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Czym jest IoT – Internet of Things?

Daniel Miessler, IoTVillage, DEFCON 23, sierpień 2015.

https://www.owasp.org/images/3/36/IoTTestingMethodology.pdf

The Internet of Things, Gartner IT

http://www.gartner.com/it-glossary/internet-of-things

„IoT jest siecią fizycznych obiektów, które mają wbudowane 

technologie do komunikowania się, odbierania rzeczywistości

i interakcji ze swoimi wewnętrznymi zbiorami danych oraz 

środowiskiem zewnętrznym.”

„IoT to interfejs pomiędzy fizycznym

i cyfrowym światem który pozwala na przepływ 

informacji i kontrolowanie obiektów nas 

otaczających.”
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Czym jest IIoT – Industrial Internet of Things?
Podzbiór Internet of Things

Konsument >

Przemysł

• Industrial Internet of Things - galwaniczna separacja sieci IIoT to mit!

?
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Sercem każdego systemu IoT/IIoT jest 

sterownik

Połączenie między cyberprzestrzenią

a światem fizycznym

Co łączy IoT/IIoT?

Źródło: NIST 800-82

Siłownik

Sterownik

Czujnik

Wyjścia

z procesu

Wejścia 

procesu

Zakłócenia

Kontrolowany proces

Kontrolowane

zmienne

Manipulowane

zmienne

Interfejs użytkownika
(HMI – Human-Machine Interface)

Zdalna diagnostyka 

i utrzymanie

Ustawienia parametrów

i algorytmów procesu
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Nowe ryzyka

Co łączy IoT/IIoT?

!

https://www.wired.com/2017/03/medical-devices-next-security-nightmare/

https://media.blackhat.com/bh-us-11/Radcliffe/BH_US_11_Radcliffe_Hacking_Medical_Devices_WP.pdf

https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2018/03/aktualnosci-cybersecurity-wybuch-w-rafinerii-celem-cyberterrorystow.html
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IoT to przyszłość…
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W 2008 roku ludność Ziemi i liczba 

„podłączonych rzeczy” się wyrównała

Rok 2015:

• ludzkość: 7,2 mld

• urządzenia: 25 mld

99% rzeczy jest jeszcze niepodłączona!
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Wyzwania dla bezpieczeństwa IoT/IIoT

• Przedsiębiorstwa zaczynają 

korzystać z tego rodzaju rozwiązań

• Bezpieczeństwo nie jest priorytetem 

na rynku konsumenckim IoT

• Bezpieczeństwo IoT !=

Bezpieczeństwo urządzeń
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Wyzwania dla bezpieczeństwa IoT

Firmy mają problem z identyfikacją i wyeliminowaniem podatności

— Niemal połowa aplikacji jest stale podatna na atak

— Średni czas usunięcia podatności:

- Priorytet Krytyczny: 126 dni

- Priorytet Wysoki: 196 dni

Źródło: 2017 WhiteHat Security - Application Security Statistics Report

98%
Paneli administracyjnych urządzeń IoT zawiera 

fundamentalne luki w bezpieczeństwie

Źródło: High-Tech Bridge Application Security Trends Report 2017

83%
Testowanych przez ekspertów KPMG

aplikacji zawiera istotne podatności



9

Wyzwania dla bezpieczeństwa IoT

Źródło: Raport HP, „Internet of Things Research Study”. http://www8.hp.com/h20195/V2/GetPDF.aspx/4AA5-4759ENW.pdf

Możliwe zbieranie danych użytkowników (w tym 
kart kredytowych i danych medycznych) –
80% urządzeń

Niewystarczające wymagania dotyczące 
złożoności haseł – 80% urządzeń

Brak szyfrowania komunikacji –
70% urządzeń, 50% aplikacji mobilnych

Podatność Opis

Prywatność

Autoryzacja

Szyfrowanie

Interfejs 

webowy

Software

Interfejs użytkownika podatny na ataki typu 
XSS, słabe zarządzanie sesją, przesyłanie 
danych czystym tekstem – 60% urządzeń

Brak szyfrowania aktualizacji oprogramowania 
(a nawet modyfikacji) – 60% urządzeń
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Automatyka procesów 

wytwarzania 

(np. branża samochodowa, lotnicza 

i wojskowa, meblarska, medyczna, 

tworzywa sztuczne, metalowa)

Główne zastosowania IIoT

Najczęściej 

element 

infrastruktury 

krytycznejSterowanie procesami 

technologicznymi 

(np. branża chemiczna i paliwowa, 

spożywcza, farmaceutyczna, papierowa, 

materiałowa, wodno-kanalizacyjna)

Wytwarzanie 

i dystrybucja 

energii 

elektrycznej

Transport 

i logistyka
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Model architektury bezpieczeństwa automatyki przemysłowej

Źródło: Model referencyjny ISA-99

Czujniki Siłowniki Czujniki Siłowniki Procesypoziom 0

PLC Sterownikipoziom 1 RTU
dedykowane 

stacje robocze

Nadzór 

sterowników
poziom 2 stacje robocze 

operatorów
historianyinterfejsy HMI

serwery 

aktualizacji

serwer 

antywirusowy

serwery 

aplikacyjne

stacje 

przesiadkowe

systemy 

BI

DMZ

poziom 4
Sieć 

biurowa
e-mail Intranet

systemy 

biurowe

Web

Email 

CIP

Firewall

Firewall

Źródło: DHS Common Cybersecurity Vulnerabilities ICS

11%

53%

20%

16%

Gdzie identyfikowane 

są podatności 

systemów IIoT?Wsparcie

operacji
poziom 3 serwery 

pomocnicze

serwery 

testowe

nadrzędne 

historiany
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Różnice między bezpieczeństwem IT i IIoT
Specyfika IT Specyfika IIoT Trendy

Dostępność specjalistów Wąska specjalizacja inżynierów
Coraz więcej kompetencji IT 

potrzebnych w ICS

Systemy projektowane 

z myślą o bezpieczeństwie

Systemy projektowane bez 

uwzględnienia cyberzagrożeń

Rośnie świadomość w zakresie 

cyberbezpieczeństwa dla ICS

Ryzyko:

straty finansowe

Ryzyko:

życie, środowisko
Tu wiele się nie zmieni

Skalowalna i wydajna 

infrastruktura

Sytemu czasu rzeczywistego, 

ograniczenia w skalowalności

Zwiększanie wydajności 

urządzeń

Główne zagrożenia: 

poufność, integralność

Główne zagrożenia: 

dostępność
j.w.
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Różnice między bezpieczeństwem IT i IIoT
Specyfika IT Specyfika IIoT Trendy

Dynamiczne środowisko 

(trudniej wdrożyć white listy)

Statyczne środowisko 

(można chronić white list’ami)
Rośnie złożoność środowisk ICS

Cykliczne okna czasowe na 

utrzymanie i zmiany

Obawa przed 

jakimikolwiek zmianami

Systemy ICS są coraz częściej 

aktualizowane

Relatywnie krótki czas życia 

(kilka lat)

Systemy projektowane na 

dziesiątki lat

Nowe systemy zapewniają 

większą elastyczność rozwoju

Istnieją narzędzia 

bezpieczeństwa

Dostosowanie narzędzi 

bezpieczeństwa do ICS

Powstają dedykowane narzędzia 

dla ICS
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Wpływ na bezpieczeństwo aplikacji IIoT

Krytyczne podatności 
powszechnie występują

w aplikacjach IIoT

Ograniczone 
testy 

bezpieczeństwa

Brak 
aktualizacji 

bezpieczeństwa

Brak 
uwzględnienia 

bezpieczeństwa 
przy projekcie
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Przykłady ryzyk wynikających z ataków na aplikacji IIoT
Przykład podatności Scenariusz ataku Kontrole mitygujące*

Cross Site Request Forgery

Nieautoryzowana manipulacja 

zmiennymi procesu w wyniku

ataku socjotechnicznego

• Separacja sieciowa

• Zabezpieczenia fizyczne

(kontrola nad nośnikami USB)

Ataki typu Injection

• Nieautoryzowany dostęp

• Manipulacja zmiennymi procesu

• Odmowa usługi

• Separacja sieciowa

• Zabezpieczenia fizyczne

Cross Site Scripting

Przejęcie sesji operatorów

i inżynierów prowadzące do

pełnej kontroli nad procesem

• Separacja sieciowa

Ominięcie uwierzytelnienia

• Nieautoryzowany dostęp

• Manipulacja zmiennymi procesu

• Odmowa usługi

• Separacja sieciowa

• Zabezpieczenia fizyczne

* Jeśli usunięcie podatności lub virtual patching nie są możliwe
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OWASP IoT Project
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OWASP IoT Project

Ecosystem
Access Control

Ecosystem
Communication

Device Memory

Device Physical
Interfaces

Device Web 
Interface

Device 
Firmware

Device Network 
Services

Administrative
Interface

Update 
Mechanism

Local Data 
Storage

Mobile 
Application

Network Traffic

Cloud Web 
Interface

Vendor
Backend APIs

Third-party 
Backend APIs



18

OWASP IoT Project

Źródło: „OWASP IoT Top 10” by Jurgen Grieshofer, 2015-04-09. 

http://www.iot-vienna.at/global-iot-day-event/2015/lib/exe/fetch.php?media=talks:gieshofer_juergen:owasp_iot_top10.pdf
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Dlaczego należy włączać bezpieczeństwo w SDLC
• W celu identyfikacji i usunięcia podatności w jak najwcześniejszej fazie rozwoju aplikacji

• Silne uzasadnienie biznesowe – współczynnik DCI (Defect Cost Increase)

Źródło:  Steve McConnell, Code Complete, Microsoft Press 2004

Implementacja

Projekt i architektura

Wymagania bezpieczeństwa

0

20

40

60

80

100

Wymagania
bezpieczeństwa Projekt i

architektura Implementacja
Testy

Po wdrożeniu

Faza SDLC 

kiedy błąd 

wystąpił
Średni 

koszt
naprawy 

błędu

Faza SDLC kiedy błąd został znaleziony
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Jak włączać bezpieczeństwo w SDLC?

Główne mechanizmy kontrolne:

► Szkolenia

► Modelowanie zagrożeń

► Specyfikacja wymagań bezpieczeństwa

► Testy automatyczne

► Audyt bezpieczeństwa

Najlepsze praktyki:

► SDL (Security Development Lifecycle – Microsoft)

► OWASP SAMM (Software Assurance Maturity Model)

► BSIMM (Building Security In Maturity Model)
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OWASP SAMM (Software Assurance Maturity Model)

Źródło:  OWASP Software Assurance Maturity Model – version 1.5

• 12 obszarów najlepszych praktyk pogrupowanych w 4 funkcje

• 3 poziomy dojrzałości
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OWASP SAMM – Definicja poziomów dojrzałości

• Cel kontrolny

• Zadania

• Metoda oceny

• Wyniki

• Czynniki sukcesu

• Koszty

• Zasoby ludzkie

• Powiązane poziomy
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OWASP SAMM – wsparcie narzędziowe
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OWASP SAMM – jak można wykorzystać?

Źródło:  Brian Glas, Prezentacja: “OWASP SAMM v1.5”

OCENA
kwestio-
nariusz

CEL
analiza luki

PLAN 
mapa 

drogowa

WDROŻENIE
zasoby

• Weryfikacja bezpieczeństwa w obecnie 

realizowanym procesie wytwarzania 

oprogramowania

• Budowa programu podniesienia bezpieczeństwa

w zdefiniowanych iteracjach

• Definicja i pomiar skuteczności działań

związanych z bezpieczeństwem

• Porównanie z innymi organizacjami

(planowane w wersji SAMM 2.0)
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OWASP ASVS (Application Security Verification Standard)

Standard weryfikacji bezpieczeństwa aplikacji dla programistów, 

testerów oraz zamawiających aplikacje i testy bezpieczeństwa

Łącznie 16 celów kontrolnych wraz z przeszło 200 mechanizmami 

kontrolnymi

Cztery poziomy wymagań bezpieczeństwa uzależnione od złożoności 

aplikacji:

► Poziom 0 (Cursory) oraz Poziom 1 (Opportunistic) – zawiera wymagania do 

zastosowania w każdej aplikacji

► Poziom 2 (Standard) – dla aplikacji przetwarzającej wrażliwe dane

► Poziom 3 (Advanced) – dla aplikacji krytycznych z punktu widzenia wpływu na 

wspierane procesy
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Modelowanie zagrożeń

• Użyteczne narzędzie na wczesnych 

etapach wytwarzania lub zakupu aplikacji

• Główne cele
• Unikanie podatności

• Zrozumienie systemu

• Przykłady metodyk:
• STRIDE

• P.A.S.T.A.

• Trike

• VAST

1. 
Inwentaryzacja

2. 
Analiza 

zagrożeń

3. 
Ograniczenie 

ryzyk
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Podsumowanie

Podatności w aplikacjach IoT/IIoT występują 
powszechnie i zagrażają życiu i środowisku

Zagrożenia dla aplikacji muszą stanowić
element analizy ryzyka dla rozwiązań IoT/IIoT

Bezpieczeństwo powinno być wdrażane
we wczesnych etapach rozwoju aplikacji

Zasoby OWASP mogą pomóc w poprawie 
bezpieczeństwa rozwiązań IoT/IIoT


