade vetenskapliga artiklarna har alla gemensamt en granskning av hot och sårbarheter 

i IIoT. Skillnaden mellan dessa är att E. T. Nakamura et al. [20] även fokuserar på att bedöma 

hot mot IIoT vilket kan påverka mänskligt liv. Inte alla IIoT-system påverkar mänskligt liv 

utan kan medföra andra konsekvenser. I exempelvis SCADA-system implementerade på sjuk-

hus kan hot och sårbarheter påverka mänskligt liv mer än i produktionsmiljö där enheterna är 

automatiserade för att kunna skapa en produktivitet i verksamheten. Däremot kan attacker, spe-

cifikt de vilka nämns av Z. Bakhsh et al. [4], C. Panchal et al. [10] och N. Moustafa et al. [16] 

påverka IIoT-systemet. En attack kan påverka industrin genom ekonomisk förlust, att skador 

inträffar i produktionen eller att information hamnar i orätta händer. C. Panchal et al [10] tar 

upp hot och sårbarheter på fem lager i det industriella nätverket och föreslår även åtgärder för 

att skydda IIoT-nätverket, och Z. Bakhshi et al. [4] belyser hot och sårbarheter inriktade på 

lager fyra och fem i IIoT.   

C. Panchal et al. [10] belyser även skyddsåtgärder, där de nämner att det lämpligaste skyddet 

mot phishing-attacker är utbildning av personal. Även MSB beskriver att utbildning är det mest 

effektiva sättet och ett mer fullskaligt skydd innefattar även tekniska motåtgärder, exempelvis 

virusskydd, vilket ökar chansen för att skadlig kod blir upptäckt. Även mejl-gateways, vilket 

syftar till att kontrollera inkommande mejl för att kunna filtrera bort skadlig kod innan de når 

användaren, är exempel på teknisk motåtgärd [44]. Författarna belyser även att malware är de 

mest förekommande attackerna på IIoT, men vidare nämns inget om hur den slutsatsen blev 

klarlagd.  

 

N. Moustafa et al. [16] lyfter det faktum att lite studier och information finns tillgänglig över 

hur generella brandväggar presterar i en ICS-miljö. Författarna har föreslagit en ny testbaserad 

miljö för IIoT-nätverk där prestandan av en industriell brandvägg utvärderas. Huvudsyftet var 

att bedöma den fördröjning som eventuellt uppstår när datapaket färdas genom brandväggen. 

Resultatet påvisade att ingen märkbar fördröjning existerar vid implementationen av en indust-

riell brandvägg. Författarna är medvetna om eventuella begränsningar med deras val av analy-

serad information och är tydliga med att vidare studier behöver genomföras. 

 

Den genomförda metoden av SANS [3] för insamling av data för undersökningen är en utförd 

enkätundersökning. De nämner att fler än 200 respondenter har svarat på den utskickade under-

sökningen och således finns ingen mer djupgående information kring det korrekta antalet re-

spondenter vid undersökningen. Resultatet av studien genomförd av SANS belyser industriella 

verksamheters uppfattning kring säkerhetsaspekter i IIoT, samt de mest implementerade 
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säkerhetsåtgärderna för att skydda systemet. Några av de mest använda skyddsåtgärderna är 

brandvägg, gateways och datadioder. 

 

G. Chu et al [29] belyser problematiken med tillgängliga brandväggar specifikt implemente-

rade i industriella verksamheter och belyser även att implementation av en industriell brand-

vägg utan kännedom kring påverkan på enheterna kan öppna upp för nya okända sårbarheter 

vilket kan exploateras och utnyttjas av en angripare. Författarna nämner även att skyddsåtgär-

der, exempelvis kryptering, inte är ett fullskaligt skydd eftersom det inte är tillämpat för en 

industriell verksamhet, vilket medför ett osäkert system.  

 

G. Falco et al. [15] belyser att sårbarhetssystemet inte fungerar på likvärdigt sätt i ett SCADA-

system som i ett ordinärt IT-system. Författarna väljer att utesluta sårbarhetskategorin CWE-

200, eftersom den inte återfinns på listan i topp fem av kategorier och inte anses vara en teknisk 

sårbarhet. För den sakens skull bör inte denna sårbarhetskategorin i SCADA-system bortprio-

riteras, utan det är en stor sårbarhet i SCADA-system. Slutligen föreslår författarna att utifrån 

resultatet bör IIoT-tillverkare och operatörer fokusera på uppsättningen av sårbarhetstyper för 

SCADA-system. 

Med beaktande av de kraven i SCADA-system och de därmed sammanhängande utmaningarna 

med sårbarhetspatchning bör alternativa säkerhetsstrategier för prioriterad sårbarhet undersö-

kas.  
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5 Empiri 

I detta kapitel presenteras de verktyg som använts vid experimentets genomförande. Vidare får 

läsaren ta del av experimentets respektive steg i ett försök att det ska kunna återskapas vid ett 

annat tillfälle. Avslutningsvis redovisas de resultat experimentet genererade. 

 

Teknisk uppställning - Hårdvara 

Vid genomförandet av experimentet användes en virtuell maskin skapad med mjukvaran 

VMware Player. Datorn är av operativsystemet Kali Linux, en tvåkärnig Intel(R) Celeron(R) 

2957U på 1,40GHz, en HDD på 80GB och 2GB internt RAM-minne. 

 

Teknisk uppställning - Mjukvara 

VMware Player version 15.0.4 

Kali Linux version 2018.4 

Filezilla version 3.41.2 

PuTTY version 0.70 

Wireshark 3.0.0 

Nessus version 8.3.1 

 

5.1 Experiment del 1 

I första delen av experimentet påbörjades ett penetrationstest utan fysisk åtkomst till ACMEs 

nätverk. Experimentet följde riktlinjer enligt hur ett penetrationstest genomförs av ett generellt 

IT-system. 

 

Med kunskap om verksamhetens webbsida kan domännamnet översättas till en IP-adress. Detta 

är syftet med kommandot nslookup. 

Nslookup acme.se genererade IP-adressen vilket användes under penetrationstestets genomfö-

rande. Nedan presenteras delar av den output kommandot genererade. 

 

Non-authoritative answer: 

Name: acme.se 

Address: <ip-adress> 

 

Med kännedom om IP-adressen för webbsidan används kommandot whois för att få vidare 

information om enheten.   

Whois <ip-adress> påvisade att det var en enhet i Italien. Det bekräftades av ACME att deras 

trafik passerar en brandvägg placerad i Italien. 

 

inetnum: <ip-adress range> 

netcame: VIP-VLAN-71 

descr: VIP alteon prima rete 

country: IT 
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Nästa steg i penetrationstestet bestod av att lista information om öppna portar och tjänster. Med 

kommandot Nmap acme.se påvisades att port 21 (ftp), port 80 (http) och port 443 (https) var 

öppna. Med information om tillgängliga tjänster kan exploateringar fokusera på de specifika 

tjänsterna. Detta rör tillgängliga tjänster i brandväggen. 

 

PORT             STATE  SERVICE 

21/tcp              open      ftp 

80/tcp              open      http 

443/tcp            open      https 

 

Nästa kommando genomför en form av brute force för att lista subdomäner för webbplatsen. Detta för 

att öppna för fler attackvektorer, istället för att enbart inrikta sig på brandväggen. 

Nmap --script dns-brute acme.se genererade tre hostnames.  

 

DNS Brute-force hostnames: 

vpn.acme.se <ip-adress> 

mail.acme.se <ip-adress> 

www.acme.se <ip-adress> 

 

Whois <ip-adress> påvisar att enheten mail.acme.se är placerad i Sverige och fältet descr 

(description) förtydligar att den är kopplad ACMEs nätverk. 

 

inetnum: <ip-adress> 

netname: ACME 

country: SE 

descr: ACME aktiebolag 

 

Eftersom brandväggen hade port 21 öppen genomfördes ett försök att få åtkomst till FTP-ser-

vern. 

Genom att använda ramverket Metasploit och modulen ftp_login genomfördes en brute force-

attack mot FTP-servern. Efter ungefär 4 timmar genererades ett användarnamn och lösenord 

vilket kunde användas för att logga in. Detta indikerades med ett grönt + i genererad output. 

 

[-] <ip-adress range> - LOGIN FAILED: nightmare1:nightmare1 (Incorrect:   ) 

[-] <ip-adress range> - LOGIN FAILED: nicole19:nicole19 (Incorrect:  ) 

[+] <ip-adress> - Login Successful: nevergiveup:nevergiveup 

[*] <ip-adress> Scanned 1 of 1 hosts (100% complete) 

[*] Auxiliary module execution completed  

msf5 auxiliary(scanner(ftp/ftp_login) > 

 

 

Eftersom port 21 var öppen på brandväggen, och med kännedom om inloggningsuppgifter, 

användes mjukvaran Filezilla för att ansluta till FTP-servern. Anslutningen genomfördes vilket 

angav vilka filer som var intressanta för närmare inspektion. Dessa återges i Figur 2 på nästa 

sida. 
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Figur 2: Filezilla används för att ansluta till en FTP-server och granska filer belägna på servern, al-

ternativt för att ladda ned dessa filer. Information om filnamn, filstorlek, filtyp, när filen senast änd-

rats, rättigheter och ägare/grupp till filen görs tillgänglig genom användargränssnittet.   

 

För att komplettera den information vilket utvanns från mer manuella verktyg användes ett 

automatiserat verktyg med namnet Nessus. Det är automatiserat i den bemärkelsen att skan-

ning, exploatering och säkerhetsåtgärder presenteras i en gemensam process. 

I Nessus används ett plugin vilket användes vid specifika sökningar på IP-adresser.  

Detta plugin visar, för varje skannad värd, även information om själva skanningen. Detta in-

kluderar version av plugin, information om skannade portar, om patchningar från tredjeparts-

leverantör är möjliga och mer därtill. 

 

Syftet med Nessus är att finna sårbarheter, vilket även visar dessa uppdelade i CWE-kategorier 

med tillhörande CVE-nummer. Resultaten av dessa sårbarheter presenteras i Appendix D.  

 

I slutändan fann författarna ingen metod för att få åtkomst till nätverket. Efter dialog med IT-

ansvarig för verksamheten fortskred penetrationstestet internt. 

 

5.2 Experiment del 2 

I denna del av experimentet fortskred arbetet med fysisk tillgång till ACMEs nätverk. Experi-

mentet följde tidigare presenterade riktlinjer enligt hur penetrationstest av ett SCADA/ICS ge-

nomförs. 

 

Identifiering av värdar, noder och nätverk 

För att undersöka CAM-tabeller i en switch krävs tillgång till enheten, antingen genom Tel-

net/SSH eller konsolkabel. Efter samtal med IT-ansvarig tilldelades nödvändig information för 

att vidare kunna genomföra experimentet. Med kunskap om IP-adresserna för switcharna ge-

nomfördes en anslutning med hjälp av verktyget PuTTY. En banner presenterades och lösenord 

efterfrågas. Med hjälp av brute force-programmen Hydra och Ncrack kan en användare bryta 

sig in i en lösenordskyddad enhet. Vid genomförandet används en ordlista där vanliga lösen-

ords fanns nedtecknade. Genom att skriva följande kommando testar användaren att logga in 

på enheten där användarnamnet och lösenordet är identiska och hämtas från filen rockyou.txt.  

Rockyou.txt är en textfil innehållandes sammanlagt 14,341,564 unika värden att testa för an-

vändarnamn och lösenord. 

Exempelvis om första ordet i textfilen är ”12345” försöker verktyget logga in på enheten med 

det hårdkodade värdet ”admin” för användarnamn och ”12345” för lösenord. Vid nästa försök 

används ”admin” igen för användarnamn och nästa värde i textfilen, exempelvis ”abc123”, 
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används för lösenord. Första kommandot använder Hydra för att genomföra attacken. Andra 

kommandot använder Ncrack. 

 

hydra -l admin -P Desktop/rockyou.txt <ip-adress> telnet > Dekstop/hydra_result.txt 

 

ncrack <ip-adress> --user admin -P Desktop/rockyou.txt -p telnet > Desktop/ncrack_result.txt 

 

För att få information om en routers route table och konfiguration kan specifika kommandon 

skrivas in i kommandotolken. Första kommandot används för att extrahera information om 

routing table från en router. Andra kommandot för att hämta information om CAM-tabellen i 

en switch. 

 

Show ip route 

 

Show mac address-table 

 

Med verktyget Wireshark går det att avlyssna trafik över ett nätverk. Avlyssning påbörjas ge-

nom att starta programmet och trycka på ikonen uppe i vänstra hörnet. 

Den passerande trafiken över det specifika nätverket samlades in för att senare analyseras.  

 

Metasploit användes för att söka efter IoT-enheter med standardlösenord med hjälp av modulen 

IoTSeeker. Genom att ange en range av IP-adresser skannar modulen efter enheter och bedö-

mer ifall enheten har standardlösenord eller om det har ändrats. Nedan presenteras hur modulen 

exekveras. 

 

Perl iotScanner.pl <ip-adress range> 

 

Identifiering av tjänster 

Kommandot netstat kan användas för att lista öppna portar i en värd. Med hjälp av tillvalen -a, 

-b, -n och -o listades alla anslutningar och lyssnade portar, process som använder porten, ett 

process ID för respektive process samt visades adresser och portnummer i numerisk form. Föl-

jande kommando exekveras för att lista information vilket filtreras för att enbart visa lyssnande 

portar. Kommandot FINDSTR användes för att komplettera resultatet och filtrera på enbart de 

portar med status “LISTENING”.   

 

netstat -abno | FINDSTR "LISTENING" 
 

Med information om vilken process använder vilken port kan vidare information utvinnas med 

kommandot tasklist. Detta motsvarar det grafiska gränssnittet för aktivitetshanteraren. Genom 

att lista körande processer och filtrera på specifika process ID genereras ett resultat där en 

specifik tjänst körs mot en specifik port. Även här filtreras resultatet med hjälp av FINDSTR. 

Värt att notera är att PID är ett siffervärde, men tasklist genererar även information om mäng-

den minne för respektive tjänst. ID för en process är en siffra som är en multipel av 4. På detta 

sätt kan relevant information utläsas från resultatet. 

Följande kommando exekveras: 
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tasklist | FINDSTR "<PID>" 

 

Genom kännedom av tjänster påbörjas arbetet att identifiera sårbarheter. 

 

Identifiering av sårbarhet i tjänster 

Banner information blir tillgänglig vid ett anslutningsförsök med exempelvis Telnet. Genom 

att specificera IP-adress och portnummer presenteras en banner vilket genererar information 

om version av enheten. Detta kan sedan nyttjas för att söka efter sårbarheter med hjälp av or-

ganisationen Mitres webbsida.  
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6 Resultat 

Här presenteras resultatet och syftet är att besvara de formulerade frågeställningarna. Frågorna 

återintroduceras för att sedan besvaras i respektive ordning. 

 

Vilka är de mest förekommande hot och sårbarheterna i IIoT-nätverk? 

 

Organisationen OWASP presenterar en lista med de 10 mest förekommande sårbarheterna i 

mjukvara i ICS/SCADA-system. Nedan presenteras de tre översta på listan. Fullständig lista 

finns återgiven i Kapitel 4 under OWASP Internet of Things Project. 

 

1. Felaktig begränsning av aktiviteter/operationer inom minnesbuffertens gräns. 

2. Felaktig validering av in-data. 

3. Felaktig begränsning av en sökväg till en mapp med begränsad åtkomst (Path traversal). 

 

SANS Institute har genomfört en undersökning av över 200 personer vilka arbetar inom indu-

strin med IoT-komponenter. Denna undersökning visar bland annat de mest utsatta aspekterna 

i IIoT. Nedan presenteras de tre mest utsatta aspekterna. Fullständig tabell återges i Appendix 

B under rubriken Undersökning av SANS – De mest utsatta aspekterna i IIoT. 

 

1. Tillgång till data: Tillförlitlighet, tillgänglighet och integritet. 

2. Inbyggd programvara/firmware: Tillförlitlighet, tillgänglighet och integritet. 

3. Inbyggda enheter: Säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och integritet. 

 

Undersökningen presenterar även respondenternas svar gällande de största oroligheterna för 

säkerheten i IIoT. Nedan följer de tre mest förekommande svaren. Fullständig tabell återges i 

Appendix B under rubriken Undersökning av SANS – Största oroligheterna för säkerheten i 

IIoT. 

 

1. Brist på hänsyn till säkerheten i installation av enheter och system. 

2. Brist på hänsyn till säkerheten i utformningen IIoT. 

3. Brist på uppdateringar för sårbarheter i operativsystem, firmware eller annan program-

vara för IIoT-enheter. 

 

A.C Panchal et al. [10] belyser att malware är den vanligaste attack riktad mot IIoT. Exempel 

på malware är virus, worm, trojan, rootkits, spyware, bots och ransomware [10]. 

 

 

Vilka befintliga metoder och verktyg används för att kontrollera säkerheten? 

 

Efter ett genomfört penetrationstest av komponenter i IIoT-nätverket genererades flertalet sår-

barheter med hjälp av sårbarhetsscannern Nessus. Utöver att Nessus skapar en rapport där 

funna sårbarheter i respektive enhet listas presenteras även säkerhetsåtgärder för att neutralisera 
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sårbarheterna. En redogörelse över de sårbarheter Nessus upptäckte återges i Appendix C under 

rubriken Identifierade sårbarheter – Experiment del 1. 

 

Metasploit består av flera moduler för att leta efter specifika sårbarheter i en enhet. I experi-

mentet användes modulen ftp_login för att genomföra en brute force-attack mot en FTP server 

med ett lyckat resultat. Detta kunde användas för att få åtkomst till en FTP-server skyddad med 

autentisering, vilket beskrivs i text och i Figur 2 i Kapitel 5.1 – Experiment del 1. 

Utöver denna modul användes IoTSeeker i syfte att finna IoT-enheter med standardlösenord 

inom en IP-range. Modulen gav inget utslag vilket kan bero på att inga IoT-enheter befann sig 

inom specificerad IP-range. 

 

För att lyssna på trafik över nätverket användes verktyget Wireshark. Med kunskap av IP-

adressen för IIoT-enheterna applicerades dessa som filter för att minska antal paket att analy-

sera. Innehållet i paketen gav ingen vidare information om sårbarheter. 

 

Ncrack och Hydra är exempel på password crackers vilka användes med syfte att få åtkomst 

till router och switchar. Verktygen exekverades men resulterade inte i en lyckad attack. Med 

tanke på tillgänglig tid avbröts försöken efter de pågått i tre dygn. Varför det inte gav något 

utslag består av spekulationer och lämnas till Kapitel 7. 

 

Första delen av experimentet innefattade ett externt penetrationstest på ett IT-system. Detta 

kompletteras med information om ID (CVE), sårbarhetskategori (CWE), CVSS Score, sår-

barhetstyp och konsekvenser av att sårbarheten utnyttjas.  

CVSS Score står för Common Vulnerability Scoring System och är en metod för att bedöma 

allvarlighetsgrad av sårbarheter. Värdet är inom spannet 1-10 där 10 är högsta allvarlighetsgra-

den. 

 

Nedan presenteras resultatet av det interna penetrationstestet. Följande är en del i ledet av Iden-

tifiering av tjänster vilket genomfördes i Kapitel 5.2 – Experiment del 2. 

 

Inledningsvis användes kommandot netstat för att lista information om öppna portar i en värd. 

Denna värd går under namnet PC-A. Värden var en dator med direkt anslutning till en IIoT-

enhet. Utöver öppna portar listas även information om Process ID (PID). Genererad output 

presenteras nedan.  

 

Protocol  Ports  State  PID  

TCP   135  LISTENING 988  

TCP   445  LISTENING 4  

TCP   139  LISTENING 4 

TCP   1027  LISTENING 420 

 

Samma process genomfördes på en annan dator med direkt anslutning till en IIoT-enhet. Ne-

dan presenteras genererad output. Denna dator benämns PC-B. 
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Protocol Port State  PID 

TCP  80 LISTENING    1940 

TCP  135  LISTENING    968 

TCP  443 LISTENING    1940 

TCP  445 LISTENING    4 

TCP  5938 LISTENING    1940 

TCP  9023 LISTENING    13832 

TCP  19771 LISTENING    2228 

TCP  19880 LISTENING    2228 

TCP  139 LISTENING    4 

TCP  1030 LISTENING    1648 

TCP  1031 LISTENING    1648 

TCP  1032 LISTENING    1648 

TCP  1060 LISTENING    1520 

TCP  5939 LISTENING    1940 

TCP  9273 LISTENING    1764 

 

Med information om portar och PID exekverades kommandot tasklist. Nedan presenteras out-

put från PC-A. De fetmarkerade raderna är där för att förtydliga att det rör sig om tjänsterna 

med PID vilket förekommer i output av kommandot netstat. 
 

System                       4 Console              0     236 K 

smss.exe                   584 Console              0     388 K 

csrss.exe                  648 Console              0   3,696 K 

winlogon.exe               696 Console              0   2,024 K 

services.exe               740 Console              0   3,896 K 

lsass.exe                  752 Console              0   1,400 K 

svchost.exe                912 Console              0   4,908 K 

svchost.exe                988 Console              0   4,108 K 

svchost.exe               1124 Console              0   3,444 K 

svchost.exe               1212 Console              0   4,284 K 

spoolsv.exe               1464 Console              0   5,312 K 

awhost32.exe              1584 Console              0   5,396 K 

nvsvc32.exe               1700 Console              0   3,460 K 

alg.exe                    420 Console              0   3,472 K 

IntelAudioStudio.exe       488 Console              0  23,048 K 

WinSys2.exe               1984 Console              0   2,312 K 

GoogleQuickSearchBox.exe  1964 Console        0  14,760 K 

ctfmon.exe                1944 Console              0   3,108 K 

Roba.exe                  2944 Console              0  14,580 K 

cmd.exe                   3032 Console              0   2,664 K 

tasklist.exe              3360 Console              0   4,396 K 

findstr.exe               3436 Console              0   2,228 K 

 

Nedan är output genererad från samma process fast för PC-B.  

 

System                      4 Console              0     88 kB 

csrss.exe                 640 Console              0  2,136 kB 

winlogon.exe              664 Console              0  5,044 kB 

lsass.exe                 720 Console              0  1,864 kB 

svchost.exe               904 Console              0  1,640 kB 

svchost.exe               968 Console              0  1,728 kB 

svchost.exe              1064 Console              0 12,444 kB 
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svchost.exe              1184 Console              0  1,056 kB 

spoolsv.exe              1360 Console              0    436 kB 

svchost.exe              1468 Console              0    128 kB 

isafe.exe                1648 Console              0  1,232 kB 

TDAgent.exe              1764 Console              0 72,780 kB 

TeamViewer_Service.exe 1940 Console              0  1,432 kB 

UmxEngine.exe            1988 Console              0 40,032 kB 

alg.exe                  1520 Console              0    144 kB 

TeamViewer.exe           2544 Console              0  1,524 kB 

explorer.exe             3256 Console              0 13,148 kB 

smax4pnp.exe             3600 Console              0    548 kB 

hkcmd.exe                3824 Console              0    324 kB 

ccEvtMgr.exe             4036 Console              0  6,688 kB 

catm.exe                 1544 Console              0  6,600 kB 

ctfmon.exe               1644 Console              0  1,876 kB 

msmsgs.exe               1744 Console              0    556 kB 

Messenger.exe            2228 Console              0  5,944 kB 

javaw.exe               13832 Console              0    103,000 kB 

javaw.exe               23264 Console              0 51,056 kB 

iexplore.exe            23776 Console              0 25,804 kB 

tasklist.exe            20880 Console              0  4,452 kB 

findstr.exe             22300 Console              0  2,364 kB 

 

Det är med denna information möjligt att korrelera en körande tjänst med en öppen port. För 

att komplettera denna information genomfördes skanning med Nmap. Det gav dels informat-

ion om öppna portar och körande tjänster men utförde även local banner grabbing. 

 

Local banner grabbing 

Genom att köra Nmap mot specifika IP-adresser genererades en lista med öppna portar. Utöver 

detta kördes ett script vars syfte var att hämta ut banner information. Först användes Nmap för 

att skanna gränssnittet för en IIoT-enhet, specifikt ett Interface Moxa Nport 5230. Nedan pre-

senteras den genererade outputen. 

 

PORT STATE SERVICE VERSION 

23/tcp open landesk-rc LANDesk remote management 

| banner: \xFF\xFB\x01\xFF\xFB\x03\xFF\xFB\x00\xFF\xFD\x01\xFF\xFD\x00\x0 

|_D\x00\x0A\x0D\x00\x0A\x0D\x00\x0A-----------------------------------... 

 

80/tcp open http  MoxaHttp 1.0 (Moxa NPort serial to IP http config) 

|_http-server-header: MoxaHttp/1.0 

 

514/tcp filtered shell 

 

4002/tcp open mlchat-proxy? 

| banner: @01RD000000000000000000001D000000000000000000010001002A0021004B 

|_00040000000000000000000727* 

| fingerprint-strings:  

|   FourOhFourRequest, GetRequest, Help, JavaRMI, Kerberos, LDAPBindReq, RPCCheck, Termi-

nalServer, ms-sql-s:  

|    

@01RD000000000000000000001D000000000000000000010001002A0021004B0004000000000000

0000000727* 
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|     @01RD0000000000000000000000000000000004000001FB00000000000000000000000056* 

|_    @01RD00000057* 

 

4900/tcp open icecream icecreamd 

 

Detta genererade information om öppna portar, tjänster vilket körs på portarna, version av 

tjänsten samt banner information. 
 

Nmap användes även för att skanna den dator med direkt anslutning till den IIoT-enhet vilket 

skannades ovan. Nedan presenteras genererad output för PC-A. 
 

PORT STATE SERVICE VERSION 

135/tcp open msrpc  Microsoft Windows RPC 

139/tcp open netbios-ssn Microsoft Windows netbios-ssn 

445/tcp open microsoft-ds Microsoft Windows XP microsoft-ds 

514/tcp filtered shell 

Service Info: OSs: Windows, Windows XP;  

CPE: cpe:/o:microsoft:windows, cpe:/o:microsoft:windows_xp 

 

Där fanns ytterligare ett Interface Moxa Nport 5230 att skanna på plats. Output är väldigt lik 

från det andra interfacet men vidare analyser bekräftar att det är två olika enheter. Detta be-

kräftas senare i rapporten. 

Output nedan genererades från en skanning med Nmap. 

 

PORT STATE SERVICE VERSION 

23/tcp open telnet  Moxa NPort 5230 serial-to-IP converter telnetd 2.6 Build 11080114 

(MAC 00:00:00:00:00:00; serial number 0000; uptime 57 days, 22h:22m:27s) 

|_banner: \xFF\xFB\x01\xFF\xFB\x03\xFF\xFB\x00\xFF\xFD\x01\xFF\xFD\x00 

80/tcp open http  MoxaHttp 1.0 (Moxa NPort serial to IP http config) 

|_http-server-header: MoxaHttp/1.0 

514/tcp  filtered shell 

4002/tcp open     mlchat-proxy? 

| banner: @00RD000000000000000000001D001000000000000000010001002A0021004B 

|_00040000000000000000000B52* 

| fingerprint-strings:  

|   FourOhFourRequest, GetRequest, ms-sql-s:  

|     @00RD0000000000000000000000000000000004000001FF00000000000000000000000053* 

|     @00RD00000056* 

|   Help, LANDesk-RC, LDAPBindReq, NotesRPC, RPCCheck, TLSSessionReq:  

|     

@00RD000000000000000000001D001000000000000000010001002A0021004B0004000000000000

0000000B52* 

|     @00RD0000000000000000000000000000000004000001FF00000000000000000000000053* 

|     @00RD00000056* 

|   X11Probe, oracle-tns:  

|_    

@00RD000000000000000000001D001000000000000000010001002A0021004B0004000000000000

0000000B52* 

4900/tcp open icecream icecreamd 

 

En sista skanning med Nmap genomfördes mot PC-B för att vidare bekräfta information om 

öppna portar och tjänster. Nedan presenteras output från denna skanning. 
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PORT STATE SERVICE VERSION 

80/tcp open http  TeamViewer httpd 

135/tcp open msrpc  Microsoft Windows RPC 

139/tcp open netbios-ssn Microsoft Windows netbios-ssn 

443/tcp open https? 

445/tcp open microsoft-ds Microsoft Windows XP microsoft-ds 

514/tcp filtered shell 

Service Info: OSs: Windows, Windows XP;  

CPE: cpe:/o:microsoft:windows, cpe:/o:microsoft:windows_xp 

 

Arbetet för att identifiera tjänster avslutades här och nästa steg påbörjades, nämligen identifi-

ering av sårbarhet i tjänster. 

 

Sökning i CVE 

Med information om tjänster till respektive port påbörjar arbetet att söka efter sår-

barheter för respektive tjänst. Information om tjänst och tillhörande sårbarheter 

hämtades från databasen CVE Details. Dessa presenteras i Appendix D under ru-

briken Identifierade sårbarheter – Experiment del 2. 

 

Vissa tjänster besitter så pass många sårbarheter att lista alla riskerar att göra rap-

porten oöverskådlig. Tjänster med denna egenskap markeras med en asterix (*) 

intill sitt namn. 

 

Vad innebär risken med att IIoT-enheter i ett nätverk inte kräver autentisering? 

 

Att enheter saknar autentisering innebär att många, eventuellt obehöriga, användare får till-

gång till enheten och dess konfiguration. Detta var fallet med Interface Moxa Nport 5230. 

Genom att öppna en webbläsare och skriva in de IP-adresser för respektive interface blev 

känslig information dels tillgänglig och även möjlig att delvis redigera direkt i webbläsaren. I 

Tabell 3 presenteras denna känsliga information. Då den särskiljande informationen mellan 

interface var värdena presenteras enbart output från ett interface då fälten var identiska. En-

heterna bekräftades vara två olika då värdet för MAC-adress skiljdes åt. 
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Översikt Modellnamn, MAC-adress, Serienummer, Version av firmware, Drifttid 

Grundläggande inställ-

ningar 

Servernamn, Tidsinställningar, Tillåt webbkonsol, Tillåt Telnet 

Nätverksinställningar IP-adress, Netmask, Default gateway, Statisk/Dynamisk IP-adress, 

DNS, SNMP, Rapport om placering av IP-adress. 

Seriella inställningar Baudhastighet, Start bits, Data bits, Stop bits, Flow control, UART 

FIFO 

Driftinställningar Driftläge, TCP alive check, Inaktivitet, Avgränsare, Tvinga avbrott av 

överföring. 

Inställningar för tillåtna 

IP-adresser 

Tillåtna IP-adresser och IP-grupper. Tillåt inte anslutning från alla IP-

adresser. 

Inställningar för automa-

tiska varningar 

E-Mail för automatiskt varning, SNMP Trap server IP-adress. 

Skärm Line, Async, Inställningar för Async. 

Byta lösenord Byta lösenord för inloggning vid konsolen. 

Ladda fabriksinställ-

ningar 

Låter användaren ladda fabriksinställningar. 

Spara/Omstart Spara inställningar och starta om NPort för att applicera ändringar. 

Tabell 3: Efter anslutning till ett Moxa interface genom en webbläsare fanns följande information till-

gänglig att se och delvis redigera. 
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7 Diskussion  

Nedan följer en diskussion av resultatet som litteraturstudien och experimentet genererade. Re-

sultaten jämförs mellan metoderna och oklarheter och osäkerheter diskuteras ur författarnas 

egna tankar och antaganden. De frågeställningar rapporten ämnat att besvara tilldelas en rubrik 

och därefter följer resonemang från författarna bakom denna rapport. 

 

7.1 Vilka är de mest förekommande hot och sårbarheterna i IIoT-

nätverk 

Vid en jämförelse av information från OWASP och den vetenskapliga publikationen skriven 

av G. Falco et al. [15] förekommer samma fem sårbarhetskategorier överst på respektive lista. 

Detta tyder på att IIoT-enheter framförallt är utsatta för sårbarhetskategorierna CWE-119, -29, 

-22, -264 och -200. 

Dessa kategorier stämmer till viss del överens med vad experimentet visade. Där förekom 

CWE-119 vid fyra tillfällen och CWE-20 förekom vid nio tillfällen. Utöver dessa förekom flera 

andra sårbarhetskategorier. En fullständig redogörelse återfinns i Appendix D. 

 

OWASP har ett betydligt större urval när de samlar in data om mest förekommande sårbarheter 

i jämförelse med detta experiment vilket genomfördes i en verksamhet. Detta är sannolikt en 

anledning till att resultaten delvis skiljer sig åt.  

 

OWASP lyfter fram att sårbarheter i ICS/SCADA-system, och förekommande protokoll i 

denna miljö, är ett nytt område vilket kräver vidare forskning för att ge mer utförliga resultat.  

 

I del två av experimentet återfinns CWE-400 i Moxa Nport. Sårbarhetskategorin innebär att 

programvaran inte korrekt kontrollerar tilldelningen och underhållet av en begränsad resurs. Z. 

Bakhshi et al. [4] belyser att minskade resurser kan utnyttjas av en angripare, vilket medför att 

det kan påverka hela den industriella verksamheten, och vidare även verksamhetens integritet 

och tillgänglighet.  

 

Vidare förekommer även CWE-352, vilket inte återfinns i topplistan av sårbarheter. I SANS 

undersökning förekommer de största oroligheterna i sårbarheter orsakade av implementation. 

Här återfinns även CWE-16 och sårbarheter i denna kategori tillkommer under konfigurationen 

av programvaran. Detta anses även vara en orolighet bland framtida sårbarheter i IIoT.  

 

Många av de mest förekommande sårbarheterna förekom genom experimentet och validerade 

även att dessa är mycket förekommande i industriella verksamheter. Således framkom även 

sårbarheter i implementerade säkerhetsåtgärder, på grund av den industriella verksamhetens 

specifika behov.  
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7.2 Vilka befintliga metoder och verktyg används för att kontrollera 

säkerheten 

 

Metasploit är ett effektivt verktyg med många tillgängliga moduler. Det är möjligt att såväl 

hitta sårbarheter i ett system som det är att exploatera dessa. Verktyget används med hjälp av 

ett CLI och detta kan vara direkt avgörande för användare, antingen av personliga skäl eller att 

enheten inte stöder ett grafiskt användargränssnitt. En ytterligare fördel med Metasploit är att 

det är gratis att använda och uppdateras kontinuerligt av såväl utvecklare som användare. 

 

Nessus underlättar genomförandet av ett test genom att söka efter flera sårbarheter samtidigt 

och även ge ytterligare information om exempelvis allvarlighetsgrad av sårbarhet, en förklaring 

till sårbarheten och rekommenderade åtgärder för att neutralisera hotet. Jämför detta med Me-

tasploit som i skrivande stund erbjuder 1682 exploateringar. Om intentionen med ett test är att 

testa en specifik sårbarhet är detta inget problem. Det kan dock bli tidsödande om ett stort antal 

sårbarheter ämnas att utvärderas.  

Nessus är till skillnad från Metasploit inte gratis att använda bortsett från en utvärderingsperiod 

på 7 dagar. Därefter erbjuds årsprenumerationer för en kostnad. Detta kan vara ett uteslutande 

argument för de som utför testet. Trots att Nessus inte är gratis är det ett väl utvecklat program 

och kan även användas i syftet att exploatera sårbarheter i realtid, vilket kan ha en betydande 

effekt i industriella verksamheter. 

 

I experimentets första del gjordes en ansats att nå interna adresser utan åtkomst till nätverket. 

Även fast inga privata adresser gjordes tillgängliga listades DNS hostnames med skriptet dns-

brute i Nmap. Dessa hostnames hade sina respektive IP-adresser kopplade till sig, vilket vidare 

kunde analyseras.  

När Nessus söker efter sårbarheter i en viss enhet skapas en rapport med resultatet. Genom att 

söka efter sårbarheter mot de adresser vilket genererades av dns-brute listades sårbarheter inom 

Information Disclosure, d.v.s. ett typ av läckage av information. Rapporten redovisar en privat 

adress där vidare analys genomfördes i den andra delen av experimentet.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

D.P. Duggan et al. [24] presenterar instruktioner för hur ett penetrationstest bör genomföras i 

ett ICS/SCADA-system och hur det skiljer sig från ett generellt IT-system. Bland annat ska 

vissa verktyg användas med försiktighet och medvetenhet kring riskerna iakttas. Information 

genererad med vissa medel visade sig inte vara tillräckliga och av den anledning genomfördes 

mer aggressiva åtgärder. En tillämpad försiktighetsåtgärd innefattar att genomföra mer aggres-

siva tester under tider då maskiner var obemannade och personal inte vistades i produktions-

miljön. Nmap förtydligade information om tjänster och portar i IIoT-enheter och producerade 

ett mer givande resultat. Det blev inga effekter på maskinerna. 
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7.3 Vad innebär risken med att IIoT-enheter i ett nätverk inte kräver 

autentisering? 

 

Ett interface fanns tillgängligt öppet i det lokala nätverket, vilket medför att anställda eller 

individer uppkopplade mot det specifika nätverket kan finna och redigera mycket av informat-

ionen utan att behöva besitta en särskilt stor teknisk kunskap. Detta är möjligt då ingen auten-

tiseringsprocess fanns tillämpad för enheten. Genom att öppna en webbläsare och skriva in 

enhetens IP-adress i adressfältet kunde användare ändra inställningar. Att genomföra vissa änd-

ringar i enhetens gränssnitt kan göra den obrukbar, vilket i sin tur leder till bland annat avbrott 

i produktion. 

 

Vid spekulationer kan det även påvisas att tillgänglighet många gånger prioriteras framför sä-

kerhet. Autentisering är en viktig säkerhetslösning för att kunna skydda enheterna. Detta kan 

genomföras med att efterfråga inloggningsuppgifter för besökaren eller att en ”black list” eller 

”white list” av IP-adresser används för användare på nätverket.   

 

 

7.4 Övriga diskussioner  

 

I experimentet samlades information in om körande tjänster på specifika enheter. Två tjänster 

stack ut i mängden eftersom inte mycket information om dessa fanns tillgängliga på internet. 

Enligt Nmap kördes tjänsten “mlchat-proxy?” på port 4002. Att tjänsten avslutas med ett frå-

getecken betyder att Nmap inte med säkerhet kunde definiera tjänsten utan gör snarare en kva-

lificerad gissning baserat på tillgänglig information. Enligt Naval Research Laboratory an-

vänds MLChat (Multilevel Chat) för att fungera likt en chatserver där flera nätverk kan ansluta 

sig.  

IANA menar däremot att på port 4002 körs tjänsten “pxc-spvr-ft”. I ett forum nämns en annan 

tjänst i samband med pxc-spvr-ft, nämligen rquotad. Där finns sårbarheter i denna tjänst, men 

då det inte tydligt framgår av penetrationstestet att denna tjänst körs dokumenteras inte heller 

specifika sårbarheter med risk för falsk positiva resultat. 

 

Även port 4900 gav varierande resultat kring den körande tjänsten. Nmap rapporterar om tjäns-

ten “icecream” för denna port. Sökningar på “Icecream service vulnerability” genererade en 

länk till webbsidan exploit-db.com vilka skriver om sårbarheter i flera Icecream Apps. De hän-

visar till försäljarens webbsida vilka listar flera appar. Det är inte otänkbart att detta är tjänstens 

syfte, men heller ingen garanti.   

Enligt IANA är port 4900 avsedd till tjänsten HFSQL Client/Server Database Engine. Det är 

ett hjälp-interface för databaser som bland annat underlättar vid underhåll av databasen. Vid 

skrivande tid finns inga sårbarheter dokumenterade för denna tjänst. Däremot nämner webbsi-

dan speedguide.net att porten används som en bakdörr för Deloder Worm. Av anledning att det 
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inte finns en garanti vilken tjänst som körs avstår författarna att vidare gå in på detalj om De-

loder Worm. 

 

Rapporten avgränsas till ett utfört experiment i en industriell verksamhet. Detta kan eventuellt 

leda till en missvisande generell bild av dels vilka enheter är implementerade och, som ett 

resultat till detta, vilka sårbarheter är befintliga. Vidare studier i form av flera experiment vore 

av intresse. 

 

Vid genomförandet av brute force-attacken mot FTP-servern upptäckte vi att användarnamn 

och lösenord hade identiskt värde. Detta är eventuellt standardinställningar för enheten. Dessa 

enheter borde följa regler för komplexitetsnivå av inloggningsuppgifter, exempelvis att värdena 

skiljer sig åt och att de innehåller en kombination av specialtecken, stora och små bokstäver 

och liknande.  
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8 Slutsats 

Analyserade rapporter kompletterat med information publicerat av relevanta aktörer visar att 

identifiering och analysering av sårbarheter i ICS/SCADA-miljöer är i utvecklingsstadiet. 

Brandväggar används i generella IT-miljöer är inte med säkerhet applicerbara i en industri med 

IoT-enheter. Unika protokoll för just dessa enheter kan potentiellt besitta sårbarheter och skiljer 

sig åt från de mer förekommande protokollen. Denna rapport har gjort en ansats att samla be-

fintlig information sårbarheter IIoT står inför samt komplettera detta med ett experiment. Ex-

perimentet påvisade att en brandvägg, vilket håller obehöriga användare utanför nätverket, 

också gör att de interna IIoT-enheter är säkra från yttre attacker då dessa inte är direkt upp-

kopplade mot internet. Värt att nämna är att väl förbi brandväggen var vissa IoT-enheter direkt 

åtkomliga och redigerbara för en användare enbart med hjälp av en webbläsare. Äldre versioner 

av operativsystem, programvaror och liknande är inte ovanligt i industrier och trots att där finns 

goda skäl att behålla befintliga versioner utgör det en potentiell risk att utnyttjas av illasinnade 

individer. 

Penetrationstester visar sig vara en lämplig metod för att utvärdera säkerheten i digitala enheter 

och de ska genomföras på ett etiskt korrekt vis. Testet belyser att säkerhetsåtgärder bör vidtas 

och rekommendationer ges för hur de ska implementeras. Exempel på lämpliga verktyg vid ett 

penetrationstest inkluderar Nessus för en mer automatiserad process och Metasploit vars fördel 

är att det är kostnadsfritt.  
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9 Future work 

Framtida studier inom säkerheten i IoT och IIoT kan bestå av att genomföra fler penetrations-

tester på flera verksamheter. Detta skulle skapa en tydligare och mer generell bild över befint-

liga sårbarheter. Vidare upptäcks ständigt nya sårbarheter och därför är ämnet ständigt vid be-

hov av studier och forskning. 

IoTGoat är ett projekt från OWASP vars syfte är att lära användare om de vanligaste sårbar-

heterna i IoT-enheter. Det är en medvetet osäker firmware i stil med Metasploitable eller 

OWASPs Juice Shop. Mer information om detta projekt finns att läsa på OWASPs webbsida. 

 

Ytterligare förslag till vidare studier är att komplettera denna rapports resultat med förslag på 

säkerhetsåtgärder. Detta är ett naturligt nästa steg efter att sårbarheter identifierats. 

 

Vår rapport tog medvetet avstånd från att använda social engineering. Detta är en bevisad ef-

fektiv metod att få information genom att manipulera andra människor.  

Rapporten avgränsade sig även från hot och riskerna det innebär med direkt åtkomst till IoT-

enheterna. Där finns sannolikt säkerhetsrisker med detta och det vore av intresse att studier 

genomfördes kring detta, förutsatt att dessa inte redan finns idag. 
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Appendix A 

Penetration Testing Agreement 

  

This document serves to acknowledge an engagement between the Business Owner and Data Custodian 

(see descriptions page 2), collectively of the following system(s) or application, and the students con-

ducting the penetration test. 

  

Systems(s) to be tested: _____________________________________________________________ 

  

Testing Time Frame: (begin) ___________________________ (end) __________________________ 

  

Penetration Testing Components (see descriptions page 2). Indicate the testing components that are to 

be completed, by initial. 

  

Component Business Owner Data Custodian 

Gathering Publicly Available 

Information 

    

Network Scanning     

System Profiling     

Service Profiling     

Vulnerability Identification     

Vulnerability Validation/Ex-

ploitation 

    

Privilege Escalation     

  

  

All parties, by signing below, accept and agree that: 

 

1. The students will take reasonable steps to preserve the operational status of systems, but it cannot be 

guaranteed. 

2. The students are authorized to perform the component tests listed above, at their discretion using 

appropriate tools and methods. 

3. Test results are related to specific tests only. They indicate, but do not and cannot measure, the 

overall security posture (quality of protections) of an application system. 

 

  

Signed: _______________________________________________________ (Business Owner) 
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_______________________________________________________ (Data Custodian) 

_______________________________________________________ (Student) 

_______________________________________________________ (Student) 

  

Testing Complete: ______________________________________________ Date: ______________ 

  

Review/Closeout Discussion Completed (Date):__________________________________________ 

  

 Definitions 
  

Data Custodian ‐ The technical contact(s) that have operational‐level responsibility for the capture, 

maintenance, and dissemination of a specific segment of information, including the installation, 

maintenance, and operation of computer hardware and software platforms. 

 

Business Owner ‐ The senior official(s) within a college or departmental unit (or his/her designee) that 

are accountable for managing information assets. 

  

  

Penetration Testing Component Descriptions: 

  

1. Gathering Publicly Available Information ‐ Researching the environment using publicly available 

data sources, such as search engines and web sites. 

2. Network Scanning – Performing automated sweeps of IP addresses of systems provided and/or 

discovered, from on‐campus and off‐campus. 

3. System Profiling ‐ Identification of the operating system and version numbers operating on the 

system, to focus subsequent tests. 

4. Service Profiling – Identification of the services and applications as well as their version numbers 

operating on the system, to further focus testing on vulnerabilities associated with the identified 

services discovered. 

1. Vulnerability Identification ‐ Potential vulnerabilities (control weaknesses) applicable to the 

system are researched, tested, and identified. 

2. Vulnerability Validation/Exploitation ‐ After vulnerabilities are identified, they must be validated 

to minimize errors (false reports of problems), which involves attempts to exploit the 

vulnerability. 

3. Privilege Escalation ‐ Should exploitation of vulnerability be successful, attempts are made to 

escalate the privileges to obtain “complete control” of the system. 
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Appendix B 

Undersökning av SANS – De mest utsatta aspekterna i IIoT 

 

De mest utsatta aspekterna i IIoT Respons 

1. Tillgång till data, tillförlitlighet, tillgänglighet och integritet   14.1% 

2. Inbyggd programvara / firmware: Tillförlitlighet, tillgänglighet och integritet   14.1% 

3. Inbyggda enheter: säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och integritet   12.0% 

4. Generella endpoints: Tillförlitlighet, tillgänglighet och integritet   12.0% 

5. Nätverks- och utrustning för kritisk infrastruktur   9.8% 

6. Speciella system relaterade till IIoT (processlogik, datalistorer, HMI / operatörs-

gränssnitt) 

  8.7% 

7. Personal (insiderhot, mänskliga fel)   7.6% 

8. System- och programvara (operativsystem): Tillförlitlighet, tillgänglighet och integri-

tet 

  6.5% 

9. Kontroll- och styrsystem i kritisk infrastruktur   5.4% 

10. Sekundära säkerhetssystem, inklusive SIS-system (SIS)   3.3% 

11. Annat   3.3% 

12. Övriga data- och systembackup för företagets kontinuitet 2.2% 

13. Databaser 1.1% 

Summa: 100% 
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Undersökning av SANS – Stora utmaningar inom de närmsta två åren  

 

Stora utmaningar inom de närmsta två åren Respons 

1. Svårigheter eller brister i patchningen av IIoT-enheter och system, vilket gör enheterna 

sårbara 

55.95% 

2. Tillfälliga exponeringar orsakade av användare och komplexiteten i systemet 41.67% 

3. Svårigheter att kontrollera, lokalisera, detektera, förebygga och hantera anslutningen i 

IIoT 

39.29% 

4. Misslyckande i att integrera säkerhetspraxis i utformningen av IIoT, konstruktion- och 

drift samt underhåll av system 

34.29% 

5. IIoT används som en attackvektor för att sprida sig i verksamheten 34.52% 

6. Multivendor-miljöer utan enheter och teknologiska standarder 29.76% 

7. DoS-attacker utförda på IIoT-enheter och system kan skada människor 25.00% 

8. Brist på säkerhetsåtgärder från leverantörer i utformningen av IIoT-enheter, system och 

produkter 

19.05% 

9. Sabotage på anslutna IIoT-enheter och system 13.10% 
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Undersökning av SANS – Största oroligheterna för säkerheten i IIoT 

Största oroligheterna för säkerheten i IIoT Re-

spons 

1.       Brist på hänsyn till säkerheten vid installation av enheter och system 47.6

% 

2.       Brist på hänsyn till säkerheten i utformningen IIoT 39.3

% 

3.       Brist på uppdateringar för sårbarheter i operativsystem, firmware eller annat pro-

gramvara för IIoT-enheter. 

38.1

% 

4.       Nya attacker eller exploatering av ytterligare sårbarheter relaterade till kom-

mando- och kontroll (C2) i en IIoT-enhet och system. 

34.5

% 

5.       Detekterade sårbarheter i IIoT-enheter genom övervakning, felkonfiguration och 

användarfel 

32.1

% 

6.       Potentiell förlust av känslig information, vilket öppnar upp för mer sofistikerade 

attacker 

23.8

% 

7.       Brist på hänsyn till säkerheten i systemets utformning och tillverkning 23.8

% 

8.       Negativ inverkan på systemets säkerhetsställning eller förmåga att upprätthålla sä-

ker drift eller avstängning 

22.6

% 

9.       Påverkan från operativa prioriteringar i lösningar för säkerhet, tillförlitlighet, 

resiliens och integritet. 

19.1

% 

10.   Brist på relevanta och verkställbara industristandarder på IIoT-enheter och system 17.9

% 

11.   Övriga 1.2% 
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Undersökning av SANS – Implementerade säkerhetsåtgärder för att 

skydda IIoT 

Implementerade säkerhetsåtgärder för att skydda IIoT Respons 

1. Nätverkssegmentering med brandväggar, datadioder, IT/OT gateways 67.8% 

2. Fysiska och logiska nätverksseparationer, segregering och överlagring av säkerhets-

zoner och ledningsmodeller 

46.7% 

3. Nätverksövervakning, identifiering, analysering och betoning av ovanliga anslut-

ningar och kommunikation 

45.6% 

4. Begränsning av fysisk åtkomst till kritiska IIoT-styrsystem och applikationer 41.1% 

5. Fysisk och logisk inventering av anslutna system 41.1% 

6. Underhållning av aktuell patch /uppdateringar på enhetens lager 40.0% 

7. Policy för säker användning, drift och hantering av IIoT-enheter och system i verk-

samheten 

37.8% 

8. Utbildning och medvetenhet hos personal kring IIoT 37.8% 

9. Skyddsmetoder för endpoints 36.7% 

10. Krypteringstekniker för dataöverföring 36.7% 

11. Autentisering / godkännande av anslutna IIoT-enheter till nätverket / systemen (t.ex. 

integration i AD / LDAP, användning av PKI) 

34.4% 

12. Standard operativa procedurer (SOP) som stödjer verksamhetens IIoT-policy 28.9% 

13. System/ övervakning av endpoint, identifiering enhet som förbinde till nätverket 

utan tillstånd 

25.6% 

14. Säkerhetsbedömning/test och kontroll av nya IIoT-enheter innan de läggs in i opera-

tivsystem 

25.6% 

15. Inbyggda säkerhetslösningar i systemet 18.9% 
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16. Molntjänster för övervakning, hantering och kontroll av enheter 17.8% 

17. Säkra APIs 13.3% 

18. Geolocation-tjänster aktiverade på enhetens nivå för spårning 5.6% 

19. Annat 3.3% 
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Appendix C 

Identifierade sårbarheter – Experiment del 1 

CVE CWE CVSS Score Sårbarhetstyper Konsekvenser 

CVE-2019-0588 

 

 

 

 

CWE-200, med-

vetna eller omed-

vetna avslöjande 

av information 

 

4.0 Erhålla info Delvis påverkan 

av konfidentiali-

tet. 

CVE-2016-2183 CWE-200, med-

vetna eller omed-

vetna avslöjande 

av information 

5.0 Erhålla info Delvis påverkan 

av konfidentiali-

tet. 

CVE-2000-0649 CWE-200, med-

vetna eller omed-

vetna avslöjande 

av information 

2.6 Erhålla info Delvis påverkan 

av konfidentiali-

tet.  

CVE-2013-2566 

 

 

 

CWE-310, brister 

i kryptering 

4.3 Kryptografiska at-

tacker, exempelvis fö-

delsedagsattack 

Delvis påverkan 

av konfidentiali-

tet.  

CVE-2015-2808 CWE-310, brister 

i kryptering 

4.3 Kryptografiska at-

tacker, exempelvis fö-

delsedagsattack 

Delvis påverkan 

av konfidentiali-

tet.  

 

 

CVE CWE CVSS Score Sårbarhetstyper Möjliga konse-

kvenser 

CVE-2013-2566 

 

  

 

 

 

CWE-310, bris-

tande kryptering 

4.3 Födelsedagsattack Delvis påverkan av 

konfidentialitet.  

CVE-2015-2808 CWE-310, bris-

tande kryptering 

4.3 Födelsedagsattack Delvis påverkan av 

konfidentialitet.  

CVE-2004-2761 CWE-310, bris-

tande kryptering 

5.0 Spoofing-attack Delvis påverkan av 

integritet.  

CVE-2014-3566 CWE-310, bris-

tande kryptering 

4.3 Man-in-the-Middle  Delvis påverkan av 

konfidentialitet.  
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CVE-2016-2183 CWE-200, med-

vetna eller omed-

vetna exponering 

av information. 

5.0 Erhålla info Delvis påverkan av 

konfidentialitet.  

CVE-2014-3398 CWE-200, med-

vetna eller omed-

vetna exponering 

av information. 

5.0 Erhålla info Delvis påverkan av 

konfidentialitet.  

CVE-2002-1523  CWE-311, saknar 

kryptering av 

känslig data. 

5.0 Directory traversal Delvis påverkan av 

konfidentialitet 

CVE-2014-3566 CWE-310, bris-

tande kryptering 

4.3 Man-in-the-Middle  Delvis påverkan av 

konfidentialitet 

CVE-2017-14582 CWE-295, fel-

aktig validering 

av certifikat 

 

4.3 Man-in-the-Middle, 

Erhålla info 

 

Delvis påverkan av 

konfidentialitet 

CVE-2011-3389 

 

 

CWE-20,  pro-

dukten validerar 

inte, eller valide-

rar felaktigt. 

4.3 Man-in-the-Middle 

 

 

 

Delvis påverkan av 

konfidentialitet 

 

CVE-2007-6746 CWE-20,  pro-

dukten validerar 

inte, eller valide-

rar felaktigt. 

5.8 Man-in-the-Middle  Delvis påverkan av 

konfidentialitet och 

integritet 
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Appendix D 

Identifierade sårbarheter – Experiment del 2 

LANDesk remote management * 

CVE CWE CVSS Score Sårbarhetstyper Konsekvenser 

CVE-2016-3147 

 

 

CWE-119, fel-

aktig begränsning 

av operationer 

inom gränserna 

för en minnesbuf-

fert 

 

7.5 DoS, Exec Code, 

Overflow 

Delvis påverkan 

av konfidentiali-

tet, integritet och 

tillgänglighet 

CVE-2008-2468 CWE-119, fel-

aktig begränsning 

av operationer 

inom gränserna 

för en minnesbuf-

fert 

10.0 Exec Code, Over-

flow 

Fullständig på-

verkan av konfi-

dentialitet, in-

tegritet och till-

gänglighet 

CVE-2014-5362 

 

 

CWE-20, produk-

ten validerar inte, 

eller validerar fel-

aktigt. 

6.5 File inclusion Delvis påverkan 

av konfidentiali-

tet, integritet och 

tillgänglighet 

CVE-2010-2892 CWE-20, produk-

ten validerar inte, 

eller validerar fel-

aktigt. 

8.5 Exec Code, 

Cross-Site Re-

quest Forgery 

(CSRF) 

Fullständig på-

verkan av konfi-

dentialitet, in-

tegritet och till-

gänglighet 

CVE-2014-5361 CWE-352, denna 

sårbarhet orsakas 

av implementat-

ion av en arkitek-

tonisk säkerhets-

teknik. 

 

6.8 Cross-Site Re-

quest Forgery 

(CSRF) 

Delvis påverkan 

av konfidentiali-

tet, integritet och 

tillgänglighet 

 

 

 

CVE CWE CVSS Score Sårbarhetstyper Konsekvenser 

CVE-2018-10632 CWE-400, pro-

gramvaran kon-

trollerar inte kor-

rekt tilldelningen 

och underhållet 

av en begränsad 

5.0 DoS Delvis påverkan 

av tillgänglighet. 

Ingen påverkan 

av konfidentiali-

tet eller integritet 
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resurs. 

 

 

 

CVE CWE CVSS Score Sårbarhetstyper Konsekvenser 

CVE-2006-6853 CWE är inte defi-

nierat för denna 

sårbarhet 

 

10.0 Exec Code, Over-

flow 

Fullständig på-

verkan av konfi-

dentialitet, in-

tegritet och till-

gänglighet 

 

 

CVE CWE CVSS Score Sårbarhetstyper Konsekvenser 

CVE-2018-16550 CWE-255, sår-

barheter i denna 

kategori är relate-

rade till hantering 

av kreditiv 

5.0 Bypass Delvis påverkan 

av konfidentiali-

tet. Ingen påver-

kan av integritet 

eller tillgänglig-

het  

CVE-2018-14333 CWE-200, det 

medvetna eller 

omedvetna avslö-

jandet av inform-

ation till en part 

som inte explicit 

är befogad för åt-

komst till inform-

ationen. 

4.3 Erhålla info Delvis påverkan 

av konfidentiali-

tet. Ingen påver-

kan av integritet 

eller tillgänglig-

het 

 

CVE-2010-3128 CWE är inte defi-

nierat för denna 

sårbarhet 

9.3 Exec code Fullständig på-

verkan av konfi-

dentialitet, in-

tegritet och till-

gänglighet 

 

Icecream 

Information om tjänsten och eventuella sårbarheter är inte tillgänglig.  

 

CVE CWE CVSS Score Sårbarhetstyper Konsekvenser 

CVE-2014-0317 

 

 

 

CWE-20, produk-

ten validerar inte, 

eller validerar fel-

aktigt. 

5.4 Bypass Fullständig på-

verkan av integri-

tet. Ingen påver-

kan av konfiden-

tialitet eller till-

gänglighet 
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CVE-2013-3869 CWE-20, produk-

ten validerar inte, 

eller validerar fel-

aktigt. 

5.0 DoS Delvis påverkan 

av tillgänglighet. 

Ingen påverkan 

av konfidentiali-

tet eller integritet 

CVE-2010-0025 CWE-200, det 

medvetna eller 

omedvetna avslö-

jandet av inform-

ation till en part 

som inte explicit 

är befogad för åt-

komst till inform-

ationen. 

5.0 Erhålla info Delvis påverkan 

av konfidentiali-

tet. Ingen påver-

kan av integritet 

eller tillgänglig-

het 

 

CVE-2007-1531 CWE-399, brister 

i hanteringen av 

resurser 

 

5.0 DoS Delvis påverkan 

av tillgänglighet. 

Ingen påverkan 

av konfidentiali-

tet eller integritet 

 

 

CVE CWE CVSS Score Sårbarhetstyper Konsekvenser 

CVE-2002-2328 CWE-20, produk-

ten validerar inte, 

eller validerar fel-

aktigt. 

7.1 DoS Fullständig på-

verkan av till-

gänglighet. Ingen 

påverkan av kon-

fidentialitet eller 

integritet 

 

 

CVE CWE CVSS Score Sårbarhetstyper Konsekvenser 

CVE-2010-1735 

 

 

CWE-20, produk-

ten validerar inte, 

eller validerar fel-

aktigt. 

4.9 DoS Fullständig på-

verkan av till-

gänglighet. Ingen 

påverkan av kon-

fidentialitet eller 

integritet 

CVE-2010-1734 CWE-20, produk-

ten validerar inte, 

eller validerar fel-

aktigt. 

4.9 DoS Fullständig på-

verkan av till-

gänglighet. Ingen 

påverkan av kon-

fidentialitet eller 

integritet 

CVE-2008-4609 CWE-16, sårbar-

heter i denna ka-

tegori tillkommer 

7.1 DoS Fullständig på-

verkan av till-

gänglighet. Ingen 
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under konfigurat-

ionen av pro-

gramvaran. 

 

påverkan av kon-

fidentialitet eller 

integritet 

 

CVE-2007-5133 CWE-189, sår-

barheter i denna 

kategori är relate-

rade till felaktig 

beräkning eller 

omvandling av 

siffror 

7.1 DoS, Overflow Fullständig på-

verkan av till-

gänglighet. Ingen 

påverkan av kon-

fidentialitet eller 

integritet 

CVE-2007-0843 CWE-264, sår-

barheter i hante-

ring av behörig-

het, rättigheter 

och säkerhets-

funktioner. 

4.6 Bypass Delvis påverkan 

av konfidentiali-

tet, integritet och 

tillgänglighet 

 

 

 

 

CVE CWE CVSS Score Sårbarhetstyper Konsekvenser 

CVE-2016-3147  

 

 

 

 

 

 

CWE-119, fel-

aktig begränsning 

av operationer 

inom gränserna 

för en minnesbuf-

fert 

 

7.5 DoS, Exec Code, 

Overflow 

Delvis påverkan 

av konfidentiali-

tet, integritet och 

tillgänglighet 

CVE-2008-2468 CWE-119, fel-

aktig begränsning 

av operationer 

inom gränserna 

för en minnesbuf-

fert 

10.0 Exec Code, Sql 

Injection 

Fullständig på-

verkan av konfi-

dentialitet, in-

tegritet och till-

gänglighet  

CVE-2014-5362 

  

 

 

CWE-20, produk-

ten validerar inte, 

eller validerar fel-

aktigt 

6.5 File Inclusion Delvis påverkan 

av konfidentiali-

tet, integritet och 

tillgänglighet 

CVE-2010-2892 CWE-20, produk-

ten validerar inte, 

eller validerar fel-

aktigt. 

8.5 Exec Code, 

Cross-Site Re-

quest Forgery 

(CSRF) 

Fullständig på-

verkan av konfi-

dentialitet, in-

tegritet och till-

gänglighet 

CVE-2014-5361 CWE-352, denna 

sårbarhet orsakas 

6.8 Cross-Site Re-

quest Forgery 

Delvis påverkan 

av 
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av implementat-

ion av en arkitek-

tonisk säkerhets-

teknik. 

(CSRF) konfidentialitet, 

integritet och till-

gänglighet 

 

CVE-2014-5360 CWE-79, felaktig 

neutralisering av 

inmatning under 

webbsidans gene-

rering ("Cross-

site Scripting" 

 

4.3 Cross-site 

scripting (XSS) 

Delvis påverkan 

av integritet. 

Ingen påverkan 

av konfidentiali-

tet eller tillgäng-

lighet 

CVE-2012-1196 CWE-22, Webap-

plikationen verifi-

erar inte eller kan 

inte i tillräcklig 

grad kontrollera 

om en giltig, kon-

sekvent begäran 

avsiktligt tillhan-

dahölls av den 

användare som 

lämnade in begä-

ran. 

 

5.0 Directory traver-

sal 

Delvis påverkan 

av integritet. 

Ingen påverkan 

av konfidentiali-

tet eller tillgäng-

lighet 

CVE-2012-1195 CWE-264, sår-

barheter i hante-

ring av behörig-

het, rättigheter 

och säkerhets-

funktioner. 

7.5 Execute code Delvis påverkan 

av konfidentiali-

tet, integritet och 

tillgänglighet 
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