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Förord
Jag vill passa på att tacka Jan-Erik Magnström som gav mig möjligheten att göra mitt examensarbete

hos Office-IT Partner i Luleå. Ville även ge ett stort tack till min handledare Daniel Krutrök och övriga

medarbetare.



Sammanfattning
Det här examensarbetet genomfördes under fem veckor hösten 2014 hos Office-IT Partner i Luleå.

Syftet  med arbetet  var att  göra en förstudie av virtuella brandväggar.  Bakgrunden till  detta var att

Office-IT Partner använde en virtuell brandvägg från tillverkaren Clavister. Brandväggen hade inte stöd

för hypervisorn Hyper-V och drogs med en långsam throughput.  Mitt  jobb var att  hitta alternativa

brandväggslösningar som inte hade dessa problem och presentera dem för Office-IT Partner i den här

rapporten. De nya brandväggslösningarna skulle uppfylla följande krav:

1. Hyper-V-support

2. Svensk distribution 

3. Högre throughput än hos Clavister

De första veckorna bestod av att studera teorin bakom hur brandväggar och virtualisering fungerar samt

efterforskning av alternativa brandväggar. Då det visade sig finnas en stor mängd leverantörer med

olika alternativ upptog efterforskningen större delen av min tid. Jag satte ihop en lista med krav på

funktioner som en modern brandvägg bör ha. Till slut hade jag hittat alternativ som uppfyllde mina

krav och en jämförelse av dessa görs i resultatdelen samt i en bilaga. Detta så att Office-IT Partner kan

utvärdera vilket av alternativen som bäst kan passa som framtida ersättare till Clavister. 
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1. Introduktion
Syftet med mitt examensarbete var att ta fram alternativ till en virtuell brandväggslösning för Office-IT

Partner i Luleå. Bakgrunden till examensarbetet var att Office-IT Partner använde en virtuell brandvägg

från tillverkaren Clavister. Funktionen på brandväggen var bra, men det fanns några punkter där förbät-

tring efterfrågades. Office-IT Partner hade för avsikt att styra över all sin driftmiljö till hypervisorn

Hyper-V, i hopp om att finna bättre prestanda. Kunde då Clavister erbjuda följande:

• Virtuell brandvägg med stöd för Hyper-V?

Ett problem var att den totala throughputen i brandväggen var på 1 Gbps, trots att Clavisters licens

medgav högre överföringshastighet. Felet ansågs bero på att brandväggen enbart hade stöd för en typ

av ett äldre nätverkskort för de virtuella maskinerna i systemet.

• Fanns det någon lösning på den långsamma throughputen?

Mitt första delmål var att ta reda på om Clavister hade någon lösning på dessa frågor. Men om Clavister

inte hade någon lösning att erbjuda, vad fanns det då för godtagbara alternativ till deras brandvägg?

Med en annan brandväggslösning var det även viktigt att det fanns en svensk distributör. Detta så att

det vid tekniska problem finns en supportavdelning att kontakta under alla tider på dygnet. Min han-

dledare uttryckte sig specifikt att brandväggslösningar från öppen källkod inte var av intresse, då det

sällan finns någon officiell distributör som kan erbjuda support. För att spara tid och snabbt komma till-

rätta med tekniska problem, var detta ett absolut krav.

Följande tre krav fanns för den nya brandväggen:

1. Hyper-V-support – Brandväggen måste finnas till denna hypervisor-plattform

2. Svensk distribution – Finns det en svensk återförsäljare?

3. Firewall throughput – Den totala hastigheten som kan uppnås i brandväggen måste överträffa

den från Clavister.

Den här rapportens syfte är att redovisa mitt resultat och beskriva hur jag har gått tillväga för att nå

fram till det.
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2. Teori
För att få en liten inblick i vad Office-IT Partner gör samt varför en brandvägg behövs i deras datacen-

ter, ges i denna del av rapporten förklaringar på de olika delarna.

2.1 Office-IT Partner

Office-IT Partner har 400 medarbetare och finns på 38 orter. Företaget hjälper sina kunder att öka sin

lönsamhet med hjälp av kostnadseffektiva IT-lösningar. Detta genom att erbjuda hjälp med separata

tjänster eller helhetslösningar, från strategi till drift. Kundernas lönsamhet står alltid i fokus. Genom att

erbjuda kostnadseffektiva tjänster i molnet, ges kunderna en trygg IT-miljö. Molntjänsterna levereras

över Internet från en central drifthall där flera bolag kan dela på gemensam infrastruktur. Detta innebär

inte bara effektivt utnyttjande av resurserna utan även mindre belastning på miljön eftersom behovet av

hårdvara, el, kyla och utrymme kan effektiviseras (Office-IT Partner 2014, 1).  

2.2 Driftmiljö

För att kunna erbjuda sina kunder en trygg IT-miljö, använder Office IT-Partner en driftmiljö med föl-

jande schematiska uppbyggnad, se bilaga 1. Virtuella servrar används genom hypervisorn Hyper-V,

som i sin tur ligger på redundanta fysiska server- och lagringsmiljöer. Replikering används för att ge

tjänsten största möjliga säkerhet. Daglig backup av samtliga virtuella servrar genomförs och lagras i

minst två månader för snabb återläsning. Utöver det arkiveras all backup-data och lagras i minst 10 år

på  annan  fysisk  plats.  Allt  sköts  via  Microsoft  Center  Datacenter  2012.  De  fysiska  server-  och

lagringsmiljöerna är placerade i larmade datahallar där all inpassering loggas. Temperatur- och rökde-

tektorer finns samt galler och detektorer som skyddar mot intrång. Anslutningen mot Internet är redun-

dant med fiberuppkopplingar.

2.3 Brandvägg

En brandvägg sitter placerad mellan ett internt nätverk och ett externt nätverk. Varje del av nätverks-

trafiken undersöks av brandväggen. Om ett icke-tillåtet datapaket försöker passera in genom brand-

väggen mot det interna nätverket, kommer det att nekas tillträde (Kurose och Ross 2013, 757). Detta

kan skydda ett företags interna nätverk eller en helt vanlig användares privata dator. Utan en brandvägg

kan en datorkunnig person eller organisation utan större svårighet ta sig in på ett företags nätverk eller

på en privat dator. En brandvägg kan även kontrollera den utgående nätverkstrafiken. Till exempel kan
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oönskad webbtrafik eller nedladdning av stora filer begränsas. Detta ger ett företag stora möjligheter att

kontrollera sitt nätverk. En modern brandvägg bör innehålla följande funktioner:

• Stateful Packet Filtering – Brandväggen inspekterar trafikmönster efter onormala beteenden.

Genom att övervaka varje TCP-anslutning kan brandväggen på egen hand ta beslut. Alla TCP-

anslutningar som har genomgått en trevägshandskakning (SYN, SYNACK och ACK) lagras i

en tabell. Om en TCP-anslutning som inte finns med i tabellen försöker ansluta, kan brand-

väggen  anta  att  det  handlar  om ett  intrångsförsök  och  helt  avsluta  den  TCP-anslutningen

(Kurose och Ross 2013, 761).

• Intrusion Prevention System (IPS) – Övervakar nätverkstrafiken efter skadliga beteenden

och filtrerar bort dessa innan de kan orsaka skada i systemet. Genom att utföra en djupare

inspektion i applikationslagret av den data som skickas in, kan IPS hitta och oskadliggöra mis-

stänkta datapaket (Kurose och Ross 2013, 765).

• Load Balancing – Används för att dela upp inkommande trafik mellan servrar som tillhan-

dahåller samma tjänster. Två eller flera lastbalanserare kan med denna metod skapa redundans,

samt förbättra prestanda då hämtning av data distribueras mellan flera interna servrar. En pub-

lik IP-adress används ut mot det externa nätverket. När en extern klient skickar en förfrågan,

går trafiken först in mot en lastbalanserare som skickar förfrågan vidare mot servrarna. Detta

kan liknas vid NAT, då servrarna i det interna nätverket har sina interna IP-adresser och är

aldrig i direkt kontakt med den externa klienten. Den externa klienten kan enbart se den pub-

lika IP-addressen (Kurose och Ross 2013, 761).

• Logging/reporting – Information behöver samlas in för att övervaka den dagliga trafiken. Ett

plus är om all information går att avläsa enkelt via ett tydligt gränssnitt.

• Site-to-Site VPN (IPSEC) – För att säkert koppla nätverk mot varandra behövs en krypterad

VPN-tunnel. IPSEC är det VPN-protokoll som oftast används för att överföra krypterad trafik

mellan nätverken (Shinder 2013, 3).

• Client VPN (PPTP/L2TP) – PPTP och L2TP är två VPN-protokoll som ofta används i VPN-

klienter. L2TP brukar användas tillsammans med IPSEC för säker kryptering. PPTP anses i

dagsläget vara ett förlegat protokoll med säkerhetsrisker, men det finns fortfarande stöd för

protokollet i dagens VPN-klienter (Shinder 2013, 3).

• URL Filtering – Används för att filtrera bland URL:ar, webbadresser. Till exempel blockera

sociala tjänster under arbetstid (Shinder 2013, 5).
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• Content/Malware/HTTPS Scanning – En brandvägg bör alltid  ha ett  inbyggt skydd mot

skadliga  program.  Speciellt  då  de  virtuella  maskinerna  i  systemet  oftast  saknar  egna

antivirusklienter. HTTPS Scanning är ett viktigt verktyg, som dekrypterar en SSL-anslutning,

kontrollerar dess innehåll och sedan utför omkryptering av datan som skickas mot sin slutdes-

tination (Shinder 2013, 5).

• Reverse Proxy/Forward Proxy – En Reverse Proxy, eller Web Proxy, används som en mel-

lanhand mellan det externa nätverket in mot det interna nätverket. Tack vare att proxyn kan

analysera  trafik  på  olika  lager  (nätverk,  transport  och  applikation)  kan  den  utföra  olika

åtgärder beroende på de regler som är uppsatta. Till exempel kan den helt blockera en inkom-

mande uppkoppling eller tilldela endast läsrättigheter på en epost-server. En Forward Proxy

kontrollerar det motsatta flödet, från det interna nätverket ut mot det externa nätverket. Men en

Forward Proxy är inte lika kritisk att ha i en organisation då det interna nätverket består av den

egna driftmiljön med tillhörande klienter (Shinder 2013, 2).

• User Authentication – Med en Webb Proxy måste autentisering först ske för att tillåta en

extern eller intern klient tillträde till brandväggen. En fördel är om brandväggen kan delegera

autentisering. Med detta menas att brandväggen tar en klients användaruppgifter, autentiserar

och efter godkännande sedan vidarebefodrar uppgifterna mot servern. Om servern ger sitt god-

kännande  kan proxyn skicka  igenom anslutningen mot  servern.  Genom att  ansluta  brand-

väggen mot en organisations AD, kan dessa användaruppgifter ligga till grund för autentiser-

ing mot proxyn (Shinder 2013, 2).

2.4 Virtualisering

De senaste åren har många företag gått från att använda hårdvarubaserade servermiljöer till virtuella

servermiljöer.  Detta  möjliggörs  genom  att  använda  en  hypervisor,  ett  program  som  tillåter  flera

virtuella maskiner att dela på samma fysiska enhet. De virtuella maskinerna kan i sin tur ha olika opera-

tivsystem eller applikationer för att erbjuda olika tjänster. De virtuella maskinerna kan enkelt förflyttas

eller kopieras mellan olika miljöer. Hypervisorn tilldelar varje virtuell maskin tillräckligt med proces-

sorkraft, minne och andra resurser från en fysisk maskin. En hypervisor kan appliceras på en vanlig

persondator med några stycken virtuella maskiner eller på ett serverrack med flera 100 stycken. Förde-

larna med virtualisering i denna form är att mindre fysisk hårdvara behöver användas. Detta reducerar

kostnader (inköp och underhåll) samt att det blir lättare att administrera och att säkerhetskopiera. Det
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finns två typer av hypervisorer,  typ 1 och typ 2. Typ 1 är ämnade för servermiljöer där Microsoft

Hyper-V och VMware ESXi är populära alternativ. Dessa hypervisorer ligger direkt installerade på en

fysisk hårdvara och behöver inget underliggande operativsystem. Fördelen med detta är att prestandan

ökar då inget operativsystem ligger i vägen. Nackdelen är att hanteringen kan vara svår för den oin-

vigde användaren. Då passar en hypervisor av typ 2 bättre, som är den variant som används i vanliga

skrivbordsdatorer med Windows eller Linux som operativsystem (Gabriel Sumastre 2013, 1). För en

enkel överblick på hur en hypervisor av typ 1 med virtuella maskiner är uppbyggd, se bilaga 2.

2.5 Virtuell brandvägg

En virtuell brandvägg är en applikation som kontrollerar de virtuella maskinerna i en virtuell driftmiljö

(Rouse 2011, 1). Genom att applicera den virtuella brandväggen inom en hypervisor, behöver brand-

väggen inte längre bestå av en fysisk enhet.  Då de oftast  är  baserade på samma mjukvara,  har en

virtuell brandvägg exakt samma funktioner som en fysisk motsvarighet och bjuder på lika hög säkerhet.

Precis som med all annan form av mjukvara kan den virtuella brandväggen laddas ner från tillverkarens

hemsida och snabbat inplementeras i  ett  system. Oavsett  om en brandvägg kommer i  virtuell  eller

fysisk form placeras den alltid mellan det interna och det externa nätverket  (Eksjö 2012, 1). För en

enkel överblick på hur en virtuell brandvägg ryms inom en hypervisor, se bilaga 3.
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3. Metod
Den här delen av rapporten kommer att beskriva mina fem veckor med mitt examensarbete.

3.1 Genomförande

3.1.1 Vecka 1

Den första veckan inleddes med ett möte med min handledare Daniel Krutrök på dennes kontor. Jag

fick en kort introduktion i vad det är Office-IT Partner gör samt en liten rundtur bland medarbetarna.

Efter det fick jag en genomgång i hur ett modernt datacenter är uppbyggt och presenterat för mig vad

mitt examensarbete skulle handla om. Tillsammans med Daniel kom vi fram till att jag skulle börja

med att  ta  kontakt  med Clavister  samt  titta  på alternativa  brandväggar.  För  att  få  lite  baskunskap

spenderade jag större delen av den första veckan med att närmare studera hur brandväggar fungerar,

samt vilka funktioner som behövs för att skydda en större driftmiljö. Jag utformade även en lista med

de krav som Daniel ville ha på den nya brandväggen. Detta så att jag hade några kritiska punker att

utgå ifrån. Kraven för den nya brandväggen var följande:

• Hyper-V-support – Brandväggen måste finnas till denna hypervisor-plattform.

• Svensk distribution – Finns det en svensk återförsäljare?

• Firewall throughput – Den totala hastigheten som kan uppnås i brandväggen måste överträffa

den nuvarande.

Mitt fokus låg främst på de tekniska aspekterna. Men även kostnaden för en licens var viktigt att tänka

på, då priserna kan vara höga och variera mellan olika tillverkare. Daniel föreslog att när jag hade hittat

alternativ, ta hjälp av av medarbetare som har större erfarenhet med detta. Jag planerade att ta reda på

priserna under min sista vecka. Jag tog kontakt med Clavister och fick bekräftat av kundtjänsten att

deras nuvarande brandvägg inte hade något stöd för Hyper-V, och det fanns heller inga planer på att

vidareutveckla brandväggen för detta. Jag fick även förklarat för mig att den långsamma throughputen

inte kunde åtgärdas, då Clavisters brandvägg endast stöder en äldre typ av nätverkskort. Jag fick med

dessa frågor besvarade börja att leta efter andra alternativ.

3.1.2 Vecka 2

Den andra veckan började jag att forska efter brandväggar. Jag använde mig främst av Internet för att

hitta olika leverantörer samt diverse diskussionsforum. Från forumen fick jag en inblick i hur olika

användare uppfattade olika brandväggsalternativ. Vissa föredrog att helt använda sig av alternativ med
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öppen källkod, medan andra prisade helhetslösningar från större tillverkare. Jag kom fram till att en

viss metodik i min efterforskning behövdes. Detta då mängden med olika alternativ visade sig vara

väldigt stor och det var komplicerat att jämföra olika tillverkares specifikationer. För att undvika en sit-

uation där jag letade efter nålar i en höstack, begränsade jag till de ur min synpunkt viktigaste funktion-

erna. Utöver de tidigare tre huvudkraven, var de här funktionerna de viktigaste:

• Stateful Packet Filtering

• Intrusion Prevention System (IPS)

• Load Balancing

• Logging/reporting

• Site-to-Site VPN (IPSEC)

• Client VPN (PPTP/L2TP)

• URL Filtering

• Content/Malware/HTTPS Scanning

• Reverse Proxy

• User Authentication

3.1.3 Vecka 3

Den tredje veckan fortsatte med efterforskning av lämpliga brandväggar. De alternativ jag ansåg som

fullgoda noterades i ett Excel-dokument för att enkelt kunna göra en jämförelse. Tidigt i min efter-

forskning hittade jag en virtuell brandvägg från Microsoft vid namn TMG. Den var fullt integrerbar

med Microsofts egna Hyper-V och hade alla viktiga funktioner. Dessutom borde ett stort företag som

Microsoft erbjuda trygghet i form av svensk distribution och support. En brandvägg som verkade vara

mer än ett fullgott alternativ. Om det inte var för det faktum att Microsoft helt har lagt ner utvecklingen

av produkten. Jag bestämde mig för att ha TMG som min måttstock och fortsatte med att leta efter

andra liknande alternativ. Den här veckan började jag även skriva på rapporten.

3.1.4 Vecka 4

Den fjärde veckan satte jag som den sista veckan för min efterforskning. Detta så att jag hade lite tid

över till  att fokusera på de alternativ jag hade hittat. Jag ville presentera mina resultat på ett över-

skådligt sätt, så att Office-IT Partner på egen hand kunde jämföra alternativen och fatta ett beslut gäl-

lande den nya brandväggen.
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3.1.5 Vecka 5

Den femte och sista veckan ägnade jag mig åt att strukurera upp resultaten från min efterforskning.

Efter att ha sökt igenom en stor mängd alternativ från olika leverantörer, hade jag till slut fått fram tre

kandidater. Jag valde även att göra en lista med de som inte uppfyllde kraven, för att ge en uppfattning

på hur få alternativ det var som gjorde det. Till sist var det dags att kolla upp priserna för de olika

brandväggarna. Det var viktigt att ge en korrekt prisuppgift då det kan skilja mycket mellan de olika

leverantörerna. Detta visade sig vara enklare sagt än gjort. En tillverkare som Sophos hade inte några

specifika modeller på sin hemsida, utan hänvisade till att beroende på önskvärda funktioner kunde en

lösning skräddarsys. Jag var därför tvungen att kontakta en säljare på Sophos för att få hjälp med detta.

Barracuda samt Fortinet hade en mer konkret modelluppsättning. Efter att ha varit i kontakt med deras

respektive återförsäljare hade jag fått information om priser och avtal.

8



4. Resultat
I denna del av rapporten kommer resultaten från min efterforskning att presenteras övergripande.

4.1 Leverantörer

På den virtuella brandväggsmarknaden finns det många aktörer, stora som små. Enbart ett fåtal hade

produkter som visade sig vara lämpliga ersättare till Clavister. De följande produkterna uppfyllde inte

alla mina satta krav, eller hade andra tveksamheter och var därför inte med som slutgiltiga alternativ:

Citrix NetScaler Firewall

Nerlagd

Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010

Nerlagd

Untangle NG Firewall

Svensk distributör saknas

Smoothwall UTM

Svensk distributör saknas

WatchGuard XTMv

Svensk distributör saknas

5nine Security Manager

Svensk distributör saknas

Cisco ASA

Virtuell brandvägg saknas

VMware vShield Endpoint

Hyper-V-support saknas

Check Point Virtual Edition

Hyper-V-support saknas

Dell SonicWALL GMS

Hyper-V-support saknas

Trend Micro Deep Security

Har rapporterade virusproblem

Palo Alto Networks VM-Series

Hyper-V-support saknas
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4.2 Slutgiltiga alternativ

De slutgiltiga alternativen var följande:

• Sophos UTM

• Barracuda NG Vx

• Fortinet FortiGate

Sophos och Barracuda var de enda tillverkarna som funktionsmässigt uppfyllde alla mina krav. För

jämförelsens skull ville jag ha ett till alternativ och valde att inkludera Fortinets brandvägg, som saknar

funktionen Reverse Proxy. Det är en viktig, men tämligen exklusiv funktion, och kunde tills vidare för-

bises. Från Sophos och Barracuda saknades siffror på Firewall througput, då detta ej fanns specificerat

på deras respektive hemsidor. Jag lät även detta krav tills vidare förbises i hopp om att senare få denna

information från deras respektive återförsäljare. Alla alternativ kom från amerikanska tillverkare och

därför var det viktigt att en svensk distributör fanns tillgänglig. Ett plus i kanten vore om det fanns en

svensktalande support. För en överskådlig jämförelse mellan brandväggarna, se bilaga 4.

4.3 Distributioner

Efter att ha hittat de slutgiltiga alternativen var det dags att hitta en distribution i ungefär samma storlek

som brandväggen från Clavister. Distributionen från Clavister tillät följande specifikationer:

Anslutningar: 1 000 000

VPN-tunnlar: 2 000

Ethernet-gränssnitt: 10

vCPU: Obegränsat

De flesta tillverkare vänder sig till företag med stora driftmiljöer och har olika storlekar på sina brand-

väggslösningar. Det vore onödigt att välja en större, och därmed dyrare, distribution. Jag försökte att

hitta likvärdiga alternativ.

4.3.1 Sophos UTM Accelerated (9.2)

Sohpos erbjuder en virtuell brandväggslösning vid namn UTM Accelerated. Efter att ha varit i kontakt

med en säljrepresetant från Sophos, fick jag veta att ett exakt pris ej kan anges. Detta beror på vilka

funktioner som ska ingå och olika moduler kan sättas ihop för att få en skräddarsydd lösning. Säljaren

föreslog att ett besök till Office-IT Partner var nödvändigt före prisuppgifter kunde ges. 

Anslutningar: -

VPN-tunnlar: -
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Ethernet-gränssnitt: -

vCPU: -

Hemsida: http://www.sophos.com

Svensk distributör: http://www.infinigate.se

Pris: (kunde ej anges, varierar beroende på tillhörande funktioner)

Support: Engelsktalande

4.3.2 Barracuda NG VF 2000

Barracuda har en modellserie vid namn NG Vx som finns i olika storlekar. Precis som med Sophos är

det knapphändigt med information gällande specifikationer. Efter att ha varit i kontakt med återförsäl-

jare borde NG VF 2000 specifikationsmässigt mostsvara Clavisters licens,  men med ett obegränsat

antal anslutningar och 4 vCPU:er.

Anslutningar: Obegränsat

VPN-tunnlar: -

Ethernet-gränssnitt: -

vCPU: 4

Hemsida: http://www.barracuda.com

Svensk distributör: http://www.infinigate.se

Pris: (applikation) 9 499 EUR exkl. moms (1 års avtal) 1 699 EUR exkl. moms  

Support: Engelsktalande

4.3.3 Fortinet FortiGate-VM04

Fortinet har en serie virtuella brandväggar kallad FortiGate. VM04 motsvarar närmast Clavisters licens.

Det  jag  uppskattade  med  Fortinet  var  att  produktbeskrivningen  på  deras  hemsida  var  tydlig  med

angivna specifikationer som mängden anslutningar, VPN-tunnlar samt throughput. Även efter kontakt

med deras återförsäljare var det inga konstigheter. Fortinets produkter kommer med 1 eller 3 års avtal.

Anslutningar: 3 500 000

VPN-tunnlar: 10 000

Ethernet-gränssnitt: 10

vCPU: 4

Hemsida: http://www.fortinet.com

Svensk distributör: http://www.nsec.se
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Pris:  (applikation + 1 års avtal) 165 100 SEK exkl. moms (applikation + 3 års avtal) 195 700 SEK

exkl. moms

Support: Engelsktalande. NSEC kan erbjuda svensktalande för 10 000 SEK exkl. moms
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5. Diskussion

5.1 Genomförande

Så här i efterhand kan jag konstatera att mitt examensarbete har flutit på bra, samt att det har varit

intressant och lärorikt. De första två veckorna funderade jag på hur ska jag skulle genomföra mitt exa-

mensarbete. Borde jag praktiskt testa varje brandvägg eller fokusera mer på funktioner och specifika-

tioner? Medan jag studerade teorin kring brandväggar och insåg vilken mängd med olika alternativ det

finns, kom jag fram till att fokusera på det sistnämda. Dels för att praktiskt testa varje brandvägg inte

vore så relevant för att nå mitt slutresultat, dels för att jag inte hade de nödvändiga tekniska resurserna.

5.2 Resultat

När jag utgick från min lista med krav underlättade det min efterforskning något oerhört. Jag kunde

tidigt filtrera bort leverantörer som inte uppfyllde ens de mest grundläggande krav. Av uppskattningsvis

15-20 stycken leverantörer blev slutresultatet endast tre brandväggar. Detta kan tyckas vara ett lågt

resultat, men det berodde främst på avsaknaden av stöd för Hyper-V och en svensk distributör. Sophos

och Barracuda uppfyller båda dessa krav, men saknar samtidigt uppgifter som till exempel throughput.

Trots detta ansåg jag att de bör vara med i mitt slutresultat, då båda tillverkare funktionsmässigt er-

bjuder kompetenta alternativ. Fortinets alternativ uppfyller inte heller alla krav, Reverse Proxy saknas

helt. Men trots detta anser jag att det är ett alternativ att överväga då nästan alla funktioner finns med.

Barracuda ligger  prismässigt  i  närheten av Fortinet  och erbjuder  funktionen Reverse Proxy, därför

skulle Barracuda kunna ses som alternativet att föredra av de två. När det gällde Sophos blev resultat-

delen mer komplicerad. Efter att ha varit i kontakt med en säljrepresetant från Sophos fick jag veta att

ett exakt pris ej kan anges. Detta beror på vilka funktioner som ska ingå och olika moduler kan sättas

ihop för att få en skräddarsydd lösning. Detta kan dock vara intressant information i det fall valet faller

på Sophos.

5.3 Slutsats

Det finns många leverantörer på marknaden och att hitta en optimal brandväggslösning kan vara kom-

plicerat. Funktioner, specifikationer, support och pris är alla viktiga komponenter att ha i åtanke och en

del av dessa är mer komplicerade att utreda än andra. Jag anser mig inte att ha hittat den perfekta

brandväggslösningen. Förhoppningsvis kan mina resultat från min efterforskning hjälpa Office-IT Part-

ner att välja en lösning som de anser passa deras behov bäst. Då marknaden på bara några år har ökat

markant och lär fortsätta att expandera, kommer framtiden mest troligt att erbjuda ännu flera alternativ.
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För tillverkare samt konsumenter är distributionen så mycket enklare, då virtuella applikationer kan

laddas ned via tillverkarens hemsida. Stöd för Hyper-V lär även öka, med tanke på att Microsoft har

lagt ner sin brandväggslösning TMG och det finns möjligheter för andra företag att ta del av den “stora

kakan” med att erbjuda liknande lösningar.
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7. Ordlista
• Gbps – Gigabit per sekund. Mått på överföringshastighet.

• TCP – Transmission Control Protocol. Överföringsprotokoll.

• Trevägshandskakning – Tre meddelanden skickas mellan två enheter för att ansluta via TCP.

• Applikationslagret – I OSI-modellen det lager som är närmast slutanvändaren. 

• NAT – Network Address Translation. Nätadressöversättning mellan interna och externa nätverk.

• URL – Uniform Resource Locator. Webbadress.

• SSL – Secure Sockets Layer. Krypterar data mellan två enheter.

• AD – Active Directory. Katalogtjänst från Microsoft.

• vCPU – Virtual Central Processing Unit. Virtuell processor som används i hypervisorer.

16



Bilagor

Bilaga 1

Driftmiljön hos Office-IT Partner:
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Bilaga 2

Exempel på hur en typ 1-hypervisor ligger placerad mellan den fysiska hårdvaran och de virtuella

maskinerna:
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Bilaga 3

Överblick på hur en virtuell brandvägg ligger placerad mellan en hypervisor och de virtuella maskin-

erna:
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Bilaga 4

En jämförelse över de slutgiltiga alternativen som visar vilka funktioner som ingår:

Sophos UTM

Accelerated (9.2)

Barracuda NG VF 2000 Fortinet FortiGate-VM04

Hyper-V-support Ja Ja Ja

Svensk distribution Ja Ja Ja

Firewall throughput - - 2 Gbps

Stateful Packet Filtering Ja Ja Ja

Intrusion Prevention System 
(IPS)

Ja Ja Ja

Load Balancing Ja Ja Ja

Logging/reporting Ja Ja Ja

Site-to-Site VPN (IPSEC) Ja Ja Ja

Client VPN (PPTP/L2TP) Ja Ja Ja

URL Filtering Ja Ja Ja

Content/Malware/HTTPS 
Scanning

Ja Ja Ja

Reverse Proxy Ja Ja Nej

User Authentication Ja Ja Ja
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