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Introduktion
Om EnergiCERT

Om rapporten

EnergiCERT er de kritiske sektorers cybersikkerhedscenter.

Denne rapport beskriver uautorisede
scanninger som foretages mod energi- og
forsyningsselskaber, og belyser nogle af de
udfordringer der kan være ved sådanne scanninger.

EnergiCERT er en væsentlig del af sektorernes
forsvar mod cybertrusler. Vi er med til at opdage og håndtere, når den kritiske infrastruktur udsættes for cyberangreb, og det er hos
os, den afgørende viden som kan forebygge
det næste angreb, opbygges og deles.
Vi varetager blandt andet monitoreringen af
de virksomheder i sektorerne, som er tilsluttet
vores omfattende sensornetværk. Via sensornetværket monitorerer vi internettrafikken
med henblik på at opdage cyberangreb mod
dansk, kritisk infrastruktur.

Informationerne i rapporten er baseret på
data indsamlet i EnergiCERTs sensornetværk.
Det har været muligt at indsamle disse informationer, idet det er muligt i sensornetværket
at se og validere internet pakker der rammer
på tværs af selskaber.
Sammen med rapporten deles en liste over
IP-adresser, som kan anvendes i forsøget på
at minimere de udfordringer, der er forbundet
med uautoriserede scanninger.

EnergiCERT er en non-profit forening ejet
og finansieret af danske selskaber indenfor
kritisk infrastruktur. Vi samarbejder med
Europas andre CERT’er og er med i en række cybersikkerhedsorganisationer som gør,
at vi har stor viden om truslerne mod kritisk
infrastruktur.

EnergiCERTs sensornetværk

Billedet til højre viser at sensorerne i
EnergiCERTs sensornetværk er fordelt
over hele landet.

TLP: CLEAR

EnergiCERT driver et sensornetværk,
som anvendes til at skabe et billede af
truslerne mod den danske energisektor.
Sensornetværket anvendes selvfølge
lig også til at opdage angreb mod de
virksomheder som er en del af dette
sensornetværk.
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Klassificering
EnergiCERT benytter sig af Traffic Light Protocol (TLP) version 2 ved deling af information for at angive, hvordan informationerne
kan deles videre.
Bemærk at TLP version 2 er ny (august
2022).
TLP-skalaen er opdelt i fire niveauer som vist
på billedet. Det enkelte niveau angiver om
og i hvilket omfang informationen må deles
videre. Restriktionerne for deling gælder
både ved deling af det akuelle dokument
og i anden mundtlig og skriftlig omtale af
indholdet.
Dette dokument er klassificeret som
TLP:CLEAR, hvilket betyder at informationerne kan deles frit.

TLP:C LE AR

Læs mere om Traffic Light Protocol hos
FIRST: www.first.org/tlp/.

TLP:RED
Informationen er alene
tiltænkt modtageren som person.

TLP:AMBER
Informationen kan deles internt i
modtagerens egen organisation
samt med virksomheder eller personer, som får cybersikkerhedsydelser fra modtagerens organisation.
Når der bruges TLP:AMBER+STRICT
betyder det, at informationen alene
må deles internt i modtagerens
organisation.

TLP:GREEN
Informationen kan deles frit
indenfor det relevante fællesskab.
Et fællesskab kan fx være “danske
energiselskaber”.

TLP:CLEAR
Informationen kan deles ubegrænset.
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<Overskrift>

S C A N N I N G E R I
E N E R G I C E R T S
S E N S O N E T V Æ R K
EnergiCERT har observeret en omfattende mængde scanninger i

TLP: CLEAR

sensornetværket.
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Scanninger af EnergiCERTs medlemmer
Fra EnergiCERTs omfattende sensornetærk
får vi blandet andet alarmer fra det intrusion detection system (IDS) som vores
sensorer indeholder.
Blandt disse alarmer modtager vi dagligt
mere end 750.000 alarmer som vedrører
scanninger.
I forbindelse med arbejdet med scanninger
har vi analyseret disse alarmer og fundet
frem til, at alarmerne ikke er såkaldte falske
positiver (fejlagtige alarmer), men faktisk
repræsenterer et meget stort antal uautoriserede scanninger mod de danske energiselskaber.

Scanning
En scanning er en metode til at lede efter
åbninger og kendte sårbarheder i software og hardware samt afdække hvilke
enheder og versioner af software der er
vendt mod internettet.
Uautoriserede scanninger
En uautoriseret scanning er alle de scanninger der foretages mod ens internetvendte enheder som man ikke selv har
sat igang eller har bedt nogen om at gøre
for en. Visse lande som f.eks. Tyskland
har en lov der forbyder scanninger uden
der foreligger en aftale.

Udfordringer med scanninger
Et så stort antal scanninger kan være årsag
til flere forskellige problemer hos den enkelte virksomhed:
•

De mange alarmer som scanningerne medfører kan gøre, at mere væsentlige cyberangreb
ikke opdages grundet såkaldt ”alarm fatique” – altså når de analytikere, som skal analysere
alarmerne, ikke kan nå at behandle dem alle.

•

De mange alarmer kan også medføre at de sikkerhedssystemer, som skal beskytte virksomhederne, får fyldt deres lagerplads til logs op, hvormed det kan være svært at efterforske senere sikkerhedshændelser.

•

Samtidig betyder de mange scanninger, at de danske energiselskabers infrastruktur
bliver kortlagt af mange forskellige aktører. De fleste af disse aktører sælger typisk disse
oplysninger til tredjeparter, som fx kan bruge dem til at udvælge mål for cyberangreb.
Angrebene bliver dermed målrettet mod virksomheder der har systemer med bestemte
sårbarheder.

Der kan derfor være en stor interesse i at blokere for disse scanninger.
Derfor tilbyder EnergiCERT nu en liste over IP-adresser man kan anvende til at blokere scanningerne.

TLP:C LE AR

Det vil ikke være en garanti for, at man ikke bliver scannet, men det vil reducere omfanget
væsentligt.
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Hvem udfører disse scanninger?
De seneste 3 måneder har EnergiCERT arbejdet med at identificere de aktører der scanner
EnergiCERTs medlemmer og har grupperet disse i overordnede kategorier:
•

Private Virksomheder (”data-brokers”)
Typisk for at kunne sælge en service hvor man har scannet Internettet for enheder og sårbarheder. Det kan eks være Censys, Census, Binaryedge m.fl. Målt på mængden af scanninger er det de Private virksomheder der fylder allermest.

•

Offentlige tilgængelige scannere
Det kan eks være SHODAN og Shadowserver (Begge har dog kommercielle løsninger).

•

Forsknings projekter
Det er typisk universiteter, men kan også være enkelt personer som foretager research.
Offentlig information er typisk tilgængelig omkring projektet.

•

Ukendte
Det være enkelt personer, hackers, botnets (som f.eks Mirari), marketings analyse værktøjer eller alm bots som benyttes af Google, Microsoft, eller helt ukendte aktører. Det kan
også være en virksomheds admin der søger efter hardware på sit eget net men kommer
fra IP-adresser der ligger uden for virksomhedens eget net.

TLP: CLEAR

I appendiks findes en oversigt over de identificerede aktører, som foretager kontinuerlige
uautoriserede scanninger.
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Hvad anvendes scanningsresultaterne til?
Det er ikke muligt at sige noget om, hvem der vil få
adgang til informationer om eventuelle sårbarheder.
EnergiCERT har dog erfaret at der ofte ved 0-dags sårbarheder bliver publiceret lister med IP-adresser over
sårbare systemer. Scanningsresultaterne anvendes så til
at iværksætte et målrettet angreb mod disse systemer.
Det betyder at hvis en virksomheds systemer optræder
på disse lister, så vil der være en større risiko for hurtigt
at blive ramt, hvis en ny 0-dags sårbarhed skulle komme
frem.
De mange scanninger mod danske energiselskaber
kan betyde, at Danmark bliver (over)-repræsenteret på
sådanne lister.

0-dags sårbarhed
En zero day er en sårbarhed i software som før
den blev kendt har været
ukendt for den der er
interesserede i at forhindre sårbarheden i at blive
udnyttet. Det vil oftes
være leverandøren eller
udviklerne af softwaren

Mulighed for at blive slettet fra nogle af listerne
Få af de aktører der scanner, publicerer de IP-adresser de scanner fra. Dem med mest “rent
mel i posen” publicerer disse informationer korrekt og det vurderes derfor i disse tilfælde at
resultatet I højre grad kan forventes at være brugt i researchøjemed og ikke som en salgsvare.

O V E R B L I K

En udfordring er dog at de ikke altid oplyser de korrekte IP-adresser eller “glemmer” at oplyse
om dem alle.
Nogle steder er det muligt at bede aktøren om at undlade at scanne ens egne IP-adresser.
Dette kaldes opt-out. Det formodes dog at interessen i at indsamle oplysninger vejer tungere
frem for at fjerne IP-adresser på dem, der ikke ønsker at blive scannet.

TLP:C LE AR

Billedet til højre er et ekesmpel fra
Colorado University. De beskriver
muligheden for OPT-OUT såfremt man
skriver til dem. Den oplyste IP-adresse
192.12.240.40 som skulle være den der
scanner er dog forkert. Scanningen sker
fra 192.12.240.41
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<Overskrift>

A N B E F A L I N G E R
EnergiCERT har udarbejdet en anbefaling til hvordan man kan

TLP: CLEAR

forsøge at sikre sig mod disse uautoriserede scanninger.
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EnergiCERTs anbefalinger
Den bedste mulighed for ikke at havne som en salgsvare er at foretage blokeringer af de IPadresser der scanner.
Det er EnergiCERTs vurdering at risikoen for angreb vil være mindre for de virksomheder der
vælger løbende at blokere helt for de IP-adresser der scanner. EnergiCERT vurderer ligeledes
at dette vil have den positive konsekvens, at antallet af alarmer i sikkerhedssystemer vil falde
således det bliver lettere at opdage direkte trusler.
EnergiCERT har valgt at dele og løbende vedligeholde en liste med de IP-adresser der ligger
bag de uautoriserede scanninger. Denne liste kan så anvendes til at sikre blokering af de
observerede aktører som scanner, ved at anvende listen som drop regel i firewalen på den
indgående trafik. Listen med IP-adresser findes på EnergiCERTs hjemmeside.

TLP:C LE AR

Vi håber, at vi på den måde kan bakke op om at en fælles dansk indsats kan sænke risikoen for
at blive ramt samt hæve sandsynligheden for at opdage reelle angreb.
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<Overskrift>

A P P E N D I K S
Da mange af angrebene har været ransomware, vil vi i dette
kapitel beskrive to udvalgte ransomware-typer i yderligere

TLP: CLEAR

detaljer.
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Aktører
Nedenstående liste viser identificerede aktører som foretager kontinuerlige uautoriserede
scanninger. Listen indeholder alle fire typer af aktører som er nævn i afsnittet ”Inddeling af
aktører”.

TLP:C LE AR

Alea-research
Binaryedge
Cam.ac.uk
Census
Censys
Cloudflareresearch
Colorado.edu
Criminalip
Cybergreen
Cydis
Cymru
Datagridsurface
Deepscan.iostation
Detectify
Erbbysam
Exploit-tracker
Fedscantcatch
Fraudwatchinternational.com
Gino-research
Hadrian

In.tum.de
Internettl
Intrinsec
Japanesescansundays
Mpi-inf.mpg.de
Netsecscan
Netsystemsresearch
Nwth-aachen
Openportstats
Openresolve.rs
Opensnmpproject
Pocnroll
Portscan.work
Project25499
Proper
Rapid7
recyber.net
Research-scanner
Research.ltu.se
Researchlytics

Ruhr-uni-bochum.de
Rwth-aachen.de
Scanning-the-internet-for-good.
dataprovider
Scanopticon
Security.ipip
Securitymetrics
ShadowServer
Shodan
Socradar
Stanford.edu
Stretchoid
Survey.scan
Technische
Telnetscanproject.org
Threadstone
Threatsinkhole
TOR-Exit-Relay
Umich.edu
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Aktørernes aktivitet

TLP: CLEAR

Billedet herunder viser aktørernes forbindelser, eller forsøg på forbindelser, til EnergiCERTs
medlemmer over et 7 dages forløb. Billedet er viser kun periodens mest aktive af de
indentificerede aktører.
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Hostingudbydere
I stedet for at benytte den IP-liste som EnergiCERT udgiver kan det I nogle tilfælde betale
sig at kigge på de IP-ranges som benyttes til at scanne fra. Typisk kan man blokere for hele
hostingudbyderen.
Med denne metode kan der være risiko for at man kommer til at blokere for en service man
måske har brug for. Metoden er mindre krævende end at følge med I de skiftende ip-adresser,
som aktørerne forsøger at skjule sig bag. Vælger man at bruge denne metode kan man
med fordel vedligeholde en white-list over services man ønsker kørende fra den specifikke
hostingudbyder.

TLP:C LE AR

Top 3
Hostingudbydere som optræder mest som kilde til de scanninger der ses mod EnergiCERTS
medlemmer:
1.
DigitalOcean
2.
Hurricane Electric
3.
Linode.
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<Overskrift>

Kontakt os
Kontakt EnergiCERT
på følgende nummer:
+45 88327140
Hvis du har spørgsmål om eller til EnergiCERT er du
også velkommen til at sende en email:
info@energicert.dk
PGP nøgle:
86B4 C9C8 5C53 513C 1D8F 6F14 B877 3115 64F5 AE13
Besøgs- og postadresse:
Sommerfuglevej 2A
6000 Kolding
CVR nummer:

Satellittelefon:
+88 1622456029

TLP: CLEAR

41369841

