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Introduktion 

De seneste år har vi set en massiv stigning i implementeringen af IoT (Internet of Things) 

enheder. Men pga. Den massive implementering følger også et spørgsmål om sikkerheden 

i sådanne infrastrukture, og vi har netop set dette fejle stort! 

med f.eks IoT-botnettet ”Mirai” der næsten lagde netflix ned i hele verden. 

Sådanne sikkerheds problemer og mange andre vil blockchain prøve at løse, ved at blive 

implementeret i IoT infrasktruktur (såsom Smart-Homes, og smart-cities) og er præcis 

dette vi vil komme ind på i dette Whitepaper. 

 

Hvad er Internet of Things? 

Internet of Things, er et begreb som beskriver hvordan flere og flere hverdags ting bliver 

koblet til internettet i et forsøg på at gøre ting nemmere for den normale familie. 

Internet og Things forklares også ofte som en ’intelligentliggørelse’ af hverdagens 

apparater, så disse bliver i stand til at opsamle data. Dermed går Internettet fra at være 

noget, som vi mennesker gør brug af, til at være noget, som vores ting også gør brug af. 

 

Konkret bliver den indsamlede data omsat til nuanceret viden om specifikke målgrupper 

gennem grundig analyse. Formålet er herefter at bruge al det indsamlede data til at hjælpe 

og innovere blandt andet sundhedsvæsen, trafik og infrastruktur, industri, 

kommunikation og generel dagligdag for alle mennesker. 

 

 

 

Internet of Things beskriver også selve styringen af den enhed, som afleverer og 

præsenterer data for kunden. Formålet hermed bliver da, at kunden præsenteres for de 

vigtigste og mest relevante data for vedkomne, på forskellige enheder, herunder 

smartphone, tablet, bærbar computer og gateways. 

 

Hvilken trådløs teknologi der anvendes til dovenstående, afhænger af produktets 

anvendelse. De mest brugte teknologier tæller WIFI, Bluetooth, Zigbee, Zwave og RFID. 

De nævnte teknologier anvendes, for det bedste resultat, ofte i et miks, så man som 

samarbejdspartner ikke er bundet op på en bestemt teknologi. 
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De trådløse sensorer, der anvendes til denne type teknologi, har en ekstremt lavt 

energiforbrug. Faktisk kan sensorer operere i op til 10 år på et knapcellebatteri. Desuden 

findes der sensorer, som kan operere helt uden batteri. Disse ’lades op’ ved at samle energi 

fra omgivelserne, fx fra (sol)lys, vibration eller varme. Dette kaldes også Energy 

Harvesting. 

 

  

 

IOT EKSEMPLER 

 

Hvis begrebet om IOT stadig står noget upræcist i periferien, kommer der her en række 

fysiske eksempler på, hvad IOT er og gør: 

 

  

•Sidste mand er gået 

 

Når sidste mand går hjemmefra om morgenen, registrerer din lås på hoveddøren det, fordi 

dit smartur eller smartphone er koblet op til denne. Først sørger denne for at låse huset 

ordentligt af, hvorefter den sender besked til alle tændte lamper om at slukke og derefter 

beder alle radiatorer om at skrue en anelse ned for varmen – der er jo ingen hjemme. 

 

  

•Et intelligent køleskab 

 

”Åh nej, jeg kan ikke huske hvad vi ellers manglede til køleskabet?” Ingen problem, dit 

køleskab er nemlig med dig overalt, hvor du går, og kan tænke selv. Køleskabet har 

allerede sendt en sms til dig om, at de mælkekartoner, hvis dato du scannede ind sidst du 

havde handlet ind, snart udløber, og der er brug for nye, da hver beboer i hjemmet i 

gennemsnit drikker 0,5 liter mælk om dagen. Hvis du ikke kan huske om der er flere 
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gulerødder i grøntsagsskuffen, kan du jo altid logge på køleskabets webcam, via mobilen, 

og tage et kig rundt – mens du står i supermarkedet. 

 

  

•Et armbånd, der sender bud efter lægen 

 

De ansatte i sundhedsvæsnet er under konstant pres, hvorfor de nu har fået en elektronisk 

hjælper. Hver patient kan fra starten af en indlæggelse udstyres med et armbånd 

indeholdende en chip, hvor dennes journal m.m. er gemt. Lægen kan ved konsultation 

scanne chippen og læse journal m.m., samt udfylde yderligere information om patientens 

tilstand via en tablet eller computer. Desuden kan elektroder i armbåndet konstant måle 

patientens værdier, og automatisk tilkalde personale, hvis disse skulle komme i ubalance – 

måske inden patienten selv mærker noget til dette? 
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Bekymringer omkring IoT sikkerhed 

1. Sikring af begrænsede enheder 

2. Godkend og verificer enheder 

3. administrering af enhedsopdateringer 

4. sikker kommunikation 

5. sikre datasikkerhed og integritet 

6. Sikre Web-, Mobil, og cloud-applikationer 

7. høj tilgængelighed 

8. Opdag sårbarheder og hændelser 

9. Administrer sårbarheder 

10. Forudsig og forbyg sikkerheds problemer 

 

1. – Sikring af begrænsede enheder 

• Mange IoT enheder har begrænset ressourcer  

• Enheder køre på fx batteri 

• Sikkerhedsmetoder der afhænger af kryptering, er ikke et godt valg til disse 

ressourse-svage enheder,da de ikke kan udføre komplekse 

kryptering/dekryptering hurtigt nok til at kunne sende data sikkert, i ”real-time”. 

• Angreb, såsom strøm-analyse angreb, som kan blive brugt til at ”reverse 

engineere” disse algorithmer. 

• typisk letvægts-krypterings algorithmer. 

• Flere lag af forsvar, fx. afskillings-enheder til seperate netværk og gøre brug af 

firewalls for at kompensere for disse enheds begrænsninger. 

 

2. Godkend og verificer enheder 

• Mange potentielle PoF’s (Point of Faliures) i et IoT system.  

• Enheds-godkendelse og verificering kritisk for at gøre IoT systemer mere sikre. 

• Enheder skal have en fastslået identitet før de kan få adgang til gateways. 

• Implementere en IoT platform som allerede tilbyder sikkerhed. 

• Fx at aktivere 2FA (Two-Factored Authentication). 

• håndhæve brugen af stærke/komplexe passwords og/eller certifikater. 
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3. Administrereing af Enhedsopdateringer 

• Udfordringer ved Anvendelse af opdateringer, herunder sikkerheds patches, til 

firmware eller software, der kører på IoT-enheder og gateways. 

• Tracke hvilke updates/patches er tilgængelig, og anvende updates konsistent 

over distribuerede miljøer. 

• Ikke alle enheder understøtter ”Over-the-air” opdateringer, eller opdateringer 

uden ”downtime” så nogle enheder kræver fysisk tilgang eller midlertidig tages 

ud af produktions-miljøet, for at anvende opdateringerne. 

• Selv når opdateringer er tilgængelige, kan ejeren af en enhed finde på ikke at 

tilføje/installere opdateringen.  

• Holde styr på hvilke versioner som er installeret på hver enhed og hvilke 

enheder som skal smides ud pga. End-of-Life. 

• Enheds-håndterings systemer ofte supportere udskubning af opdateringer, 

automatisk til enheder såvel som rollback operationer hvis opdaterings-

processen skulle fejle.  

• Med til at sikre at kun legitime opdateringer bliver installeret fx. gennem 

brugen af digitale signature. 

 

4. Sikker Kommunikation 

• Næste IoC udfordring, som er at kommunikere på tværs af netværket, mellem 

enheder eller cloud serviceses. 

• Mange IoT enheder kryptere ikke data før det bliver sendte over netværket. 

Best Practice ville være at bruge krptering på transport-laget  

• Adoptere TLS.  

• Bruge seperate netværk til at isolere enheder, vil sikre, privat kommunikation, 

data’en forbliver privat. 

 

5. Sikre datasikkerhed og integritet 

• Data, gemt og gennemgået sikkert!  

• Implementering af data ”Privacy” inkludere [REDACTED] redigeret eller 

anonymiseret sensitiv data før det bliver gemt. 

• Data separation afvikle personlige identificerbare oplysninger fra IoT data 

”Payloads”. 

• Data som ikke længere er nødvendigt, skal afskaffes på en sikker måde.                

• Overholdelse af lovgivningsmæssige  rammer er også en udfordring. 

 

• Sikre data integritet  
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• Implementering af checksums eller digitale signatur for at sikre at data ikke er 

modificeret. 

 

 

6. Sikre Web-, Mobil, og cloud-applikationer 

• Web, mobil og cloud-apps og services er brugt til at håndtere, tilgå IoT enheder 

og data.  

• Sikres som en part i en fremgangsmåde som giver flere lag af sikkerhed for IoT 

• Udvikler man applikationer til IoT, vær sikker på at du bruger, sikkerhed i 

teknisk praksis, for at undgå sårbarheder.  

• Enheder og apps skal også supportere sikker autentifikation, både for apps 

men også for brugeren af disse apps ved fx. at give mulighed for 2FA (two-

factored authentication) 

 

7. Høj tilgængelighed 

• IoT udviklere skal overveje tilgangen til IoT Data, og de web og andre apps der 

bruger denne data 

• Potentiale for forstyrrelser som resultat af opkobling problemer eller enheds-

fejl 

 

8. Opdag sårbarheder og hændelser 

• Sikkerhedshuller og brud kan ikke undgås. 

• Kommunikations/netværks analyse software, kan være med til at fange 

sikkerhedshuller og angreb 

 

9. Administrer sårbarheder 

• Isolering af Enheder fra enheds-managers. 

• Automatiske handlings mekanisme med politik-baseret sikkerheds håndtering. 

 

 

10. Forudsig og forbyg sikkerheds problemer 

• Sikkerheds-Intelligens 

• Trussels modeller  

• Monitor/Analyse tools 

• Bruge AI til justering af sikkerheds strategier baseret på effektivitet gamle 

handlinger 
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How will blockchain fix the problem? 

(Taget udgangspunkt i  en projekt fra Hyundai ved navn HDAC) 

HDAC (Hyundai Digital Asset Currency) forsøger at løse sikkerheds problemet som IoT 

gennem blockchain teknologien kan have, ved at lave et såkaldt ”Permissioned Private 

Network”. 

Så faktisk har de valgt ikke at bygge på noget allerede eksisterende blockchain som bitcoin 

eller monero. 

De har valgt at lave deres helt egen separate blockchain specielt designet til IoT. 

Som noget nyt har de deres HDAC token, som man også kan mine, som også er med til at 

sænke monopol på mining markedet 

de har faktisk 3 blockchains en privat, offentlig og en permissioned. 

Men det er HDAC token’s smart-contract funktion som vil gøre det muligt for dynamisk 

og sikker brug af dets IoT platform. 
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Smart Contracts 

Smart Contracts vil gøre det muligt for dig at lave blockchain’en om til et aktiv, som først 

var introduceret gennem et koncept kaldt ”Colored Coins” for Bitcoin, og er allerede 

implementeret af Ethereum, og nu brugt af HDAC token gennem noget kaldet IoT 

kontrakter, som kan gøre det muligt at ”genbruge” som en specifik funktion.  

Eksempel: 

du kan lave HDAC token om så den er som en nøgle, som så kan give adgang til 

økosystemet af elektroniske enheder forbundet i huset. Eller du kan lave token’en om så 

den kan starte din bil, i korte træk giver det fuld kontrol over økosystemet af enheder på 

HDAC’s platformen, fordi de ikke tillader adgang uden en genbrugt HDAC token. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vil sige at hvis din konto skulle blive hacked, får de ikke nødvendigvis adgang til dit 

økosystem, og det er på denne måde at HDAC håber på at kunne løse 

sikkerhedsproblemet, fordi enhederne kun kan bruges hvis de får en HDAC token gennem 

en IoT kontrakt service  


