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Etisk hacking destilleret

• Penetration af applikation, case I

• Penetration af SCADA netværk, case II

Trusselsbilledet i dag
• Statssponsoreret hacking

• Ransomware

• The darknet

Hacking IoT enheder
• Risici ved IoT enheder

• Hyppige sårbarheder

• BotNets

Pwning Fredericia
• IoT hacking



Etisk hacking destilleret
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Etisk hacker (white hat hacker) for CGI Danmark
• Udfører penetrationstests af

• applikationer (desktop, web, mobile apps)

• servere (on-premises, cloud)

• infrastrukturkomponenter (routere, firewall-regler)

• Wi-Fi netværk (WEP IVs, WPA2 cracking, evil twins, pivotering)

• SCADA netværk (PLC hijacking, traversering af netværk)
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• Udfører reverse engineering af applikationer og services

• Udfører sikker kodegennemgang

• Analyserer netværkstrafik



Penetrationstest af Systemer
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At vurdere sikkerhedsniveauet for et mål (applikation, mobil app, servere, etc.)
• Dokumentere fremgangsmåde

• Rapportere sårbarheder

• Prioritere anbefalinger

Hyppigt forekommende sårbarheder
• Svage adgangskoder og genbrug af adgangskoder

• Manglende sanering af brugerinput (SQL injection, XSS, OS injection, osv.)

• Anvendelse af sårbare komponenter

Case

Et system til behandling af medicinsk data
• Nåede systemet fra et kommunalt åbent netværk (IP white listing)

• Plantede en bagdør vha. et modificeret exploit til et CMS system



Red Team Exercises
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At vurdere sikkerhedsniveauet for et mål (kontor, bygning, organisation)
• Identificere sårbarheder overfor udefrakommende trusler

• Identificere sårbarheder overfor indefra kommende trusler

Case 1

En skoleforvaltning
• Vurder awareness og netværkssikkerhed på en skole

• Var i stand til at cracke ét WiFi-netværk

• Fandt ethernet adgang til elev/lærer netværket

• Fandt ethernet adgang til administrativt netværk

Case 2

En forsyningsvirksomhed
• Vurder segmentering af SCADA net og administrativt netværk

• Kom på SCADA netværket fra en decentral enhed (pumpestation)

• Fandt vej til det teknisk netværk og det administrative netværk

• Blotlagde virksomhedens filserver og mailserver



Tidens trends
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Statssponsoreret cyberaktivitet
Danmark står fortsat over for en meget høj cybertrussel, særligt fra fremmede stater.1

• Rusland, Nord Korea, Kina, etc.

• Spionage mod danske myndigheder og virksomheder

• Ustabilitet og disruption

[1] 2017 Forsvarets Efterretningstjeneste, Risikovurdering 2017

Ransomware
• Kryptering af forretningskritisk eller personfølsom data

• Afpresning i crypto currency (f.eks bitcoins)

• Tab af data og ressourcer

Distribuerede DoS angreb
• Overbelastningsangreb

• Tab af tilgængelighed
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Pyongyang 2017
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WannaCry, maj 2017
• Inficerede mere end 200.000 computer i 150 lande

• De samlede omkostninger anslås til flere milliarder dollars

• Lammede det britiske hospitalsvæsen

• Terminaler på kontorer

• MRI skannere

• Blodfrysere

• Omkring 70.000 enheder var ramt

Ransomware
• Iværksat af Nord Korea

• Midler til at klare internationale 

handelssanktioner

• Baseret på en NSA opdaget/anvendt 

sårbarhed i Windows



Moskva, 2017
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Ransomware
• Iværksat af Rusland

• Skabt for at skabe ravage i Ukraine 

• Baseret på en NSA opdaget/anvendt sårbarhed i Windows

Petya/NotPetya, juni 2017
• Inficerede maskiner via opdatering til Ukrainsk 

skatteprogram, MeDoc

• 80% af ramte virksomheder var ukrainske

• Ikke-ukrainske virksomheder blev ramt gennem 

Ukrainske kontorer

[1] DR Nyheder, Penge, 9. februar 2018

”Vi leverede ikke helt på det indtjeningsmål, vi satte 

op i starten af året. Det skyldes først og fremmest, 

at vi havde det her cyberangreb i 3. kvartal af 20171. 

- Søren Skou, adm. direktør, A. P. Møller - Mærsk



Ransomware as a Service
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The darknet

• ToR (the onion router)

• I2P (the invisible Internet project)

• Freenet (friend-to-friend)

Markeder

• Narkotikahandel

• Våbenhandel

• Ransomware

• Pengevask

• Menneskesmugling

• Menneskehandel

• Lejemord

• Forbudt pornografi

Hacking

• Hackere til leje

• Data offentliggørelse

• DoS

• Ransomware

• Anden ulovlig aktivitet

Kommunikation

• Journalister

• Omgå censur

• Systemkritikere

• Terrorister

• Utroskab

• Warez



Hacking af IoT enheder

Risici ved IoT enheder

Overvågning
• Afpresning

• Industrispionage

• Forberedelse af anden kriminalitet

Pivotering
• Installering af malware/ransomware

• Inddragelse i botnets

• Lateral bevægelse i netværk

Sårbarheder i IoT enheder
• Ubeskyttede/åbne enheder

• Standard konfiguration

• Sårbare produkter



pwning fredericia
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