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Snabbguide

EMP-skydd för
servrar och viktig
elektronik
Elektromagnetiska pulser (EMP) kan ha en förödande effekt på
IT-system. Men ett speciellt certifierat säkerhetsskåp för servrar
kan skydda mot detta hot.

Källor till elektromagnetiska pulser
Naturliga elektromagnetiska pulser

Konstgjorda elektromagnetiska pulser

• Blixt

• Kärnvapen –resultatet av en atombomb eller ett EMP-kärnvapen
framtaget för att maximera EMPeffektens främsta effekter för att
orsaka skada. Förekommer även som
höghöjdsstridsspetsar som tillverkats för
att detonera högt ovanför jordens yta för
att producera EMP.

• Elektrostatisk urladdning –
resultatet av två laddade föremål
som kommer i kontakt med eller
är i närheten av varandra.
• Meteor – kan orsaka EMP om den
krockar med en rymdfarkost eller
när den passerar genom jordens
atmosfär.
• Koronamassutkastning
(solstorm) – ett enormt utsläpp
av magnetisk plasma från den
yttersta delen av solens atmosfär.

• EMP-vapen utan kärnkraft – enheter
som skapar EMP utan att använda sig av
kärnvapenteknologi.
• Elledningsvåg – relativt svag men skadar
elektronisk utrustning som inte har
tillräckligt skydd.
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SKADA PÅ ELEKTRONIK OCH
DATASYSTEM

HUR SÄKERHETSSKÅP FÖR SERVRAR
SKYDDAR MOT EMP

EMP kan ha en förödande effekt på de
strömkretsar vi förlitar oss på i modern
elektronik.
All sorts elektronik – och faktiskt allting
som drivs av elektronisk överföring – som
inte skyddas korrekt kan effektivt slås ut
av EMP.
När den kraftfulla pulsen går genom
metallobjekt som en telefon, dator eller
server produceras en ”skadlig elektrisk
ström” som stör eller förstör den inre
strömkretsen.
Enligt Business Insider ”kan även elnätet,
telefon-och internetlinjer och annan
infrastruktur där ledare av metall används
även drabbas av effekterna, vilka påminner
om resultatet efter en ödeläggande
geomagnetisk storm”.
En elektromagnetisk puls kan orsaka
kraftöverföring och få utrustning inom
telekommunikation att överlastas och
kollapsa.

Det är möjligt att installera säkerhetsskåp för servrar som skyddar dem
från den oreparerbara skadan som EMP orsakar.
De fungerar effektivt som Faradays bur. Faradays bur, som namngetts
efter den engelska vetenskapsmannen Michael Faraday som levde på
1800-talet, är helt enkelt ett hölje som blockerar elektromagnetiska fält.
Vid installation av ett sådant säkerhetsskåp ska man säkerställa att
det är officiellt och oberoende certifierat för att garantera EMP skyddets
funktion. Detta betyder att det är byggt på ett sådant sätt att det
stänger ute effekten av EMP-fält och förhindrar anslutna elkablar leder
in EMP som förstör utrustningen i skåpet.

YTTERLIGARE FÖRDELAR MED SÄKERHETSSKÅP
MOT EMP
Säkerhetsskåp som står emot effekterna av EMP som kommer utifrån
har ytterligare fördelar. De skyddar även mot att information i form av
elektromagnetiska signaler som skapas av den elektronisk utrustningen
läcker ut till obehöriga.
Detta är en hjälp inom kampen mot industriellt spionage och
så kallad signalspaning – ett sätt att stjäla information genom
fjärrmottagning av elektromagnetiska signaler som skickas ut från en
server.
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ANSSI-certifiering

Vad det innebär för passagekontrollsystem
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VAD ÄR ANSSI?
ANSSI står för Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’Information – Frankrikes nationella cybersäkerhetsbyrå. ANSSI
startades 2009 och rapporterar till Secretariat-General for National
Defence and Security (SGDSN) och bistår premiärministern i arbetet
med försvar och nationell säkerhet. ANSSI är för närvarande
Frankrikes nationella cyberskydd för sektorer som anses vara
samhällskritiska.

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT?
Frankrike är det första landet i världen som har regleringar för att
utveckla ett effektivt cybersäkerhetssystem för att skydda känslig
infrastruktur. Man räknar med att dessa regleringar skulle kunna
användas som mall för andra länder i Europa och möjligen även
utanför Europa. ANSSI har som uppgift att sätta upp regler för att
skydda informationssystem och försäkra sig om att åtgärderna följs
korrekt. Dessa krav gäller först och främst informationssystem som
anses vara ”samhällskritiska”. En aspekt av dessa fokuserar på
passagekontrollsystem.
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SAMHÄLLSKRITISKA SEKTORER
Frankrike har identifierat 12 samhällskritiska
sektorer. Detta är sektorer där samhälls
kritiska aktiviteter som är svåra att
ersätta utförs. De står för produktion och
distribution av varor och tjänster som vid
avbrott skulle skapa en allvarlig situation för
invånarna.

Samhällskritiska operatörer
Inom samhällskritiskasektorer finns
samhällskritiska operatörer som hanterar
eller använder de anläggningar som anses
vara av avgörande betydelse för landet. De

utses av respektive departement som sedan
sätter upp säkerhetsmål för dem. Dessa
operatörer är skyldiga att bidra till att skydda
institutioner, anläggningar och infrastruktur
mot alla sorters hot, speciellt terrorhot. De
måste göra detta för egen räkning.
I Frankrike finns totalt 249
samhällskritiskaoperatörer som har valts ut
från en konfidentiell lista som utarbetats av
försvarsdepartementet.

Sektorer med samhällskritiska operatörer

Transport

Militär

Hälsa

Energi

Vatten

Finans

Civilindustri

Media

FoU

Juridik

Livsmedelsindustri

Industri
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Samhällskritiska platser
Samhällskritiska platser är center,
anläggningar eller infrastruktur som
erbjuder tjänster och varor som anses
vara av avgörande betydelse för landet.
Operatörerna själva utarbetar listor
med samhällskritiska platser. Det kan
exempelvis vara produktionsanlägg
ningar, testcenter, nätverksnoder, ITcenter etc. En samhällskritisk operatör
kan ha ansvar för flera samhällskritiska
platser.
Då det finns flera platser inom samma
område kallas detta för en samhälls
kritisk geografisk zon.
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ANSSI-REKOMMENDATIONER GÄLLANDE
PASSAGEKONTROLLSYSTEM
Vad gäller fysiska passagekontrollsystem har ANSSI sammanställt
rekommendationerna i ett dokument, ”Guide till säkerhet inom kontaktfri teknologi för fysiska passagekontrollsystem”.
De grundläggande principer som beskrivs i dokumentet har tagits fram
för att passa hotnivån för varje zon, baserat på typen av potentiell attack
i enlighet med en skala från 1 till 4.
Det krävs kort med läs-/skrivchip för nivå 2 till 4, som rekommenderas av
ANSSI. Genom att använda chip som är certifierade och uppfyller kraven
för EAL 4+ uppfylls ytterligare säkerhetsgarantier. Kortet Mifare DESFire EV1
har etablerats som det ledande inom området.

VISSTE DU …?
Att få tag på kort som stöder
krypteringssystem räcker inte.
Dessa system måste aktiveras
korrekt, annars kan kortet endast
användas för identifiering,
vilket innebär att de kan
kopieras. Krypteringskoderna
som används i dem kan vara av
olika svårighetsnivåer. De tillhör
organisationen som använder
dem, och tydligt definierade
metoder ska användas för att
säkerställa att de delas ut.
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De 4 säkerhetsnivåerna för ID-skydd

Nivå 1

Nivå 2

Det krävs ingen kryptering för
identifiering med kortet: 125 kHztransponder, ISO-14443 kort UID.
ID-kortet är inte krypterat och kan
därför enkelt kopieras. Denna nivå
har inga säkerhetsgarantier.

Tillgång till kortets ID skyddas med
en kod så det kan autentiseras.
Autentisering görs via en kod som delas
av alla kort. Detta är första nivån av
säkerhet: i händelse av att koden skulle
knäckas är det möjligt att få tillgång till
alla ID.

Nivå 3

Nivå 4

Tillgång till kortets ID skyddas med
en kod så det kan autentiseras.
Autentisering görs via en kod som
kommer från en huvudkod. Om en av
koderna knäcks påverkas inte övriga
kort.

Samma som nivå 3 + autentisering av
kortinnehavaren när denne slår in en
kod eller använder biometriska data.
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TILLTRÄDESKONTROLL

Checklista

Hur man eliminerar
säkerhetshål i receptionen
Receptionen står inte bara för det första viktiga
intrycket, den har även en viktig roll inom
kontorssäkerheten. Är din reception säker nog?
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Checklista för säkerhet i reception

Se till att det finns en plats där besökare kan registrera
sig och få sin identitet kontrollerad innan de ges tillträde
till byggnaden.
Använd automatiska grindar för tillträdeskontroll för att
förebygga obehöriga individer från att passera bakom
receptionsområdet.
Säkerställ att entrégrindarna går att anpassa så att de
fungerar med de identifieringsmetoder som används i
byggnaden.
Det kan ibland vara nödvändigt med ytterligare
övervakningsutrustning – oftast som en begränsad
åtgärd – så se till att det finns plats.
Skaffa entrégrindar som utseendemässigt passar ihop
med övrig design av receptionen – de ska bidra till det
allmänna intrycket, inte störa det.
Reducera eventuella föremål som skymmer sikten.
Alltid när receptionen är öppen ska någon finnas på
plats och vara synlig.
Håll ordning i receptionsområdet så att det är lätt att
söka igenom och svårt att gömma undan främmande
föremål.
Säkerställ att all receptionspersonal är införstådda med
säkerhetsrutiner för området och vet hur de ska agera i
händelse av en nödsituation.
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Interna stölder

och hur man hanterar dem
Snatteri bland anställda – interna stölder – är ett problem som detaljhandeln ofta
glömmer. Men det finns enkla sätt för att se till att det aldrig händer.

I många länder ser man en ökning av interna stölder. Experter
menar att det finns flera bidragande orsaker till detta.
Enligt Luiz F. Sambugaro, specialist inom egendomsskydd,
gör dessa orsaker att interna stölder är ett lika stort problem
som externa stölder. Luiz arbetar i Brasilien och är medlem i
flera viktiga organisationer inom detaljhandeln.
”Det vi ser i Brasilien, och även andra länder som USA, är att
de interna stölderna fortsätter att öka”. Det som utlöst detta
har varit den ekonomiska krisen som har lett till uppsägningar,
nedskärningar, utflyttning av tjänster och utbyte av erfaren,
lojal personal mot ny, billigare personal som inte har samma
engagemang i företaget.”
”Och det finns även andra bidragande faktorer, såsom
nedskärningar av förmåner och minskade utgifter för
underhåll, vilka leder till en ökning av interna stölder”.
”Utan strategier för att bromsa dessa brott kommer de att
fortsätta öka”.

ORSAKER TILL EN ÖKNING
AV INTERNA STÖLDER INOM
DETALJHANDELN
• Tuffa ekonomiska villkor som leder
till uppsägningar, nedskärningar
och utﬂyttning av tjänster
• Utbyte av erfaren, lojal personal
mot ny, billigare personal som
inte har samma engagemang i
företaget
• Nedskärningar av förmåner
• Minskade utgifter för underhåll
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För att hantera brott bland personal kan detaljhandeln
tillämpa följande tre strategier:

upp
1 Bygg
personallojaliteten
Ett sätt att minska de interna stölderna
är att införa en arbetsmiljö som skapar
en känsla av lojalitet och får personalen
att känna sig som en del av ett team.
Öppen kommunikation och tydliga
målsättningar är ofta nyckeln till att
skapa gemenskap, så att alla anställda
känner att de jobbar mot samma mål.
Att arbeta på en plats där du är del av
en gemenskap höjer personalens moral
och kan förebygga interna stölder – det
är bättre att belöna än att straffa.

3 Anställ klokt

När du anställer någon, överväg inte bara
personens professionella kvalifikationer
utan även deras tidigare uppförande.
Efter att du har anställt, se till att alla
personal får lämplig utbildning både i
hur säkerhetssystemen används och i
hur man aktivt arbetar mot snatteri.

inte med
2 Snåla
underhållet
Rapporter från anställda som tidigare stulit
visar att brist på underhåll är en faktor som
främjar interna stölder.
Till exempel kan en kamera eller ett system
för varularm vara tillräckligt för att avskräcka
snattare, men anställda vet när systemen inte
fungerar korrekt och kan utnyttja det när de
inte lagas.
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