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Lokaverkefni í B.Sc. gráðu í Rafmagnstæknifræði við Háskólann í Reykjavík er unnið á 

sumarönn 2017. Höfundur sat kúrs á vorönn 2017 sem heitir Hagnýt netkerfi, þar kviknaði 

áhugi á að vinna lokaverkefni tengt netkerfum og/eða fjarskiptatækni.  

Hugmyndin kom í kjölfarið á samtali milli höfundar við Baldur Þorgilsson hjá Háskólanum í 

Reykjavík, hann er jafnframt leiðbeinandi og umsjónarkennari verkefnisins. 

Áætlað var að skoða leiðir til að tengja tæki eða skynjara þráðlaust við skólanetið án þess 

að fórna öryggi og leynd. Vegna auðkenningarferlis er ógerlegt að tengja hlutlaus 

nettengjanleg tæki og safna gögnum, einnig er ekki mögulegt að tengjast tækjunum beint 

með peer-to-peer samskiptum. 

Vilji var fyrir því að kenna fag innan tölvunarfræðinnar sem reyna átti á færni nemenda við 

að hanna tæki með innbyggðum skynjara og gagnaöflun. Núverandi netkerfi gerði slíkt fag 

ekki mögulegt og því var vilji til að rannsaka mögulegar lausnir. 

Fjallað verður ítarlegra um fræðin sem snúa að hönnun netkerfis og þær öryggiskröfur sem 

eru þar á bakvið. Einnig er farið yfir hið svokallaða netæði sem er „Internet of Things“ og 

hvernig óviðkomandi aðilar eru að nota slík tæki til að gera netárásir á fyrirtæki. 

Til eru fjöldinn allur af mögulegum lausnum við vandamálinu og verður nokkrum þeirra 

gerð skil. 

       Birkir Sigurðarson 
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1. Inngangur 

Við tökum nettengjanlegum tækjum sem sjálfsögðum hlutum í kringum okkur í dag og í 

mörgum tilfellum eru þeir jafnvel nauðsynlegir. Erfitt er að sjá fyrir endann á þróuninni í 

þessum málum en hún er geigvænleg. Með öll þessi tæki og tól í kringum okkur er 

gríðarlegt magn af upplýsingum sem ferðast um þráðlaus net. Óviðkomandi aðilar sem 

hafa þekkingu og hæfni til, gætu fálmast eftir þessum upplýsingum til eigin hagsmuna eða 

jafnvel nýtt þær til að gera árás á netkerfi. 

Nemendur og starfsfólk við Háskólann í Reykjavík þurfa að fara í gegnum auðkenningarferli 

til að fá þráðlausan internetaðgang. 

Þetta er gert til að enginn geti farið 

óauðkenndur út á internetið og skapar 

ákveðinn rekjanleika. Það má þó segja 

að þetta setji ákveðnar hömlur þegar 

horft er til þeirrar öru þróunar sem er að 

eiga sér stað í heimi skynjara og 

gagnasöfnunar.  

Netkerfið leyfir ekki svokölluð M2M 

(machine-to-machine) samskipti milli 

tækja þannig að ef setja ætti upp tæki 

eða skynjara innan skólanetsins til að safna gögnum þá þyrfti nemandi eða kennari að setja 

slíkt upp á sínu auðkenningarskírteini og þannig einnig vera sá eini með aðgang að slíkum 

búnaði í staðinn fyrir að margir nemendur væru að vinna með sama búnaðinn í hópum. 

1.2  Markmið 

Markmið verkefnisins er að skoða ítarlega hvað þarf að hafa í huga þegar setja á upp  

netkerfi. Hvaða staðla er verið að fylgja og hvernig virka samskipti tækja yfir netið. Einnig 

verður skoðuð sú gróska sem er að eiga sér stað varðandi nettengd tæki og skynjara, eða 

„Internet of Things“. 

Loks verður horft til þeirra kröfu sem Háskólinn í Reykjavík setur varðandi uppsetningu á 

netkerfi og svo fundin raunhæf lausn sem leysir eftirfarandi vandamál: 

 Möguleiki á að tengja tæki/skynjara þráðlaust og óauðkennt við internetið og safna 

eða senda gögn. 

 Möguleiki á að tengjast tæki/skynjara beint frá tölvu og nálgast eða senda gögn. 

 

1.3  Uppbygging skýrslu 

Til að byrja með verður fjallað um fræðilega hlutann í netkerfum, hugmyndafræðina á 

bakvið samskiptin og hvernig þau eru flokkuð og lagskipt. Í kjölfarið verður farið í hvað það 

er sem skilgreinir vélbúnaðinn og hvernig hann er auðkenndur. 

Mynd 1: Internet of Things 
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Farið verður einnig ítarlega yfir öryggismál, hvernig þróunin hefur verið og hvar við 

stöndum nú. 

Skoðað verður hvað það er sem skilgreinir Internet of Things (IoT) búnað, hvernig slíkur 

búnaður hefur þróast og hvort hægt sé að sjá fyrir um hver framtíðin er á þessu sviði. 

Loks verður skoðað hvernig HR vill að þráðlaus samskipti eigi sér stað innan skólalóðarinnar 

og hvaða möguleikar eru í boði til að leysa vandamálin sem eru til staðar varðandi tengingu 

skynjara innan skólalóðarinnar. 
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2. Almennt um þráðlaus netkerfi 

Það er óhjákvæmilegt að komast af í þessum heimi í dag án þess að hafa nýtt sér þráðlaust 

net einhversstaðar. Cisco áætlar að árið 2021 muni 58% fólkfjölda heimsins vera internet 

notendur [1]. Hita og ljósastýringar eru tengdar við internetið og stjórnað í gegnum 

farsímann eða önnur snjalltæki. Hvort sem verið er að tala um fartölvu, spjaldtölvu eða 

síma að þá kannast flest allir við að tengja slíkan búnað við þráðlaust net. 

Til þess að tæki fái aðgang að internetinu þarf að fá IP-tölu úthlutaða frá netbeini. Slíkt 

gerist annarsvegar með því að vera með fyrir fram ákveðið lykilorð sem allir þurfa að vita 

til að fá aðgang, eða þá að notandi búnaðarins þurfi að auðkenna sig og fara í gegnum 

aðgangsstýringu. 

Einnig er búið að setja upp víða svokallaða heita reiti (e. hotspot) sem eru opin net og leyfa 

hverjum sem er að tengjast án þess að gera nokkra kröfur á notandann að auðkenna sig. 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) er samnefnari fyrir IEEE staðla sem nefnast 802.11. 

2.1  Uppbygging netkerfis og samskiptaleiðir 

Til að skilja hvernig samskipti eiga sér stað á milli mismunandi netbúnaðar er mikilvægt að 

nota OSI-módelið. Meginmarkmið módelsins er að lýsa samskiptaleiðum og hvaða hlutverk 

hver og einn búnaður tekur til sín. 

2.1.1  OSI Módelið 

 

Mynd 2: OSI-Módelið 
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Mynd 2: OSI-Módelið sýnir OSI-módelið. Þetta módel er hannað af International Standard 

Organisation (ISO) og er í raun upphafið af því að búa til alþjóðlegan standard yfir þær 

samskiptaleiðir (e. protocols) sem eru notaðar á mismunandi stigum módelsins. Módelið 

er skýrt ISO OSI (Open System Interconnection) Reference Model þar sem hlutverk þess er 

að lýsa samskiptum á milli mismunandi netkerfa [2]. 

Þegar gögn ferðast frá einum notanda til annars að þá lýsir OSI módelið mjög vel því ferli. 

Hvernig gögnin breytast og bútast niður í smærri og einfaldari einingar eftir því sem það 

ferðast lengra og lengra niður lögin, frá stýrikerfinu og niður í vírinn og svo frá vírnum og 

aftur upp í stýrikerfi viðtakanda. 

 Layer 1: Bitaflutningslagið (Physical Layer).  

 

˗ Hér fer fram meðhöndlun og flutningur á merkinu í bitum yfir flutningskapal, 

yfirleitt ethernet.  

 

 Layer 2: Greinalagð (Data Link).  

 

˗ Við sendingu á gögnum setur lagið ramma utan um skilaboðin og sendir þau 

á rammaformi. Búin er til bitaröð sem notuð er til að afmarka rammann.   

˗ MAC vistföng heyra til greinalagsins.  

 

 Layer 3: Netlag (Network).  

 

˗ Hér eru rammarnir settir saman í gagnapakka. Á netlaginu er aðgerðum 

fjarskiptanetsins stjórnað. Hér er valin leið til að senda gagnapakkana eftir. 

Megin viðfangsefnið er leiðarvalið (e. routing) og eru til mörg mismunandi 

algrími til þess. Hægt er að fastsetja leiðina um alla framtíð, ákveða hana við 

byrjun sambands eða hafa hana kvika (dynamic) meðan sambandið er uppi, 

þ.e. leiðin er ákveðin fyrir hvern einasta gagnapakka.  

˗ Á netlaginu fer einnig fram stýring á þjónustugæðunum (QoS), svo sem 

seinkun, flökti, pakkatapi o.fl.  

˗ IP tölur heyra til netlagsins.  

 

 Layer 4: Flutningslag (Transport).  

 

˗ Sér um að koma sambandsrás á milli notenda og einnig að rjúfa hana. Hér 

er tekið við gögnum frá efra lagi, þau eru klofin í smærri stykki ef með þarf 

og send niður í netlagið. Flutningslagið sér um að ein tölva (host) fylli ekki 

aðra af gagnaflóði.  
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 Layer 5: Fundarlag (Session).  

 

˗ Fundarlag er viðmót notandans við netið. Ef notandinn vill, getur 

fundarlagið stjórnað samskiptum hans við aðra notendur, hvar á að senda 

og hvenær. Fundarlagið getur ef vill, tryggt að viðtakandi fái engin gögn fyrr 

en öruggt er að hann fái þau í heild sinni (t.d. gagnagrunnar).  

 

 Layer 6: Framsetningarlag (Presentation).  

 

˗ Hér eru gögnin sett á heillegt form til sendingar. Til dæmis má þjappa texta 

saman eða kóða á hagkvæman hátt, losna við eyður, velja t.d. ASCII eða 

EBCDIC, dulkóðun fer einnig fram hér þegar þörf er á.  

 

 Layer 7: Notkunarlag (Application).  

 

˗ Hér er tekið við gögnum og rétt forrit valin til að meðhöndla þau. Tryggja 

þarf að rétt forrit sé á öllum endum sambandsins, t.d. að FTP tali ekki við 

TELNET. Dæmi um notkunarlagsforrit eru FTP, TELNET, HTTP, SMTP o.fl. 

Eins og er lýst hér á undan að þá eru 7 lög í OSI-módelinu. Fundarlagið og 

framsetningarlagið er þó oftast hunsað þegar verið er að lýsa internetsamtskiptum og því 

einungis talað um hin 5 lögin. 

Til að setja samskiptin og gagnaflutningin í samhengi sýnir Mynd 3: Ferðaleið gagna um 

OSI-módelið hvernig gögn þurfa að fara í gegnum einn netskipti og einn netbeini til að 

komast á leiðarenda og hvernig gögnin ferðast niður lögin og aftur upp til notandans. 

Gögnin eru bútuð niður í viðeigandi form eftir því hver er að taka á móti merkinu og svo 

sett saman aftur.  
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Mynd 3: Ferðaleið gagna um OSI-módelið 

2.1.2  MAC vistfang 

Öll IEEE 802.11 stöðluð netkort hafa svokallað MAC vistfang sem er einstök tala sem tækið 

fær á framleiðslustigi þess. 

MAC vistfang er 6 bæti að stærð sem gefur okkur 248 marga möguleika og eru þessi vistföng 

skrifuð á hexadecimal formi þar sem hvert bæti er sett fram sem par af hexadecimal tölum. 

Þessi vistföng eru notuð af netskiptum til að stýra umferð á réttan áfangastað. 

Þó að MAC vistföng voru upprunalega hönnuð í þeim tilgangi að aðgreina hvert og eitt tæki 

þá á það samt ekki við í dag því hægt er að breyta þessari tölu með hugbúnaði og hefur 

slíkt verið notað af hökkurum til að villa um sér heimildir. 
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Mynd 4: MAC vistfang á IPhone síma höfundar 

2.1.3  IP pakkar 

IP (Internet Protocol) lýsir flutningi á gagnapökkum frá sendanda til viðtakanda, hvort sem 

þeir eru á sama neti eða hvort önnur net séu á milli þeirra. 

Til eru 2 týpur af IP gagnapökkum, annars vegar IPv4 og hins vegar IPv6. IPv4 er sú útgáfa 

sem er allsráðandi í dag en vegna þess hversu hratt nettengdum hlutum fjölgar að þá eru 

IP tölur í heiminum að verða búnar, þ.e.a.s. það verða ekki eftir neinar lausar tölur til að 

gefa nýjum tækjum sem eru framleiddir. 

IPv4 hausinn er 32 bitar að lengd og í Mynd 5: IPv4 hausinn má sjá hvernig pakkinn skiptist 

upp. Frekari skil á hausnum eru gerð í Viðauka A. 

Sérhver tölva og beinir á internetinu hefur IP tölu og er hún einstök (e. globally unique), 

þ.e. engir tveir deila sömu tölunni (undantekning er auðvitað ef verið er að nota NAT). 

IP-talan er 32 bitar að lengd og er sett fram sem fjórar 8-bita decimal tölur. 
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Mynd 5: IPv4 hausinn  
 

 

Mynd 6: IP tala sem netkerfi HR hefur úthlutað síma höfundar 
 

2.1.4  Netskiptir (Switch)  

Ef ekki væri þörf á internettengingu og verið væri eingöngu að byggja upp lítið innanhús-

net á skrifstofu, þá væri hægt að gera það með netskipti. Þeir eru tengdir saman með 

ethernet tengingu og senda gögnin á rammaformi milli sín. Inni í hverjum netskipti þyrfti 

að stilla svokallaða beiningartöflu sem skilgreinir alla áfangastaði í netinu svo skiptirinn viti 

hvert hann eigi að senda gögnin svo þau komist á leiðarenda. Netskiptar búa þó við 

takmarkanir. Þeir skalast ekki upp í stór net, ef setja ætti upp nýjan skipti að þá þyrfti að 
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útvarpa þessum nýja stað út um allt netið í hvern og einn skipti. Þeir notast eingöngu við 

ethernet sem samskiptaleið, þar að auki er mjög lítil stýring á netumferð möguleg. 

Netskiptar styðjast við MAC addressur og ARP (Address Resolution Protocol) til þess að 

taka ákvarðanir. 

 

 

Mynd 7: Virkni á netskipti 

ARP segir til um hvaða vélar tölvan sér. Um leið og vél þarf að tala við aðra vél, spyr hún 

með broadcast, hver MAC addressan fyrir þessa IP tölu sé. Hún fær svo svar til baka með 

upplýsingum um MAC addressu. Vélin sem sendir pakkann, setur sína MAC addressu í 

ethernet pakkann sem source og MAC addressu viðtakanda sem destination. Sendir svo 

pakkann "út á vírinn" 

2.1.5  Netbeinir (Router) 

Vinnur á netlaginu. Þeir geyma upplýsingar um pakkaleiðir (rútur) milli staðarneta. Þeir 

skiptast á upplýsingum um þessar rútur við aðra netbeina. 

Netbeinir byggir ákvarðanir á upplýsingum sem hann hefur um sitt næsta nágrenni, 

annaðhvort frá öðrum beinum eða forstillt. Ákveðnar fjarskiptareglur gilda um miðlun 

upplýsinga milli netbeina (e. routing protocols). 

 

Mynd 8: Virkni á netbeini 
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2.1.6  Þráðlaus aðgangspunktur (Access Point) 

Þegar notandi óskar eftir þráðlausri nettengingu gerir hann það í gegnum aðgangspunkta 

sem eru dreifðir víða um skólann. Þessir punktar útvarpa því neti sem boðið er uppá og 

þegar notandi velur net að þá hefur punkturinn samband við WLC í gegnum CAPWAP göng 

þar sem hann athugar fyrst hvort umræddur notandi hafi leyfi til að tengjast internetinu. 

WLC er tengdur við RADIUS server sem geymir notendaupplýsingarnar. 

Aðgangspunktar auglýsa þau þráðlausu net sem eru í boði. RU-Students og RU-Staff eru 

dæmi um net sem eru til staðar í háskólanum og þráðlausu punktarnir auglýsa þau með 

því að senda út nokkurskonar boð og þannig "heyra" netkortin í tækjunum þessa 

auglýsingu og grípa hana ef þau vilja ná tengingu. 

Þráðlausa netið er keyrt á 2.4 GHz tíðni. Í hverjum aðgangspunkt eru 13 mismunandi rásir 

sem dreifast yfir þessa tíðni. Hver rás er 22 MHz löng og eins og sjá má á Mynd 9: Rásirnar 

á aðgangspunkti þá skarast þær. Til að ná sem bestri nýtni á netinu og minnsta álaginu 

væri best að dreifa notendum jafnt á allar rásir, í raunveruleikanum hins vegar eru oft 

margir notendur á sömu rás og oft þessi fjöldi rása og skipting illa nýtt. 

 

Mynd 9: Rásirnar á aðgangspunkti 

 

 

Mynd 10: Þráðlaus aðgangspunktur í Háskólanum í Reykjavík 
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2.1.7  RADIUS netþjónn 

RADIUS netþjónn er sérstakur netþjónn sem geymir allar notendaupplýsingar kerfisins. 

Þetta er miðlæg aðgangsstýring. Þannig er auðvelt að halda utan um hverjir hafa aðgang 

að netinu og hverjir ekki. Þetta er einnig hluti af 802.1x auðkenningarstaðlinum. 

Aðgangspunkturinn er með nokkurskonar samskipta göng yfir í RADIUS netþjóninn og 

athugar alltaf fyrst í gegnum hann hvort notandinn megi tengjast netkerfi skólans. Ef 

notandinn er ekki með rétt notendanafn eða lykilorð fær hann ekki aðgang og þannig 

kemst aldrei í tæri við innra netkerfi skólans. 

2.2  Öryggi og aðgangur 

Ólíkt hið venjulega heimilisneti að þá eru stofnanir og fyrirtæki yfirleitt að geyma 

viðkvæmar upplýsingar tengdar starfsmönnum eða viðskiptavinum. Þessar upplýsingar 

verða skotmörk óviðkomandi aðila sem seilast eftir þeim til eigin hagnaðar. Í þráðlausum 

samskiptum eru upplýsingar sendar út í allar áttir með rafsegulbylgjum og þar til gerðir 

móttakarar taka á móti gögnunum. Hins vegar vegna þess að gögnin eru send með bylgjum 

í allar áttir er möguleiki fyrir þriðja aðila til að hlera samskiptin og ef gögnin eru ekki 

dulkóðuð að þá gæti sá aðili vitað hver samskiptin eru.  

Til þess að gera þessi samskipti öruggari þarf að ná fram ákveðinni aðgangsstýringu, 

þ.e.a.s. bera kennsl á notendur og stjórna aðgangi þeirra. Að auki þarf að tryggja að þeir 

sem eiga að hafa aðgang, geti skilið samskiptin sem fara yfir netið, og þannig ná fram 

nokkurs konar samskiptahuld. 

Til að setja samskiptin fram myndrænt má líkja þessu við tveggja manna tal þar sem 

óviðkomandi aðili hlerar. Ef þessir 2 aðilar senda á milli sín leyndarmál mun óviðkomandi 

aðilinn ekki skilja samskiptin og vilji hann skilja þau þurfa þessir 2 aðilar að gefa upp 

leyndarmálið. Til að tölvur gefi ekki óviðkomandi aðilum leyndarmálið þarf að ganga úr 

skugga um að hún sé ekki að tala við óviðkomandi aðila. 

Til að ná fram þessari samskiptahuld þarf að dulkóða öll samskipt á netinu til að vera viss 

um að það séu einungis réttir aðilar sem skilja samskiptin. 

2.3.  Öryggisstaðlar 

2.3.1  WEP 

Til að leysa fyrrnefnt vandamál var þróaður WEP staðallinn (Wired Equivalent Privacy) sem 

átti að tryggja að enginn óviðkomandi aðili gæti lesið þráðlaus samskipti á netinu. WEP 

gengur út á að notast er við fyrirfram ákveðið lykilorð sem notendur netsins þurfa að vita 

til að fá aðgang að netinu. Með því að búa yfir þessu lykilorði geta notendur netsins 

afkóðað þau skilaboð sem berast þeim og einnig dulkóðað skilaboð sem þeir þurfa að 

senda frá sér. Þannig geta óviðkomandi aðilar sem eru mögulega að hlera, ekki skilið 

skilaboðin sem eru að ferðast um netið þar sem þau eru dulkóðuð. Þar sem aðeins einn 

lykill er notaður til að dulkóða skilaboðin hjá öllum gæti hver sem er sem býr yfir lyklinum, 

hlerað netumferðina og safnað þeim upplýsingum sem ferðast um netið. Þessi WEP staðall 
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hentar því einungis minni netum eins og þráðlausum netum á heimilum þar sem fáir vita 

lykilorðið og notendurnir eru alltaf þeir sömu.   

 

Ef þessi staðall yrði notaður hjá stóru fyrirtæki yrði það talsverð vinna fyrir netstjóra 

fyrirtækisins því í hvert sinn sem starfsmaður lýkur störfum hjá fyrirtækinu eða ef 

óviðkomandi aðili kemst yfir lykilorðið, þá þarf að búa til nýtt lykilorð og dreifa því á alla 

notendur netsins. þetta er nokkurn vegin nafnlaus auðkenning og hentar gríðarlega illa 

stórum kerfum þar sem aðgangur þarf að vera einkennandi fyrir hvern og einn notenda. 

2.3.2  WPA/WPA2 og IEEE 802.1x 

Vegna hönnunargalla í WEP fundu árásarmenn leið til að komast yfir lykilorð og fá aðgang 

að netinu. Árið 2001 var sýnt opinberlega fram á árás á WEP sem tók aðeins örfáar mínútur 

á tölvubúnaði þess tíma. Það var svo árið 2003 sem WEP varð opinberlega úrelt og kom þá 

WPA (Wi-Fi Protected Access) í staðinn. WPA notar aðra breytta útgáfu af dulkóðun WEP 

og bauð þannig uppá aðgangsstýringu í þokkabót (IEEE 802.1X) þannig að hver og einn 

notandi sem var með leyfi gæti auðkennt sig með sínum eigin persónulegum auðkennum. 

WPA var þó ekki alveg fullkláruð lausn við WEP, heldur einungis tímabundin. Stuttu seinna 

var WPA2 kynnt til sögunnar sem var fullkláruð öryggislausn fyrir IEEE 802.11. 

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) þróaði staðal til að skilgreina staðlaða 

aðgangsstýringu á netum og einnig til að auðkenna notendur á netinu. IEEE 802.1X gengur 

út á að settur er upp gagnagrunnur yfir notendur þar sem hver notandi fær auðkenni (t.d. 

notandanafn og lykilorð) og auðkenningarþjón sem flettir upp í gagnagrunninum þegar 

beiðni um auðkenningu berst. Auðkenningarþjónn er þjónn sem keyrir 

auðkenningarþjónustu eins og RADIUS. Ef notandi vill tengjast netinu, sendir hann 

auðkenni sín á svokallaðan auðkennanda. Auðkennandi er sá punktur, í þessu tilviki 

þráðlaus tengipunktur, sem notendur tengjast til að fá aðgang að netinu. Auðkennandi 

sendir aðgangsbeiðnina ásamt auðkennum notandans til auðkenningarþjónsins sem flettir 

upp í notendagrunninum og athugar hvort notandi sé á skrá og hafi gefið upp rétt 

auðkenni. Ef svo er, sendir auðkenningarþjónninn skilaboð til auðkennanda um að 

auðkenningin hafi tekist og auðkennandi hleypir notanda inn á netið. 



19 
 

 

Mynd 11: 802.1x auðkenningarferlið skref fyrir skref [3]  
 

 

Með því að notast við IEEE 802.1X auðkenningu að þá er betur hægt að skilgreina hvern 

aðgang fyrir sig. Þannig er lítið mál að óvirkja aðgang ef starfsmaður lýkur störfum hjá 

fyrirtækinu og einnig hægt að skilgreina mismunandi aðgang notandans að t.d. prenturum, 

lokuðum innra-netum, internetinu og annarri þjónustu. 

WPA og WPA2 er einnig hægt að nota með svipuðu sniði og WEP þar sem allir notendur 

deila eina og sama lykilorðinu, sú aðferð kallast WPA/WPA2 PSK (Pre-Shared Key). Þannig 

færðu betri öryggi í dulkóðuninni á samskipum en þarft ekki að reka gagnagrunn yfir 

notendur þar sem aðgangi er stýrt. Þegar verið er að reka stærri net þar sem er gerð krafa 

um notendaskráningu er sú aðferð kölluð WPA/WPA Enterprise. 
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3. Internet of Things 

Undanfarin ár höfum við séð meira af nettengjanlegum búnaði ryðja sér til rúms inn á 

heimili notenda sem og inn í fyrirtæki. Upp hefur sprottið ákveðið hugtak sem á að ná utan 

um slíkan búnað og er í daglegu tali talað um "Internet of Things" eða „IoT“. 

En hvað er „Internet of Things“? Í hvað er verið að vísa? Hvaða tegund af búnaði fellur 

undir þetta fyrirbæri? 

Í upphafi var talað um machine-to-machine samskipti (M2M) og var þá verið að tala um að 

skynjarar tali sjálfvirkt við aðra skynjara. Aðallega voru slík samskipti í verksmiðjum og 

annarskonar iðnaði þar sem stýritölvur voru að bera gögn saman til að stilla sig af. 

Þessi þróun átti þó eftir að koma sér inn í venjuleg heimilistæki. Framleiðendur fóru að 

setja skynjara í allskonar tæki sem gátu átt samskipti við fólk, hugbúnað eða önnur tæki. 

Þessi tæki voru svo markaðsett sem „snjalltæki“.  

Vodafone skilgreinir IoT sem að tæki eigi í sjálfvirkum samskiptum sín á milli fyrir tilstillum 

tækninnar [4].  Þannig erum við að horfa uppá hitanema, bifreiðar, ljós, ísskápa og fjöldann 

allan af öðrum búnaði tengjast saman í „Internet of Things“. 

Business Insider skilgreinir IoT sem samskiptanet milli ýmissa tækja sem safna og senda 

gögn á milli sín með innbyggðum skynjurum [5]. 

Forbes skilgreinir IoT sem hugtak af samskiptum milli hvaða tækis sem er sem hægt er að 

slökkva og kveikja á við internetið. Þetta á við um farsíma, kaffivélar, þvottavélar, 

heyrnatól, lampa, klukkur og í raun allt sem þér dettur í hug, svo lengi sem hægt er að 

slökkva og kveikja á tengingu við internetið [6]. 

Þessar skilgreiningar eru gerðar á mismunandi tímum og í raun er IoT einungis hugtak, það 

er ekki einhver fastmótaður hlutur. Ef við lesum í gegnum þessar skilgreiningar þá er eitt 

sem er sameiginlegt og það er að IoT á við um skynjara og tæki sem geta átt þráðlaus 

samskipti og skipst á gögnum sjálfvirkt.  

Með hjálp tækninnar erum við að breyta því hvernig við eigum samskipti við umheiminn. 

Við erum að sjá myndavélar sem hlaða myndunum inná internetið með einum smelli, 

vefmyndavélar sem senda þér skilaboð ef hún skynjar hreyfingu þegar enginn er heima, 

kaffivélar sem senda þér boð í símann þegar kaffið er tilbúið, ísskápar sem skynja þegar 

mjólkin er að klárast og senda þér upplýsingar beint í símann um hvar fáist ódýrasta 

mjólkin til að fylla á birgðirnar. Allt er þetta gert í þeim tilgangi að auðvelda okkar daglegu 

þarfir. Gera hlutina aðgengilegri og auðvelda alla skipulagningu. Hins vegar að þá safna, 

geyma og mögulega deila þessir hlutir gögnum einnig. Sum gögn geta jafnvel verið mjög 

persónuleg. Þess vegna er mikilvægt að rannsaka þennan búnað ítarlega og taka upplýsta 

ákvörðun þegar tengja á slíkan búnað inn í umhverfið okkar. 
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3.1 Dæmi um IoT búnað 

IoT þróunin er mjög áhugaverð. Það er mikil gróska í gangi og það er verið að nettengja 

ótrúlegustu hluti, framtíðin er í raun óútreiknanleg. Vandamálið er að í mörgum þessum 

tækjum er verið að nota litla orkusparandi íhluti sem hafa ekki getu til að keyra öfluga 

auðkenningu. Framleiðendur hugsa um gróðann frekar en öryggið og þegar þeir eru búnir 

að koma búnaðinum í hendur neytandans að þá haga þeir sér eins og þeirra verk sé lokið. 

Neytandinn tekur við búnaðinum og gerir ráð fyrir að þurfa bara að stinga því í samband, 

mynda tengingu þráðlaust og byrja að nota búnaðinn. Þetta skapar eðlilega gífurlega 

hættu því ef netkerfið fær sýktan hlut inn á sig getur hann dreift sér auðveldlega. Rétta 

aðferðin væri fyrir framleiðendur að vera með miðlæga stýringu og keyra öryggis og 

hugbúnaðaruppfærslum reglulega í tækin. 

Sem dæmi má nefna að Google stýrir öllum uppfærslum fyrir NEST hitaskynjarann sinn [7], 

notandinn getur ekki gert neitt til að koma í veg fyrir uppfærslur á hugbúnaði og er það að 

mati höfundar rétta leiðin. Á móti kemur að framleiðslu og sölukostnaðurinn eykst. 

Önnur dæmi um IoT búnað eru: 

 Tesla bílar 

Tesla vinna hörðum höndum að því að gera bíla sjálfkeyrandi. Nýjustu útgáfurnar eru 

útbúnar fjöldann allan af skynjurum sem senda bylgju frá sér á 1001ms fresti og senda svo 

gögnin í höfuðstöðvar Teslu í gegnum fjarskiptanet. Þegar fleiri og fleiri bílar keyra í 

gegnum sama svæðið ætti því að vera búið að myndast góð „mynd“ af umhverfinu og 

Autopilot hugbúnaður bílsins gæti metið mjög örugglega hvort leiðin áfram væri greið eða 

hvort bíllinn sé að fara að lenda í árekstri og þannig nauðhemlað. 

 
Mynd 12 Skynjaratækni Tesla 

 

 

                                                   
1 ms=milli sekúndur 
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 Kæliskápar fyrir mötuneyti og veitingahús 

Skrifstofa Vodafone í Reykjavík er með mötuneyti fyrir starfsmenn sína. Matvælastofnun 

þarf að fá reglulega gögn um hitastigið í kælinum hjá öllum rekstraraðilum mötuneyta og 

er það í hlutverki kokksins að senda þau. Hjá Vodafone er búið að koma upp skynjara inni 

í kælinum sem hefur samskipti við gátt sem er með 4G. Í gegnum þessa gátt er hitastig 

kælisins sent sjálfvirkt beint til matvælaeftirlitsins og sendir einnig viðvörun á kokkinn ef 

hitastigið fer út fyrir vikmörk . 

Eins gæti rekstraraðili matvælastaðs komið fyrir skynjara í matvælapakka sem verið væri 

að flytja inn. Með því að tengjast skynjaranum gæti kokkurinn fylgst með hitastigi 

matvælapakkans og þannig gengir úr skugga um að matvælið hafi verið geymt við 

kjörhitastig alla leiðina frá upprunalandi og þangað til maturinn er kominn á diskinn hjá 

viðskiptavininum. 

 Kaffivél 

Á UT messunni 2018 verður sett upp kaffivél sem er tengd við netið. Stór mónitor/skjár 

mun svo taka við gögnum frá vélinni og birta tölfræði um kaffidrykkju ráðstefnugesta, 

sem og láta vita um alla viðhaldsþörf.  

 
Mynd 13 IoT kaffivél [8]  
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 Sorphirða 

Sorphirða í borgum er gerð á fyrir fram ákveðnum dagsetningum og um fyrir fram ákveðin 

hverfi. Nýtingin á slíku kerfi getur verið slök. Með því að koma fyrir skynjara í sorptunnum, 

sem eru tengdir við fjarskiptanet, getur sorphirðufyrirtækið séð stöðuna á tunnunum sem 

það á að þjónusta og sent bestu leiðina fyrir ökumenn sorphirðubílanna til að fara og safna 

sorpinu og þannig straumlínulagað allt ferlið. 

 
Mynd 14 IoT sorphirða [9] 

 

 

3.2 Netárásir í gegnum IoT búnað 

Gartner, Inc. spáir að það verði 20.4 billjónir nettengjanlegra tækja árið 2020. [10] 

 

Mynd 15: Spá Garnter, Inc. um þróun IoT búnaðar [10] 

Þó erfitt sé að gera sér í hugarlund um hvernig þessar tölur eru reiknaðar út að þá er eitt 

næsta víst, það verða ekki einungis fleiri hlutir tengdir internetinu sem hægt er að ráðast 

á, heldur verða einnig fleiri hlutir tengdir internetinu til að ráðast á notendur. 

Líkja má IoT samfélaginu að miklu leyti við villta vestrið. Til eru ótal margir litlir 

framleiðendur sem hugsa einungis um að smíða nettengjanlegan búnað og koma honum í 

hendur neytenda. Ekki eru gerðar neinar öryggisráðstafanir eða neytandinn neyddur til að 

stilla búnaðinn. 

Í Október 2016 var gerð viðamikil DDoS (Distributed Denial of Service) árás á netþjóna í 

Ameríku sem gerði það að verkum að síður eins og Twitter, Paypal, Amazon, Netflix og 
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Spotify urðu óvirkar. Þessi netárás var að mestu leyti gerð í gegnum netbeina, myndavélar 

sem eru nettengdar og svo einnig myndbandsupptökuvélar. Hakkarar hanna svo kölluð 

"botnet" sem skima internetið eftir hlutum sem eru með upprunalegt notendanafn og 

lykilorð. Hinn almenni neytandi vill yfirleitt einungis kaupa græjuna og stinga henni í 

samband og svo á hún að virka. Hann hugsar oft ekki út í að verja sjálfan sig með því að 

breyta lykilorði og framleiðendur eru heldur ekki duglegir við að þvinga neytendur til að 

búa til sitt eigið lykilorð. Hakkarar búa þannig til hugbúnað sem skimar netið eftir 

nettengingum og prufar fullt af default aðgangsorðum sem hægt er m.a. að finna á 

heimasíðum framleiðenda. Með því að fá aðgang að þessum græjum þá mynda þeir 

tengingu við sinn eigin netþjón. Þegar búið er að brjótast inná tugi, ef ekki hundruð 

þúsunda nettækja þá láta þeir tækin senda skipanir allar í einu á einn áfangastað með þeim 

orsökum að netþjónn viðtakanda hrynur vegna álags. 

 

3.2  Framtíðarsýn á IoT 

IoT tæknin mun verða einn af helstu vaxtarbroddum tækniþróunar á komandi árum og 

með henni mun verða hægt að auka verulega sjálfvirkni á ýmsum sviðum. Þannig má ná 

fram aukinni þjónustu víða í atvinnulífinu og verulegri hagræðingu [4]. 

Fyrir árið 2018 gerir Forbes ráð fyrir gífurlegri þóun á IoT markaði fyrirtækja. Tæki sem taka 

við skipunum með raddstýringu mun auka markaðshlutdeild sína. Tæki eins og Amazon 

Alexa og Google Assistant munu halda áfram innreið sinni inn í fleiri tæki og skapa fleiri 

leiðir fyrir neytandann að eiga samskipti við hinu ýmsar þjónustur.  

Fyrirtæki munu finna fleiri leiðir til að nýta sér IoT. Amazon, IBM og Microsoft bjóða uppá 

mjög þróaðar skýjalausnir sem nýtast fyrirtækjum gríðarlega við að skapa yfirsýn og 

hagræða rekstri.  

 Heilsuvörur.  

Í dag eru margir komnir með fitbit heilsuúr og annan álíka búnað en hvert stefnir þetta? 

Álitið er að innan skamms munu koma pillur sem þú gleypir og hún mun senda gögn frá 

sér sem gefa til kynna um hversu hraustur einstaklingurinn er.  

 Orkuvísindin.  

Stórar verksmiðjur út í heimi sem framleiða orku með því að brenna kol, senda orkuna til 

neytandans og á leiðinni þangað tapast kannski 40% af orkunni. Hugsum okkur snjallnet 

þar sem hægt er að framleiða orku hvar sem er, hvenær sem er. Uppá þakinu þínu, í 

garðinum þínum eða hliðiná húsinu. Og ef þú ert ekki að nota orkuna sjálfur, þá getur þú 

sent hana til baka inná netið og einhver nálægt þér sem þarf á orkunni að halda getur 

notað hana og þannig minnkað orkutöp í kerfinu. 
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 Snjallborgir 

Mikið af lausnum fyrir stórborgir. Skynjarar í ljósastaurum sem skynja hreyfingu. Ef engin 

hreyfing mælist í ákveðinn tíma er slökkt á ljósastaurnum og þannig sparast orka. 

Skynjarar í bílastæðum. Í stórborgum eins og t.d. París er talið að 40% af umferð í 

miðbænum er í raun umferð í leit að bílastæði. Ef hægt væri að finna lausn til að leiðbeina 

fólki og gera þeim kleift að taka frá bílastæðið sitt fyrir fram, munum við sjá talsvert meiri 

nýtni í umferðinni. 
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4. Netkerfi HR 

Yfir 130 þráðlausir aðgangspunktar eru á víð og dreif um Háskólann í Reykjavík. Ef inn 

kemur notandi inná HR netið sem vill tengjast að þá fer í gang ákveðið samskiptaferli. 

Notandinn sendir á aðgangspunktinn notendanafnið og lykilorðið. Þessar upplýsingar 

sendir hann með WPA2 dulkóðun. Aðgangspunkturinn fer með þessi gögn yfir á RADIUS 

serverinn og spyr hvort þessi auðkenni passi við þær sem hann búi yfir í gagnagrunninum 

sínum. Þegar RADIUS serverinn er búinn að auðkenna notendann að þá sendir 

aðgangspunkturinn ákveðinn lykil á notandann sem hleypir honum í gegnum routerinn og 

út á netið. Mynd 17: Einlínumynd af netsamskiptum í HR sýnir skematískt hvernig hlutirnir 

tengjast. 

4.1  Hvað þarf að varast 

Háskólinn í Reykjavík er með samning við RHnet um að veita sér internetþjónustu. Inni í 

þjónustusamning þeirra er skilmáli um að skólinn hleypi engum óauðkenndum út á netið. 

[11] Með því að setja þessa skilmála skapast ákveðinn rekjanleiki, þannig að ef skapast 

grunsamlegt athæfi á netinu innan netkerfi HR þá sé hægt að rekja slóðina og auðkenna 

notandann sem um ræðir. 

Notendur á skólanetinu koma og fara á hverjum degi. Notendur fara mögulega á opin net 

(hotspot) niður í bæ, heim til sín og svo aftur í skólann. Líkt og talað var um í kaflanum hér 

á undan með IoT búnað að þá eru til fjöldinn allur af græjum sem eru illa útbúna og 

beinlínis veikar fyrir netárásum. Séu sýkt tæki tengd inná net að þá fá þeir aðgang að 

tækjum sem eru tengd inná sömu net. Þessi samskipti eru kölluð Ad-hoc samskipti en þá 

tala tæki saman yfir LAN. Til að sporna við þessu notar HR netkerfið "Public Secure Packet 

Forwarding". Þessi stilling gerir það að verkum að nettengd tæki ná ekki að útvarpa (e. 

broadcast) pökkum á milli notenda, segja má að þetta feli notendur frá hvor öðrum, þ.a.l. 

einangrast öll tækin við sína eigin auðkenningu. Mynd 16: Peer-to-peer samskipti blokkuð 

sýnir hvernig peer-to-peer eða ad-hoc samskipti milli notenda fara fram. Þá ferðast gögnin 

beint frá flutningslaginu og yfir á flutningslagið hjá notandanum og komast þannig hjá því 

að fara inn í netkerfi HR. Ef ekki væri kæfð slík umferð að þá gæti sýkt tæki auðveldlega 

smitað út frá sér á aðra notendur sem væru tengdir sama neti. 
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Mynd 16: Peer-to-peer samskipti blokkuð 

4.2  Þráðlaus samskipti innan HR  

 

Mynd 17: Einlínumynd af netsamskiptum í HR 
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Líkt og áður kom fram eru 130 þráðlausir aðgangspunktar dreifðir um skólalóðina hjá 

Háskólanum í Reykjavík. Rauða pílan sýnir hvernig aðgangspunkturinn hefur fyrst samskipti 

við stýrieininguna (WLC) sem er tengd við RADIUS netþjón skólans. Stýrieiningin kannar 

hvort notandinn sé með aðgang inni í RADIUS netþjóninum. Komi melding frá netþjóninum 

um að auðkennisupplýsingarnar séu réttar, sendir stýrieiningin tilbaka dulkóðunarlykil sem 

notandinn notar til að komast framhjá aðgangspunktinum og inná netbeininn sem útvegar 

tækinu IP-tölu og hleypir honum svo út á internetið. 
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5. Mögulegar útfærslur 

Eftir að hafa skoðað hvernig netkerfi haga sér, hvað þarf að varast við að hanna netkerfi 

innan fyrirtækis, hvað IoT er og loks hvernig netkerfið í HR er uppbyggt er komið að því að 

skoða hvaða möguleikar eru fyrir hendi til að tengja skynjara við þráðlaust net innan 

skólans. 

5.1  4G beinir + Netkskiptir og aðgangspunktur 

Einn möguleikinn er að fara hreinlega framhjá netkerfi Háskólans í Reykjavík og setja upp 

4G beini frá fjarskiptafyrirtæki. Hægt væri að tengja beininn inn á netskipti og setja svo 

upp sér aðgangspunkta í skólanum sem myndu einungis tilheyra þessu eina neti.  

Ókosturinn við þetta er sá að tölvudeildin gerir kröfu um að vera með yfirsýn yfir netkerfi 

skólans og netbúnað sem notaður er innan skólans, auk þess að kostnaðurinn er fljótur að 

safnast upp þegar tækin fara að senda gögn yfir 4G farsímanetið. 

 5.2  Búa til nýtt SSID 

Annar möguleiki er að einfaldlega búa til nýtt SSID sem myndi heita eitthvað eins og "HR-

IoT" eða „IoT Research“ og væri eingöngu ætlað fyrir tengingu IoT búnaðs innan háskólans. 

Til að uppfylla kröfur HRnet um auðkenningu væri hægt að fela SSID á bakvið fasta ip-tölu 

og nota NAT tækni til að halda utan um öll tækin. 

Einn ókostur við þessa lausn er sá að aðgangspunktarnir útvarpa því SSID sem þeir bjóða 

uppá á 100ms fresti. Þegar þeir senda út þessi boð að þá skrúfa þeir tíðnina á netinu niður 

eins lágt og hægt er, þ.a. því fleiri SSID sem eru á skrá, þeim mun oftar eru þessir 

aðgangspunktar að skrúfa niður netumferðina og slík lausn myndi því koma niður á gæðum 

þráðlausa net skólans að einhverju leyti. 

 5.3  MAC filtering + WPA2 PSK 

Cisco hefur nýlega kynnt til sögunnar nýjan möguleika sem gæti komið til greina. Hún 

kallast Identity PSK og gengur út á að eiga við stillingarnar inni í stýrieiningu (WLC) 

netkerfisins. Þá er búið til sér VLAN fyrir skynjara eða annan IoT búnað, svo er MAC tala 

tækisins sem tengja á við kerfið, plöntuð inn í notendaviðmóti og gefinn aðgangur að þessu 

VLAN svæði. En það er ekki nóg fyrir tækið að vera með MAC töluna sína forskráða inni í 

notendaviðmótinu heldur er líka sett lykilorð (PSK) sem er með WPA2 dulkóðun.  

Í Viðauka B má finna slóð á Youtube myndband frá Cisco sem útskýrir virknina myndrænt. 

Með því að sameina MAC filteringu á tækjunum og einnig að vera með WPA2 lykilorð er 

búið að ganga ansi langt í að tryggja að réttur aðili sé að tengjast.  

Þetta myndi þó þýða að þörf væri á að útbúa viðmót sem viðeigandi umsjónarmaður hefði 

aðgang að til að bæta við MAC tölum yfir þau tæki sem færu inná þetta net og útdeila 

lykilorðum. 
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Snjall SIM-kort 

Fjarskiptafyrirtækin bjóða uppá svokölluð SnjallSIM-kort. Með þeim gefst kostur á mun 

fleiri öryggisstillingum sem hægt er að nýta sér. Þessi kort tengjast fjarskiptanetinu líkt og 

hefðbundin SIM-kort en öll gagnasamskipti tækis eru fyrir fram skilgreind, eins og t.d. 

hvaða gögn eigi að fara frá tækinu og hvaða gögn þau eigi að taka á móti. Aðgangi að 

tækinu er svo einnig stýrt þannig að hver sem er getur ekki myndað tengingu. 

Low Powered Wide Area (LPWA) net 

Skynjarar í IoT tækjum eru yfirleitt ekki að senda þung gögn. Þetta eru í flestum tilfellum 

gögn sem taka örfæ bæti og eru send með reglulegu millibili. Hlutir eins og vatnsmælar, 

reykskynjarar eða staðan á ruslatunnu eins og dæmi var tekið hér ofar. 

Með því að tengja þessi tæki við WiFi er verið að binda staðsetninguna á skynjurunum við 

ákveðið svæði. Með 4G farsímanet verður verðgildið per skynjari ansi hátt. Eitt af því sem 

er hvað best við IoT er hversu ódýrir skynjararnir eru orðnir sem gerir svo þessa þróun svo 

hraða.  

Fyrst voru tæki tengd á lokað net, svo voru einhver tæki sett inn á fjarskiptanetið, en núna 

eru menn farnir að hugsa lengra. Nú vilja framleiðendur og fyrirtæki tengja heilu borgirnar 

saman og gera þær „snjallar“.  

Því eru fjarskiptafyrirtæki farin að leita að nýjum leiðum til að tengja saman tæki með 

nokkurra kílómetra millibili og inná sama net. Upp hafa sprottið nokkrar týpur af slíkum 

netum. Sum þessara kerfa eru að notast nú þegar við samþykkt kerfi á fjarskiptanetinu en 

önnur eru að nota ósamþykkt. Til dæmis eru kerfi sem nefnist Sigfox sem er orðið ansi 

útbreitt í tengingu IoT tækja. Það vinnur á 868 MHz eða 902MHz bandi. Annað kerfi sem 

er einnig að starfa á ósamþykktu kerfi er LoRa. Þar er unnið á nokkrum tíðnum undir 1GHz 

og því minna um truflanir. Það kerfi sem mun sennilega ná fótfestu hér á landi og 

annarsstaðar er Narrowband-IoT. Það er að vinna á farsímanetinu, sem er samþykkt kerfi, 

og því er allur „infrastrúktúr“ tilbúinn til að hefa notkun, óþarfi er að reisa fjarskiptamöstur 

og annan búnað.  

Það sem þessi kerfi eiga öll sameiginlegt er að þau ná yfir mikla fjarlægð, gera tækjum kleift 

að keyra lengi á sömu hleðslu rafhlöðunnar (10-15 ár) og sparar fjármuni samanborið við 

aðra möguleika á að tengja þessi tæki saman. 
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6. Niðurstöður 

Samkvæmt spá Gartner munu verða yfir 20 billjón nettengdir hlutir í heiminum og Cisco 

styður þessa spá og segja að þegar árið 2021 gengur í garð verði að meðaltali 3.5 nettengd 

tæki á mann í heiminum [10].  

Háskólar starfa í þróunarumhverfi og einnig í miklu samkeppnisumhverfi. Háskólinn í 

Reykjavík gefur sig út fyrir að vera tækniháskóli, það ætti því ávallt að vera ofarlega í huga 

að sjá til þess að hann sé í fararbroddi þegar kemur að tækniframþróun. Þar af leiðandi 

ætti að vera sjálfsagður hlutur að hafa svæði innan skólans þar sem hópar gætu tengt 

skynjara saman og gert prófanir þráðlaust. 

Öruggasta uppsetning af þeim sem farið var í gegnum hér í kaflanum á undan er sú sem 

snýr að 4G netbeininum. Þannig væri búið að tryggja að umferð á því neti væri algjörlega 

haldið fyrir utan netþjóna skólans.   

Farsímanetið er með örugga dulkóðun á allri sinni umferð og ætti því að vera örugg leið 

fyrir gögnin. 

Á hinn bóginn að þá gerir tölvudeildin kröfu um að hafa yfirsýn yfir allan netbúnað sem er 

notaður á skólalóðinni og sú yfirsýn rýrist við slíka uppsetningu. 

Einfaldasta útfærslan væri að vera með sér SSID sem væri tileinkað IoT rannsóknum. 

Þannig væri hægt að stýra því miðlægt hverjir hefðu réttindi til að tengjast, rétt eins og er 

gert með RU-Students og RU-Staff. Líkt og farið var yfir kæmi það þó niður á gæðum 

netkerfi skólans að einhverju leyti. Með þessari lausn er þó líka verið að setja ákveðið 

traust í hendur nemenda með því að deila lykilorði inná netið og þannig gæti nemandi með 

einbeittan brotavilja gert mikinn skaða.  

Ný lausn sem hefur verið kynnt til sögunnar er „Identity PSK“ frá Cisco. Með því að blanda 

saman skráningu á MAC vistfangi viðeigandi tækis og krefjast einnig lykilorðs er búið að 

ganga úr skugga um að réttu tækin séu að tengjast. Þessi lausn býður uppá tvöfalda 

auðkenningu og ætti að vera örugg. Það eru til aðferðir til að breyta MAC vistfangi tækja 

en PSK ætti þá að vera vara öryggisventillinn. Þessi lausn er bundin við WiFi og er með 

talsvert meiri öryggi en þó sömu ókostirnir eins og talað var um með drægnina. 

Út frá rannsóknarvinnu höfundar er niðurstaðan sú að Identity PSK lausn Cisco sé þess virði 

að skoða með það markmið að innleiða inn í skólann. Höfundur hafði samband við 

netstjóra háskólans og kynnti þessa nýjung fyrir honum en fékk þau svör að viðmótið sem 

skólinn væri að notast við styddi ekki þessa nýju tækni. 

Þessi lausn að samtvinna MAC skráningu og WPA2 lykilorð er samt hægt að útfæra 

öðruvísi. Með því að hafa SQL gagnagrunn sem geymir leyfð MAC vistföng og RADIUS 

netþjón sem talar við gagnagrunninn. Þá myndi tæki sækja í aðgangspunkt og senda MAC 

töluna sína sem yrði borin saman af RADIUS netþjóninum við SQL gagnagrunninn. Þegar 

búið væri að auðkenna það myndi tækið svo auðkenna sig í þokkabót með lykilorði og 

þannig standast auðkenningarferlið. Stýra þyrfti svo internetsamskiptunum í gegnum NAT 
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búnað með fastri IP-tölu til að standast skilmála RH-net. Höfundur hefur viðrað þessa lausn 

við starfsmenn tölvusviðs en núverandi hugbúnaður styður ekki slíka stillingu og því ekki 

möguleiki. 

Þróunin í skynjurum á þessum tímum er það mikil að erfitt er að ná gripi yfir allt sem er í 

gangi. Það er samt að miklu að huga þegar beina á slíkum samskiptum inn á netkerfi hjá 

stofnunum, sérstaklega þegar verja þarf verðmæt gögn, því verður að sýna því skilning að 

kerfisstjórar fyrirtækja eru ekkert sérstaklega móttækilegir gagnvart þessum tækjum.  

Það eru til svo ofboðslega mörg tilfelli af IoT, það er í raun ekki hægt að velja eitt 

„universal“ kerfi til að ná utan um skynjarana og halda þeim til haga. Það þarf í raun að 

skoða mismunandi tækni fyrir mismunandi verkefni.  

Hér á Íslandi er narrowband tækni að taka sín fyrstu skref og er það tilfinning höfundar 

sem og annarra sem hann hefur rætt við að sú tækni muni leiða samkeppni 

fjarskiptafyrirtækjanna á að finna einhverja lausn sem getur hjúpað 99% af IoT tækjum á 

svæðinu. 

Keyrður var þriggja vikna áfangi í lok árs 2017 sem átti að reyna á útfærslu tölvusviðs við 

að setja upp nokkurskonar IoT tækja rannsóknarsvæði. Þessum áfanga eru gerð betri skil í 

Viðauka D en í fljótu bragði má segja að sú tilraun hafi heppnast því bæði var hægt að 

senda gögn út á internetið þráðlaust og einnig á milli tækja. 
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7. Umræður 

Hér í þessari ritgerð er búið að gera grein fyrir netkerfum almennt, hvernig gögnin ferðast 

á milli staða og eru brotin upp í smærri einingar. Farið var út í þær öryggiskröfur sem hafa 

þarf í huga þegar verja þarf dýrmæt gögn. Það var skyggnst aðeins inn í þann gríðarstóra 

heim nettengjanlegra hluta og rýnt í framtíðarhorfur hans og hvernig hann stækkar og 

stækkar. Gerð var grein fyrir uppsetningu á netkerfi Háskólans í Reykjavík og hvernig væri 

mögulegt að leysa þetta vandamál með tengingar á tækjum innan netkerfi HR. Loks var 

rýnt í niðurstöðu áfanga sem var keyrður á lausn sem unnin var af höfundi í samráði við 

tölvusvið skólans og nokkra kennara. 

Höfundur kynntist þessum hluta fjarskiptakerfa í valáfanga við námið sitt og eftir umræður 

milli hans og Baldurs umsjónarkennara var ákveðið að skoða þessa nálgun á 

viðfangsefninu. Þegar litið er til baka hefði verið skemmtilegra að komast lengra með 

verkefnið og jafnvel ná að setja upp tilraunastofu. Höfundur var í sambandi við Sensa ehf. 

og fékk góð ráð frá Kristjáni Eðvarðssyni, wi-fi sérfræðingi þeirra. Búið var að bjóðast til að 

lána búnað til að setja upp slíkt stofu og hefði það vissulega verið mjög gaman. Það er samt 

alveg ljóst að það var erfitt fyrir höfund að fá aðstoð frá kerfisstjórum innan skólans, sem 

voru mjög varkárir gagnvart hugmyndinni. Það er eðlilegt að þeir sýni varkárni með þessa 

hluti því þeir bera ábyrgð á kerfinu og gæta mikilla hagsmuna. Í ljósi þess að tölvudeildin 

ákvað að setja  upp þriggja vikna áfanga í lok árs sem átti að gera nemendum kleift að 

senda gögn óauðkennd út á internetið, myndaðist pressa á tölvusviðið að aðstoða við að 

útbúa lausn. Sú vinna sem unnin var skilaði góðri niðurstöðu því þau samtöl sem höfundur 

átti við starfsmenn rafeindatæknistofunnar og kennara var að allt hefði gengið mjög vel 

fyrir sig, það er því ánægjulegur endir á þessu verkefni. 
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Viðauki A 

Ipv4 Pakki: 

Version: Ipv4 eða Ipv6 

IHL: IP Header Length. 

 Gefið í 32 bita orðum. Lægst er IHL=5, hæst er IHL=15. Lengsti hausinn er 480 bitar 

= 60 bæti. 

Type of Service: Tegnund þjónustu, t.d. videó, skráaflutningur, gerir CoS mögulegt. 

Total Length: Heildarlengd pakkans með haus og farmi. 

Identification: Notað til að auðkenna pakka ef þeir eru hlutar úr stærri pakka. 

DF = Don‘t Framgent 

MF = More Fragments: Fleiri brot úr pakka væntanleg. 

Fragment Offset: Hvar á þetta brot heima í pakkanum. 

Time to live: Telur frá 255 og niður. Í raun eru hopp pakkans talin, þegar TTL = 0 er honum 

hent og upplýsingar um það sendar á þann sem sendi pakkann. 

Protocol: Segir hvaða fjarskiptaregla á flutningslagi á að taka við pakkanum, t.d. TCP eða 

UDP. 

Header Checksum: Reiknuð tékksumma haussins í leit að villum. 

Source og Destination Address: IP tölur sendanda og móttakanda. 

Options: Hugsað til framtíðarnota og prófana. 
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Viðauki B 

Hér má sjá hlekk á myndband sem útskýrir hvernig Cisco bindur saman MAC síu og lykilorð 

við að hleypa réttum aðilum út á netið á netkerfi hjá sér. 

Cisco Identity PSK: https://www.youtube.com/watch?v=deEv-aNXfL0 
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Viðauki C 

Narrowband 

Narrowband er í raun bara farsímastaðall, rétt eins og 3G og LTE. Hönnun við þetta net tók 

mið af því að vera fyrir lausnir sem þyrftu langa rafhlöðuendingu, kosta lítið og senda lítið 

magn af gögnum á hverjum degi. Að auki á sendigetan að ná inn á staði þar sem hefðvundin 

fjarskipti komast ekki. 

Til eru nokkrar lausnir í þessum flokki eins og t.d. LoRa og SigFox sem keyra á lágri tíðni og 

mikilli drægni, en narrowband tæknin er framar en þau að því leitinu til að hún vinnur á 

samþykktu kerfi, rétt eins og hinn venjulegi farsími. Ekki þyrfti því að reisa ný 

fjarskiptamöstur til að innleiða kerfið, allur strúktur er nú þegar til staðar í umhverfinu 

okkar. 

 

 

  



39 
 

Viðauki D 

Lausn tölvusviðs sannreynd. 

Þann 27. September 2017 var haldinn fundur í Háskólanum í Reykjavík með það markmið 

að finna raunhæfa lausn á þróunarumhverfi IoT búnaðar innan skólans. 

Á fundinum voru kennarar við bæði TVD og einnig TD, sem og starfsmenn tölvusviðs 

skólans, en einnig var höfundur hafður með í ráðum þar sem hann var búinn að vinna 

ákveðna forvinnu og rannsókn á þessu sviði. 

Búið var að ákveða að það ætti að kenna þriggja vikna kúrs þar sem hönnun og virkni IoT 

tækis innan HR væri prófuð og því ljóst að finna þyrfti lausn og koma henni í gagnið áður 

en sá kúrs fer í gang. 

Eftir að búið var að kynna fyrir tölvusviðinu hvert vandamálið væri og kynna mögulegar 

lausnir út frá rannsóknum sem búið var að vinna, var ákveðið að þráðlausi 

aðgangspunkturinn inni í rafeindatæknistofunni (V207) og aðgangspunkturinn í 

rannsóknarstofu tölvunarfræðideildarinnar myndu útvarpa nýju SSID sem myndi þjóna 

tilgangi þriggja vikna kúrsins og framvegis notast í IoT þróunarvinnu innan skólans. 

Þetta net yrði útbúið WPA2 lykilorði og starfsmenn tölvusviðs myndu hafa lykilorðið til 

sinna umráða og nemendur þyrftu að nálgast lykilorðið hjá þeim. 

Lykilatriði við hönnun á þessu neti er að hægt sé að senda gögn frá skynjurum út á 

internetið þráðlaust og svo einnig að tveir skynjarar geti sent gögn þráðlaust á milli sín 

innan þessa nets. 

Höfundur átti samtal við Marcel Kyas, lektor við TD háskólans, en hann kenndi áfangann 

„Embedded systems and IOT“ í 3 vikna lotu. Þar reyndi á hönnun og virkni netsins. Marcel 

sagðist netið hafa reynst mjög vel og að engin vandamál hafi komið upp hjá nemendum 

við að tengja tækin sín og láta þau senda gögn út á internetið.  

Einn hópur í áfanganum var með stafrænan myndaramma sem var gerður með LCD skjá 

og stjórnað af Raspberry Pi örtölvu. Tölvan sótti myndir í myndabanka á FTP netþjón sem 

var í eigu eins nemanda. Nemandinn var búinn að útbúa notendaviðmót fyrir netþjóninn 

sem gerði honum kleift að velja myndabanka og hversu hratt ramminn á að fletta í gegnum 

myndirnar. Raspberry Pi tölvan sendir svo fyrirspurn með reglulegu millibili hvort 

einhverjar breytingar hafi átt sér stað. Ef ný myndaröð er valin að þá mun tölvan sjá það 

og birta það sem valið var, á LCD skjánum. 

Annar hópur var með hita- og rakaskynjara sem sendir gögn með mqtt samskiptum yfir á 

netþjón á staðarnetinu (local net). 


