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3. Sammanfattning

Till att börja med studerades vad bredband är samt vilka tjänster och aktörer som finns.
Ett antal frågor ställdes till utvalda aktörer för att reda ut vad de erbjuder gällande
tjänster, bandbredd, säkerhet mm. Sedan beskrivs några olika uppkopplingsmöjligheter:
LAN, ADSL samt Kabel-TV, samt kort om vad framtiden kommer att erbjuda.

För att ta reda på hur bredbandet används så valde vi tre grupper som vi intervjuade om
deras bredbandsanvändande. Detta gjordes för att få en överblick om hur man använder
bredband och vilka säkerhetsåtgärder man tagit som privatperson. Det framkom att
överlag används antivirusprogram men inte intrångsskydd. Vi snubblade även över
några incidenter som vi har beskrivit i rapporten.

De olika typer av hackare som finns har olika motiv och mål. Vissa är mycket skickliga
och bygger programvara själva medan de flesta utnyttjar de många verktyg som finns på
Internet. Något som kan missbrukas är faktiskt operativsystemens egna verktyg t ex. för
att dela filer mellan olika datorer, därför är det viktigt att stänga av fil- och
skrivardelningen om man absolut inte behöver den.

Vi har även studerat säkerhetslösningar, olika brandväggar, där vi kom fram till att en
mjukvarubrandvägg är det bästa alternativet för de grupper vi har studerat. En som
utmärkte sig som en mycket bra brandvägg var ZoneAlarm som dessutom är gratis för
personligt bruk.

Eftersom det kan tyckas krångligt att installera och konfigurera dessa brandväggar för
den vanliga användaren har vi ett förslag som borde implementeras. Det hela bygger på
ett distribuerat system och är tänkt att underlätta för användaren.
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4. Abstract

For starters, studying what broadband is and which services and suppliers that is
available, was done. A number of questions were asked to some of the suppliers, to find
out what they offer regarding: services, bandwidth, security etc. After that we describes
a few different possibilities to be connected to the Internet: LAN, ADSL and Cable-TV,
and also a little about what the future has to offer in this area.

To find out how the broadband generally is used we had chosen three groups to
interview about their broadband usage. This was done to gain an overview about how
broadband is used and which security measurements private persons where taking. We
discovered that typically anti-virus software is used but no intrusion protection. We also
stumbled over some incidents that we described.

The different types of hackers that exist have different motive and goals. Some are
much skilled and makes their own software, but most uses the many tools that are
available on the Internet. Something that can be misused is the operating systems own
tool, for example sharing files between computers, therefore it is important to turn off
file and printer sharing if you don’t need it.

We also studied security solutions, different firewalls, and we come to the conclusion
that a software firewall is the best alternative for the groups we were studying. One that
distinguishes as an excellent firewall is ZoneAlarm who also is free for personal use.

Because it can be difficult to install and configure these firewalls for the general user,
we have a suggestion that should be implemented. It builds on distributed systems and
is thought to make it easier for the user.



Lena Johansson, Susanne Fahlman 2001-06-29
Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå

6

5. Inledning

5.1. Bakgrund
Vi frågade Eterra Sweden AB, dåvarande Merkantildata, om exempel på
examensjobb som man kunde göra hos dem och fick flera alternativ. ”Säkerhet i
bredband för privatpersoner”, var ett ämne som både platschefen Roger Sundström
och vår blivande handledare Elvy Hedman ansåg låg i tiden. Detta dels för den
tilltänkta och delvis redan klara utbyggnadsmängden av bredbandsuppkopplingar
och dels för att det, i deras tycke, inte studerats så mycket i ämnet.
Vi har alltid tyckt att datasäkerhet varit en intressant och viktig fråga, så för oss
kändes det som ett spännande val.

5.2. Syfte

Syftet har varit att poängtera problemet med bredbandets möjlighet att vara
uppkopplad dygnet runt och den risk man då utsätter sig för, om man ej har ”ett lås
på dörren”.

5.3. Mål

Målet med vår utredning har varit att kartlägga och se gemensamma drag i
bredbandsanvändandet hos några typiska grupper av användare.
Av detta visa på en hotbild för dessa användare, det vill säga vad de kan råka ut för
(och i vissa fall har).
Utifrån denna hotbild, redovisar vi olika lösningsförslag för hur dessa användare ska
kunna skydda sig.

5.4. Begränsning

Vi har valt att studera tre specifika grupper bredbandsanvändare, detta gör att de
hotbilder och lösningsförslag vi ger är baserade på dessa grupper.
Vi nämner endast kortfattat framtida tekniker och tjänster men ger inga hotbilder
eller lösningsförslag på dessa.
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6. Bredbandets aktörer och tjänster

6.1. Vad är bredband?
Bredband och Internet är inte samma sak.
Lokala bredbandsnät, så kallade bredbandsöar, har ofta portaler som erbjuder lokala
tjänster. Ju fler tjänster man har tillgång till inom bredbandsön, desto mer sällan
behöver man gå utanför det lokala nätet. Detta ger större säkerhet mot intrång.
Tyvärr så erbjuds inte alltid dessa tjänster i dessa nät och då tappar man mycket av
möjligheterna med nätet. Bredbandsuppkopplingen blir då inte annat än en snabbare
modemuppkoppling med sämre säkerhet.

Användningsområden för bredbandet:
• Hög-hastighets Internetaccess
• E-post
• Video on Demand
• Telemedicin
• Distansarbete
• Distansundervisning
• Elektronisk handel
• Musikleverans
• Spel och dobbel
• Lokala informationstjänster

Statistik för bredbandets spridning i olika länder och fakta om Internetanvändandet
redovisas i bilaga 1.

6.2. Aktörer på marknaden
Det finns i stort sett tre olika typer av bredbandsaktörer: nätägare, aktörer som
erbjuder nätkapacitet och även tjänster samt aktörer som enbart erbjuder tjänster, där
kunden behöver ha ett eget nät. I bilaga 2 visar vi en schematisk bild över dessa.
Banverket och Skanova är exempel på nätägare, Telia och Tele2 erbjuder både
nätkapacitet och tjänster, medan BoNet endast erbjuder tjänster. Vi har tittat på ett
antal exempel av de sista två typerna vilka vi redovisar nedan. I bilaga 3 ger vi en
översiktlig bild av vad de erbjuder.

De frågor vi ställde var:

• Vilka olika uppkopplingsmöjligheter finns?
• Vilken bandbredd har dessa?
• Vilka tjänster kan ni erbjuda idag? (tex Internetaccess, epost mm.)
• Vilka tjänster kommer ni att kunna erbjuda i framtiden?
• Vilken säkerhet kan erbjudas?
• Vilket ansvar tar ni på er vid eventuellt intrång?
• Vilken väntetid är det för att få en uppkoppling?
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6.2.1. BoNet

Bandbredd Enligt kundens fibernät
E-post adresser 5 st
Eget hemsideutrymme 10 Mb/hushåll
Portal På gång
Game-on-Demand Nej

Framtida tjänster
IP-telefoni
Video-on-Demand
portal

Brandvägg Paketerbjudande med TermiNET
brandvägg

Antivirus Paketerbjudande med Panda
antivirusprogram

Övrig säkerhet -
Ansvar Enligt avtal
Väntetid 3 månader

BoNet gav oss personliga svar på våra frågor.
De erbjuder endast tjänster och det innebär att kunden måste bygga ett eget
fibernät, därmed beror brandbredden på kundens egna nät.
Varje hushåll får 5 e-postadresser samt 10 Mb utrymme för egen hemsida.
Framtida tjänster är IP telefoni, video-on-demand och en portal. IP-telefoni
håller man på att testa nu.
När det gäller säkerhet ingår inget men man tipsar om gratisalternativ och har ett
paketerbjudande med Panda antivirusprogram och TermiNET brandvägg.



Lena Johansson, Susanne Fahlman 2001-06-29
Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå

9

6.2.2. Bredbandsbolaget

Bandbredd Dubbelriktad 10Mbit/s
uppgraderbart till 100Mbit/s

E-post adresser 5 stycken
Eget hemsideutrymme 20 Mb/användare
Portal På gång
Game-on-Demand Nej

Framtida tjänster

Video-on-Demand
Game-on-Demand
Media-on-Demand
Portal

Brandvägg Nej
Antivirus Nej

Övrig säkerhet
Säkerhetsfilter mot kända säkerhetshål,
autentiseringsmekanism, filtrerar bort
NetBIOS

Ansvar -
Väntetid Beror på intresse

Svaren är tagna från bredbandsbolagets hemsida.
Bredbandsbolaget erbjuder LAN uppkoppling med dubbelriktad 10Mbit/s
hastighet uppgraderbart till 100 Mbit/s.
I varje hushåll får alla i familjen, max 5 stycken, en e-postadress samt 20 Mb
utrymme för en egen hemsida.
Förutom säkerhetsfilter mot kända säkerhetsluckor har de också starka
autentiserings-mekanismer som förhindra att någon använder någon annans
identitet på nätet. Rent installationsmässigt finns det också inställningar i
fastighetsswitchen som förhindrar att en användare kan avlyssna trafiken till
andra användare som är kopplad till samma switch. Den filtrerar också bort
programmet NetBIOS som gör det möjligt att dela filer med andra användare.
Inget brandväggsskydd eller antivirusprogram ingår eller erbjuds.
Väntetiden beror på om det finns ett utbyggt stadsnät i närheten av där man bor,
hur många fler intresserade som bor i andra fastigheter runt om, med mera.
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6.2.3. Tele2

Bandbredd
Kabel-TV: 512kbit/s
LAN: 10Mbit/s gemensamt för det
lokala nätet

E-post adresser 10 stycken
Eget hemsideutrymme 10 Mb/hushåll
Portal Nej
Game-on-Demand Nej
Framtida tjänster -
Brandvägg Terminet brandvägg ingår
Antivirus Nej
Övrig säkerhet -
Ansvar Tar ansvar
Väntetid Beror på bostadsort

Gav personliga svar, med viss tvekan.
Erbjuder uppkoppling via Kabel-TV, med hastigheten 512kbit/s, och LAN, med
hastigheten 10Mbit/s gemensamt för det lokala nätet.
Varje hushåll får 10 e-postadresser samt 10 Mb hemsideutrymme.
Framtida tjänster ville de inte berätta om.
När det gäller säkerhet så ingår en TermiNet brandvägg.
Man tar ansvar om det händer något, vilket aldrig har inträffat.
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6.2.4. Telia

Bandbredd

modem: 56 kbit/s
ISDN: 128 kbit/s
ADSL: 512 kbit/s
LAN: upp till 10Mbit/s

E-post adresser 5 stycken
Egen hemsida 10 Mb/användare
Portal Ja
Game-on-demand Ja

Framtida tjänster TV via bredband
IP-telefoni

Brandvägg Nej
Antivirus Ja, för en månatlig kostnad
Övrig säkerhet Filtrerar vissa portar
Ansvar Tar ansvar

Väntetid

1-1,5 månader för ADSL om man hör
till en av de 25 prioriterade orterna
LAN beror på hur stort intresset i
bostadsområdet är

Telia gav oss personliga svar på frågorna.
Man erbjuder ADSL med 512 kbit/s, ISDN som har 128 kbit/s, vanligt modem
med 56 kbit/s samt LAN upp till 10 Mbit/s.
Ingår gör 5 e-postadresser samt 10 Mb hemsideutrymme per e-postadress, portal
samt att ADSL-kunderna även får tillgång till Game-on-Demand.
I framtiden planerar de TV via bredbandet och IP-telefoni som testas idag.
Antivirus går att få för en månatlig kostnad men inga brandväggserbjudanden
finns. Däremot filtreras vissa portar t.ex. NetBIOS vilket de dock inte nämnde
när vi ställde frågorna.
Om ett intrång har inträffat rekommenderas man att installera en brandvägg som
loggar fortsatta intrång. Med hjälp av loggningen av brandväggen kan man spåra
inkräktaren via abuse-grupper1. Om intrånget spåras till en av Telias kunder
vidtas åtgärder.
Man får vänta 1-1,5 månader för ADSL om man hör till en av de 25 prioriterade
orterna, annars tar det betydligt längre tid. Väntetid för LAN beror på hur stort
intresset i det aktuella bostadsområdet är.

                                                
1 De flesta teleoperatörer har en grupp, ett antal anställda som jobbar med att spåra och ha koll på den
teleoperatörens användare. Denna grupp kallas abusegrupp, och ett samarbete mellan de olika
operatörernas abusegrupper finns.
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6.2.5. Utfors

Bandbredd Modem: upp till 56,6 kbit/s
LAN: beror på kundens nät

E-post adresser 9 st
Egen hemsida 10 Mb/hushåll
Portal Nej
Game-on-demand Nej
Framtida tjänster Inget på gång
Brandvägg Ja
Antivirus Nej

Övrig säkerhet Separerade VLAN, anti-spoofing och
behörighets-kontroller ingår

Ansvar -
Väntetid -

Utfors gav även de personliga svar på våra frågor.
Detta företag vänder sig främst till företagskunder men man har ett antal LAN
för privatpersoner som provas ut just nu.
Man kräver att kunden har ett modem eller LAN. Bandbredden beror på kundens
utrustning.
Man erbjuder upp till 9 e-postadresser samt 10 Mb hemsideutrymme.
Inga framtida tjänster är på gång just nu.
När det gäller säkerhet ingår personliga brandväggar, separerade VLAN, anti-
spoofing och behörighetskontroller.
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6.2.6. AC-Net
AC-Net är en speciell företeelse för Västerbottens län och något liknande finns
ej i övriga landet. Det startade som ett EU-projekt 1995, med syfte att skapa ett
gemensamt data- och telekommunikationsnät med bättre prestanda. Ett annat
mål har varit att sänka kostnadsutvecklingen för de anslutna. EU-projektet
upphörde 1999.

AC-net ägs av LäNet Västerbotten Data och Tele AB, vars ägare är SAF
Västerbotten, Företagarnas Riksorganisation i Västerbotten, landstinget i
Västerbotten och alla kommuner i Västerbotten. I det första skedet var
kommunerna, landstinget och ett fåtal företag anslutna till nätet.
Idag är flera hundra företag, alla kommuner, landstinget med sjukhus,
vårdcentraler, tandkliniker anslutna i nätet. Flera tusen privatpersoner är
anslutna genom sina bostadsrättsföreningar. Man sparar miljoner per år på
samarbetet.

Företaget upphandlar tjänster från olika leverantörer, vanligtvis treårskontrakt
för att få ner kostnaderna. För tillfället är det Banverket, Skanova och Teracom
man hyr nätkapacitet av, medan operatörstjänsten för data köps från Dotcom och
operatörstjänsten för tele köps från Telia Partner.  I och med att man förhandlar
om stor nätkapacitet och stora volymer telefoni får man bättre pris. Dessa priser
kommer AC-nets kunder till godo.
Nätets uppbyggnad kan man se på bilaga 4.
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6.3. Tekniska fakta

6.3.1. LAN - Nätverket med gruppaccess
LAN står för Local Area Network. LAN innebär att man i ett hyreshus eller en
bostadsrättsförening bygger ett lokalt nätverk där varje enskild lägenhet har en
egen anslutning. Ett nätverk dras till fastigheten och en gruppanslutningspunkt
placeras, till exempel i källaren. Från denna dras sedan nätverket upp till en
anslutning i varje lägenhet.
Nätverksuttaget ansluts till datorn, via nätverkskortet. I sitt grundutförande har
LAN en högre överföringskapacitet än ADSL, men på grund av att många kan
använda nätet samtidigt så är man inte garanterad en viss hastighet.

6.3.2. ADSL - Bredband via telefonabonnemanget
Tekniken ADSL står för Asymmetric Digital Subscriber Line. Räckvidden är
mindre än 6 km, helst inte längre än 3 km. Kapaciteten är beroende på i vilken
riktning information överförs, 8 Mbit/s för att hämta information och 1 Mbit/s
för att skicka information. Telias tjänster, Telia ADSL Bredband och Telia
Gruppanslutning Bredband, har en hastighet på ca 0,5 Mbit/s.
ADSL utnyttjar Telias telefonabonnemang. Vid telefonjacket placeras en så
kallad Splitter som fördelar telefonin till de vanliga telefonjacken samt datat till
ADSL-modemet, vilket ansluts till datorns nätverkskort. Till skillnad från LAN,
garanteras man alltid en konstant kapacitet eftersom man har en egen linje till
den lokala servern. Däremot är tekniken dyrare än LAN, för varje enskild
abonnent.
Till skillnad från vanliga modem sänds ADSL-kommunikationen på en högre
frekvens som gör att telelinjen alltid är öppen även för vanliga telefonsamtal,
vilka utnyttjar en lägre frekvens. Man kan alltså tala och surfa samtidigt.

6.3.3. Kabel TV
Via kabel-TV nätet kan man få en högre överföringshastighet till datorn, med
hjälp av ett kabel-TV modem. Hastigheten påverkas även här av hur många som
samtidigt utnyttjar anslutningen, eftersom man delar på en gemensam kapacitet.
Anslutningen går direkt från datorn till kabel-TV uttaget, vilket gör att man inte
belastar det vanliga telenätet. TV-uttaget ersätts med ett speciellt
multimedieuttag, vilket ger tillgång till TV, radio och dator anslutning.

6.3.4. Framtida tekniker
I framtiden kommer elnätet att byggas ut för dataöverföring, redan nu används
tekniken på prov. Denna teknik kallas galvanisk dataöverföring, den icke
galvaniska tekniken, det vill säga fiberoptik, kommer också att utvecklas och
förfinas. Vi får även se mer av trådlösa tekniker, dessa tar över en större del av
dataöverföringen.
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6.4. Tjänster - nu och i framtiden
De fyra största tjänsterna som erbjuds idag är:

• Internetsurfing, att besöka olika webbplatser på Internet.
• Personliga tjänster, t.ex. bankärenden och kortköp via Internet.
• VPN relaterade, t.ex. distansarbete.
• Lokala bredbandstjänster, t.ex. personlig e-post.

Tjänster som kommer i framtiden kan vara:
• IP-telefoni, man ringer för en fast kostnad per månad, vilken är lägre än

den vi har idag.
• Videodistribution, hyra sin video via nätet. Detta kan innebära

säkerhetsproblem eftersom videouthyraren kommer att behöva
direktkontakt hela tiden för att kunna vara säker på att man ej sparar filmen
på hårddisken.

• Komfort tjänster, t.ex. styrning av vatten och el.
• Trygghetstjänster, t.ex. larm, brandlarm och övervakning.
• Kabel TV in i bredbandet, möjlighet att på ett enkelt sätt välja vilka

kanaler man vill ha just nu och därmed bara betala för dessa.
• Mobila tjänster, möjlighet att utnyttja bredbandstjänsterna i den bärbara

apparaturen.
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7. Risk- och hotbild

7.1. Riskanalys
Vår riskanalys har vi gjort på tre olika grupper, två bostadsföreningar på Anderstorp
som har BoNets bredbandsuppkoppling och en grupp som har Telias ADSL. Vi
visar en schematisk bild på hur de båda BoNet-näten är byggda i bilaga 5.
Informationen som vi byggt riskanalysen på har vi främst tagit från ett antal frågor
som vi sammanställt och bett bredbandsanvändare i grupperna svara på.

7.1.1. Intervju av referensgrupp

Praktiskt genomförande:
Vi valde att i första hand besöka användarna hemma i bostaden. För de första två
grupperna verkade detta enkelt, eftersom de bor i ett gemensamt bostadsområde.
Nu var det inte riktigt så, många var inte hemma vid den tidpunkt vi avsatte till
besök. Därför kompletterade vi med att skicka ut en enkät med e-post så att alla
fick möjlighet att medverka.
Den tredje gruppen, ADSL-användare, fick vi svar på enkäten från ett antal
personer boende på olika områden.
För enkelhetens skull kallar vi de två första grupperna för Grupp1 och Grupp2,
och den tredje för Grupp3.

Resultat:
I Grupp1 använde man sin Internetuppkoppling dagligen med några få undantag.
När man är uppkopplad är man det oftast i ca. 1 – 3 timmar. De tre tjänster man
använde mest var e-post, sökmotor och nedladdning av film och musik. De
flesta tyckte inte att de saknade någon tjänst. Vissa undantag fanns, en ville ha
TV, tre saknade IP-telefoni och en behövde en logisk katalog.
På frågan vilka risker man tror det finns med bredband, svarade de flesta intrång
i datorn, men många svarade också vet ej. Alla med några undantag tyckte att
det är värt risken att ha bredband.
Få i Grupp1 hade brandvägg, men de flesta använde virusskydd och uppdaterade
det rätt ofta. Det vanligaste operativsystem var Windows, bland de var 98
populärast. En tredjedel trodde att vissa operativsystem är säkrare än andra, en
tredjedel trodde inte det.

Grupp2 liknade i stort grupp1, skillnaderna låg främst i att fler hade drabbats av
virus medan de hade ungefär samma skydd mot virus. Även här var det några få
som saknade någon tjänst, fyra stycken saknade IP-telefoni och två saknade
någonting men visste inte vad.

Grupp3 påminde också om de andra grupperna, men antalet i gruppen var för
litet för att peka på några tydliga avvikelser.

Vi redovisar det sammanfattade resultatet från intervjuerna i bilaga 6.
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7.1.2. Sammanfattning av hotbilden

Som man ser i diagrammen, bilaga 6, hade få användare brandvägg. Detta är en
stor säkerhetsrisk eftersom alla portar är öppna. Många spelade nätverksspel
som också innebär en risktagning. Att ladda ner filer till datorn är inte heller
riskfritt och det gjordes av en stor del av användarna. En gammal sanning är att
e-post är en enkel väg in för en hackare. Man kan ju inte låta bli att ha e-post,
men man bör iaktta viss försiktighet.
En vanlig uppfattning hos användarna var att intrång inte sker hos privatpersoner
utan endast hos företag och myndigheter, man tycker sig inte ha något av värde
på sin dator.
En positiv sak som vi upptäckte var att så många använde sig av antivirus och
uppdaterar det. Det är bra eftersom det som kommer ”extra” i e-post lådan är
virus.

7.1.3. Verklig incident

En av de boende på Kotten fick lov att ställa upp en liten server på området.
Meningen med servern var att den skulle köra ett CRON-job mot en webbsida,
så att webbsidan uppdaterades varje dag. Ett CRON-job är ett program som kan
köra en fil med flera uppdrag/kommandon eller endast ett uppdrag/kommando
på en specifik tid.
Den första av två incidenter innebar att serverägaren fick e-post från BoNet i
Umeå, där man påstod att portskanning hade skett på en DNS-server i Brasilien.
Serverägaren i Brasilien hade då spårat paketen till en IP-adress som låg inom
BoNets IP-serie och skickat en logg på portskanningsförsöket till BoNet. Nu var
det naturligtvis inte serverägaren som gjort detta, något som inte kunde styrkas
vid tillfället. En varning utgick från BoNet om att detta absolut inte fick ske fler
gånger

Servern fick stå kvar och jobba på som tidigare eftersom serverägaren inte fattat
vad som egentligen hade hänt.

Den andra incidenten hände någon månad senare. Den här gången fick vår
serverägare ett telefonsamtal från BoNet, detta för att de i sin tur fått ett
telefonsamtal från Cisco1 i USA. Någon hade kraschat deras DNS-server och IP-
adressen man loggat spårades till BoNet/Kotten.
Även den här gången hade någon utnyttjat servern för att ”tvätta” sin IP-adress,
vilket BoNet lyckades övertyga Cisco om.
Nu hade man fått nog och kopplade ner datorn från sitt jobb som server.

En annan incident vi stötte på var en familj som fick ett samtal från
bostadsföreningens IT-grupp där man påstod att de hade överskridit

                                                
1 Cisco är ett multinationelltföretag som tillverkar nätverksystem och har sitt huvudkontor i USA.
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nedladdningskvoten. Som abonnent får man skriva på ett avtal där man binder
sig att inte ladda ner mer än ett visst antal Megabyte per dag, och detta
kontrolleras av IT-gruppen. Problemet var att familjen varit på semester under
denna period och hade inte laddat ner någonting. Någon annan måste ha tagit
över deras IP-adress och laddat ner på familjens bekostnad.
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7.2. Generella hotbilder

För privatpersoner med bredbandsuppkoppling är hoten främst:

• Jumpstation
• Stöld av hårddisk och/eller CPU-kraft
• Virus
• Identitetsstöld

Jumpstation
Detta hot innebär att hackaren tar sig in i offrets dator och därifrån vidare till det
tilltänkta målet. Dessa mål är ofta stora företag och organisationer t ex. FBI. Med
denna operation tvättar hackaren sin identitet och det ser ut som om offret gjort det
slutliga intrånget.
Den här typen av intrång görs oftast med direktintrång1eller en trojan.

Stöld av hårddisk och/eller CPU-kraft
Här skaffar sig hackaren tillgång till offrets hårddisk. Målet med detta är att lagra
obekvämt material t ex. porrbilder. Eller så stjäl han/hon CPU-kraft för att knäcka
svåra koder.
Detta kan också göras med direktintrång eller en trojan.

Virus
Virus främsta uppgift är ofta att förstöra för offret. Hackaren har inte någon vinning
av det. Dessa virus finns i ett otal olika former som ständigt förnyas. Vanligen
kommer dessa till offret via e-post eller nedladdning av filer.

Identitetsstöld
Falska webbsidor där användaren luras att skriva in personliga uppgifter som
används för att öppna ett falskt kreditkortskonto eller ta över ett befintligt konto.
Stöld av kunduppgifter från Internetbutikers databaser förekommer också för att
komma över kreditkort. Användaren är oftast helt ovetande en längre tid eftersom
förbrytaren gör en adressändring så kontoutdragen aldrig kommer fram. Öppnande
av konton gör via Internet så förövaren aldrig behöver utsätta sig för risken att bli
igenkänd av personalen.

                                                
1 Med direktintrång menas att hackaren använder t ex. Telnet eller NetBIOS för att gå direkt in i offrets
dator.
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7.3. Hackproblematik

7.3.1. Vad är en hacker?
Det finns ett antal olika typer av hackers av vilka vi valt ut några som vi kort
beskriver nedan. De olika typerna har skilda motiv och målgrupper men vi
kommer dock för enkelhetens skull enbart att utnyttja termen hacker i denna
rapport.

Hackers
Väljer omsorgsfullt sina mål och motiveras av utmaningen eller en önskan att ha
kontroll. De flesta hackers anser sig ha mycket hög moral och de kan vara
antingen white hats1 eller black hats2. Hackers är oftast politisk medvetna och
kan sägas ha en generell filosofi, nämligen att tillgången till information ska
vara fri.

Crackers
Är mycket kräsna black hats och deras motiv kan vara ekonomisk vinning, att få
åtkomst till företagshemligheter samt att sabotera.

Phreakers
Målet ”to make everyday life easier” kan nås genom att utnyttja teletjänster till
”förmånliga” priser men de vill också få erkännande bland hackers, sabotera
samt få ekonomisk vinning. Även Phreakers hör till kategorin black hats.

Script kiddies
Hackervärldens motsvarighet till graffitikonstnärer väljer oftast sina mål
slumpmässigt. Deras motiv är att få status i hackervärlden, distribuera
piratprogramvara och att ses och höras. Script kiddies är black hats och har
väldigt lite tekniskt kunnighet. De utnyttjar lättanvända verktyg som utvecklats
av skickligare hackers.

Cyberpunkare
Högutbildade kryptoanalytiker som söker status i hackervärlden samt
akademiskt erkännande. Cyberpunkarna är white hats som anser att alla har rätt
till hemligheter och därför tycker att kryptering ska vara tillgänglig för alla.

Virii authors
Är föraktade av övriga hackervärlden och har som motiv slumpvis förstörelse
och själva utmaningen. De är black hats som oftast finns i länder där IT nyligen
introducerats.

                                                
1 White hat är en hacker som arbetar för att hitta sårbarheter i system med syftet att öka säkerheten.
2 Black hat är detsamma som en white hat med skillnaden att en black hat utnyttjar sårbarheten för oetiska
syften.
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7.3.2. Allmänna tillvägagångssätt
I dag finns det en uppsjö av olika verktyg att tillgå på Internet. Med verktyg
menas olika programvaror som hjälper en hackare att utföra det han/hon vill
åstadkomma, utan att ha några egentliga kunskaper om hur attacken genomförs.
De vanligaste verktygen i omlopp är:

• Skanningsverktyg
• Trojaner
• Sniffers
• Password Crackers

Skanningsverktyg
Skannar oftast portar, det vill säga testar om det finns några öppna portar. I en
del av dessa verktyg söker man efter tillgängliga IP-adresser som man vill
studera. Andra verktyg är mer komplexa och levererar mer fullständiga uppgifter
om systemets sårbarhet. Exempel på sådana är Nessus, portscan, Nmap och
SATAN.

Trojaner
En trojan är ett program som gör något annat än vad det säger sig göra, till
exempel tror vi att det sorterar dokument men i själva verket tas dokument bort.
En trojan består av två delar, den ena skickas till en ovetande användare och den
andra finns kvar hos hackaren som på detta sätt kan nyttja användarens dator till
olika syften.
En skillnad mellan virus och trojaner är att trojaner inte sprider sig själva. För
det behövs det en mänsklig insats, någon som kopierar och skickar dokument
och filer vidare.
Exempel på trojaner är NetBus, ExploreZip och BackOrifice.

Sniffers
Program som kallas sniffers kan också finnas både som mer eller mindre
komplexa varianter. Huvudsyftet är dock alltid att lyssna av trafik på nätet.
Hackerns mål med denna avlyssning är oftast att få tillgång till användarnamn
och lösenord, eftersom många protokoll sänder dessa i klartext. Programvaran
kan ligga hos hackern och lyssna av trafik som går genom närliggande delar av
nätet, eller planteras som en trojan i något annat intressant nät.
Exempel på sniffers är D-sniff, Ethereal och Sniffit.

Password Crackers
Är ett gemensamt namn för program som provar en mängd olika lösenord för att
till slut hitta det rätta. Detta kan hackern behöva när han/hon vill logga in på ett
nätverk, eller använda någons användarkonto t.ex. Hotmail.
Exempel på Password Crackers är L0pht Crack, John The Ripper och Libcrack.
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Det finns också legala hjälpmedel som hackaren kan utnyttja:
• Telnet
• NetBIOS

Telnet
Telnet är ett protokoll som används för att logga in på en dator via nätverket.
Men det fungerar bara om det finns en telnetserver installerad på datorn man vill
logga in på. Om lösenord krävs kan Password Crackers användas för att lösa det.
När man väl loggat in har man full tillgång till datorn. Inloggning görs via port
23.

NetBIOS
NetBIOS är ett protokoll som används för kommunikation i lokala nätverk. Om
man tillåter fildelning i sin dator, så skulle vem som helst kunna komma åt
innehållet i den. Portar som används här är 137-139.
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7.3.3. Eget genomförande

Vi hade den stora turen att ha en klasskamrat i en av intervjugrupperna, och
dessutom var hon villig att ställa upp som ”försökskanin”. Vår vän hade
Windows 98 som operativsystem och ingen brandvägg, men troligtvis ett större
kunnande i att upptäcka ”konstigheter” i sin dator.

I och med att vi testade direkt på vår väns privata dator, och inte i labbmiljö,
provade vi till att börja med inga verktyg som finns att tillgå på Internet, utan vi
byggde själva testprogramvaran. De vanligaste av de verktyg som kan hämtas
hem från Internet beskrivs i det föregående avsnittet.

Till att börja med satte vi oss ned och funderade på vad vi ville åstadkomma. Vi
ville som tidigare nämnts, inte förstöra något utan kunna markera att en dator
utan brandvägg är som en ytterdörr på vid gavel.

Vi kom fram till att om vi kunde läsa filer på vår väns hårddisk och lägga in en
oförarglig meddelanderuta i autostarten hade vi nått de mål vi ville med testet.

Först skannade vi av och såg vilka portar som stod öppna. Här använde vi ett
skanningsverktyg, men det var också det enda verktyg som vi inte gjort själva.
Här såg vi att portarna 135 och 139 var öppna. Då provade vi att ”telneta” in på
dem med sämre resultat. När detta verkade vara mer komplicerat än vi trodde
lade vi detta tillvägagångssätt på is ett tag. Vi försökte även koppla upp oss via
NetBIOS men detta misslyckades också. Misslyckandet berodde på att vi satt
bakom en brandvägg som stoppade våra försök.

Då bestämde vi oss för att göra ett försök att bygga en trojan för att nå vårt mål.
Vår trojans programvara byggde vi som andra trojaner, dvs. med en serverdel
och en klientdel. Vi skickade klientdelen till den ovetande användaren, i vårt
fall, vår vän. När användaren kör igång programmet körs även trojan-
programmet igång, men osynligt i bakgrunden. Med serverdelen, som fanns kvar
hos oss, kan vi få kontakt med vårt mål, datorns hårddisk.

Med vårt trojan-program kunde vi nå de mål vi satt, vi kom in och kunde läsa
filer på vår väns hårddisk samt att lämna ett visitkort.
Vår vän märkte inte av att trojanen var igång, hon hade antivirusprogram men
det reagerade inte.

Vi testade även vår trojan på ett lokalt nätverk med Windows ME samt med
brandväggen ZoneAlarm installerat på ”offrets” dator. Så fort klientdelen ville ut
på nätverket för att ta kontakt med sin serverdel frågar brandväggen om
användaren tillåter programmet att få access till nätverket. Om man svarade nej
på den förfrågan, så är trojanen verkningslös.

Det gjordes också försök med operativsystemet Windows 2000. Det här testet
gjordes även det på ett lokalt nät men utan brandvägg. Av någon anledning så
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kunde klienten inte koppla upp sig mot serven, alltså verkar Windows 2000
stoppa våran trojan.

När vi var nöjda med trojanens funktionalitet, det vill säga när den utfört det vi
ville, tog vi oss an direktintrångsförsöken igen.
Den här gången gjordes intrången från flera typer av uppkopplingar, med skilda
resultat. Med Telias vanliga modem stoppades våra försök, detta gäller också
ADSL. Anledning till att vi blev stoppade var att Telia filtrerar bort NetBIOS-
portarna.

Bredbandsbolaget påstår sig också filtrera men där gick det både att gå in och ut
vid ett av försökstillfällena. Nästa gång vi prövade gick det sämre, troligtvis var
inte filtret inkopplat som det skulle vid första tillfället. Fler försök gjordes på
andra bostadsområden utan att komma fram.

Från en dator, utan brandvägg, i BoNets nät lyckades intrånget bra, man kunde
se de utdelade resursmapparna. Mapparna var lösenordsskyddade, detta kan man
dock forcera med en lösenordsknäckare om man vill komma in i dessa.
Lösenordsskyddet kan förbigås om offret använder Windows NT och inte
skriver något lösenord när han/hon loggar in. I detta fall kan programmet Nessus
användas för att samla in nödvändig data för att komma åt även icke utdelade
resurser.

Till slut ville vi även studera hur man kan utföra en Jumpstation-attack. Här
byggde vi ett program som vi testade om det kunde gå vidare ut i nätet och se
datorer med utdelade resurser.
När vi sett att detta fungerade delade vi upp det i två programdelar, serverdelen
la vi på ”Jumpstation-offrets” dator och klientdelen använde vi på en annan
dator.
Med denna teknik kunde vi utföra en Jumpstation-attack, det vill säga att från
vår dator via ”offrets” dator ta oss vidare ut till en tredje och där se utdelade
mappar och filer. Om nu slutmålets dator loggar trafiken är det offrets IP-adress
som röjs. På detta sätt kan man ta sig förbi det filter som stoppar NetBIOStrafik,
offret däremot kan inte ha detta filter för då fungerar inte programvaran.
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8. Säkerhetslösningar

8.1. Brandväggar

8.1.1. Vad är en brandvägg?

Ur National Encyklopedin
Brandvägg (eng. firewall), i datasammanhang en säkerhetsmekanism som
förhindrar oönskad tillgång till delar av Internet. Ett företag kan sätta upp en
brandvägg som gör dess interna information omöjlig att nå utifrån. Brandväggen
släpper igenom trafik endast till i förväg tillåtna IP-nummer. Den kan också vara
knuten till en viss tjänst, t.ex. filöverföring.

I stort sett kan man dela upp brandväggarna som marknadsförs idag i
hårdvarubrandväggar och mjukvarubrandväggar.
I hårdvarubrandväggar ligger någon typ av brandväggsfunktionalitet på en
dator, router eller annan möjlig hårdvaruplattform. När man använder en router
som brandvägg så kallas det att man har en paketfiltrerande brandvägg. Det kan
till och med behövas flera maskiner för att bygga upp denna typ av brandvägg.
Sådana här brandväggar används i företag eller andra större privata nät, där flera
användare använder samma brandvägg. Detta att flera användare använder
samma väg ut till Internet gör behovet av kraftfull hårdvara till brandväggens
funktionaliteten stort, så att prestandan för användarna ej blir för låg. Ju fler
användare desto högre krav på hårdvaran.
För att ha en riktigt säker hårdvarubrandvägg bör den ha stateful paketfiltrering
och någon typ av proxyserver1. Exempel på hårdvarubrandväggar ges under
rubriken ”Aktörer på marknaden”.

Mjukvarubrandväggar är en programvara som installeras på den egna datorn.
Funktionaliteten finns i programmet som startas när man slår på datorn. Här
behövs alltså ingen extra hårdvara. Exempel på mjukvarubrandväggar ges under
rubriken ”Aktörer på marknaden”.

Funktionaliteten hos de olika brandväggstyperna skiljer sig inte så mycket åt.
En av de mest grundläggande funktionerna i brandväggars skydd är
paketfiltrering. Detta innebär att alla IP paket som kommer in på brandväggens
olika nätverksadaptrar kontrolleras mot en lista med regler. Regellistan
innehåller uppgifter om vilka kombinationer av avsändaradresser,
mottagaradresser samt protokoll/portar som är tillåtna.

                                                
1 En HTTP-proxy kan genom att lagra sidor lokalt som ofta hämtas hem till det privata nätverket minska
nedladdnings tiden och mängden data som laddas ner från Internet (sk cache ). Genom att all trafik går
genom proxyn kommer hela nätverket ha samma IP-adress sett utifrån.



Lena Johansson, Susanne Fahlman 2001-06-29
Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå

26

Om ett paket inte uppfyller dessa krav sorterar brandväggen bort det. Stateless
filtreringen kontrollerar inte vad paketen innehåller för data men det gör ett
stateful filter. En annan funktion är kontroll av portaktivitet, portskanning eller
intrångsförsök, och om aktiviteten ej är legitim blockeras porten och
intrångsförsöket loggas. Det brukar också finnas någon typ av spoofing kontroll,
det vill säga källroutade paket kastas. Spoofing innebär att hackaren sätter in sin
maskins IP-nummer för att vara säker på att paketen kommer tillbaka till
honom/henne. En annan funktion är kontroll av överbelastningsattacker, och
vissa brandväggar har webblockeringsmöjlighet så kallad URL-filtrering dvs.
man kan blockera så det inte går att gå in på vissa webbplatser.

Det som skiljer de båda åt är prestandan, den ena ska serva flera användare
medan den andra bara har en. Man kan också se att viss funktionalitet är typisk
för en hårdvarubrandvägg, t.ex. att översätta alla användare på det lokala nätets
IP-adresser till en enda, detta gör att det ser ut som en användare utåt och ej ett
helt nät. En sådan funktion är ju onödig när det bara finns en användare. Även
funktioner som VPN, som gör en virtuell tunnel från det lokala nätet till ett annat
nät eller användare, är onödiga för en mjukvarubrandvägg.

Med andra ord fungerar en brandvägg som en slags gränspost där all
inkommande och utgående trafik stoppas och kontrolleras huruvida den är
accepterad eller ej.
En brandvägg skyddar dock inte mot t.ex. problem med en auktoriserad
användare som läcker hemlig information, och ger naturligtvis inte en hundra
procentig säkerhet.
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8.1.2. Aktörer på marknaden

Mjukvarubrandväggar
Vi har tittat på de olika mjukvarubrandväggar som finns på marknaden och
försökt göra oss en sammanställning om åtta olika brandväggar med hjälp av
olika tester som vi hittat. Eftersom det hela tiden kommer nya uppdateringar från
tillverkarna så är testerna inte aktuella speciellt länge men grundfunktionaliteten
är oftast samma.

• ZoneAlarm från Zone Labs är gratis för personligt bruk
www.zonelabs.com

- Systemkrav: Windows 9X/Me/NT/2000

- Stoppar Leaktest1. (+)

- Har tre olika säkerhetsnivåer för Internet och lokalt nätverk.
- Olika regler för Internet och lokala LAN. (+)
- Stänger alla portar som inte används. (+)
- Man kan lägga till tillförlitliga datorer.
- Gör en lista med nätverksapplikationer vilka kan tillåtas

inkommande uppkopplingar på Internet, lokalt eller båda.
- Frågar om tillåtelse före en applikation använder nätverket,

första gången eller alla gånger.
- Frågorna kan upplevas irriterande/förvirrande om man har

många applikationer igång. (–)
- Man får inte veta vad applikationen gör eller om den är farlig

att släppa ut. (–)
- Man kan inte tillåta eller neka speciella inkommande/utgående

portar eller protokoll. (–)
- Knapp som kan stoppa all nätverkskommunikation tillfälligt

finns. (+)
- Ingen omstart krävs efter installation. (+)

                                                
1 Leaktest är utvecklat av säkerhetsanalytikern Steve Gibson och är ett program som simulerar en trojan
som försöker kontakta en bestämd server.
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• BlackIce Defender från Network ICE
advice.networkice.com

• 
- Systemkrav: Pentium 16 MB ram, Windows 9X/Me/NT/2000.

- Stoppar inte Leaktest. (–)
- Släpper igenom trojanen NetBus vid den förinställda

säkerhetsnivån. (–)

- Har fyra säkerhetsnivåer.
- Fildelning och NetBIOS Network Neighborhood kan slås på

eller av. (+)
- Bra på att upptäcka intrångsförsök. (+)
- När en attack upptäcks så blinkar ikonen i aktivitetsfältet gul,

orange eller röd beroende på angelägenheten.
- Informerar omedelbart när en attack sker och noterar

attackerarens datornamn och IP-adress. (+)
- Automatisk blockering av IP-adress sker vid vissa kritiska

attacker t.ex. BackOrifice. (+)
- Förebygger inte uppkoppling genom att stänga ned portarna

utan väntar tills en anknytning är gjord innan åtgärder tas. (–)
- Man kan inte blockera utgående portar. (–)
- Bra dokumentation. (+)
- Fria uppdateringar ingår. (+)
- Ingen omstart nödvändig efter installation. (+)
- Ingen fri eller demoversion finns att tillgå. (–)

• McAffee Firewall från McAffee
www.mcafee.com

• 
- Systemkrav: 486:a, 32 MB ram, Windows 9X/NT.

- Stoppar inte Leaktest. (–)

- När en applikation vill kommunicera kommer det upp ett
meddelande som frågar användaren om den ska tillåta access.

- Användaren kan se vad som körs på vilka portar och vad de
olika applikationerna använder för nätverksservice. (+)

- Avancerade användare har möjlighet att sätta regler på
protokollnivå, t.ex. bara tillåta tre ping per sekund och aktivera
eller deaktivera fildelningen. (+)

- Kan skyddas med lösenord. (+)
- Finns en inställning att lita på alla applikationer vilket öppnar

upp brandväggen helt. (–)
- Man kan inte ställa in regler för specifika portar. (–)
- Det finns ingen provversion för att testa brandväggar. (–)
- Svår att installera. (–)
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• Norton Personal Firewall från Symantec
www.symantec.com

- Systemkrav: Windows 9X/Me/NT/2000.

- Stoppar inte Leaktest. (–)

- Har fyra säkerhetsnivåer.
- Blockerar alla portar som inte används. (+)
- Skyddar konfidentiell information som man t.ex. skriver in på

en webbsida. (+)
- Upptäcker portskanningar och blockerar automatiskt all trafik

från den som skannar. (+)
- Enkel att använda men med avancerade inställningar för den

som vill. (+)
- Enkel att integrera med Norton Antivirus. (+)
- Laddar hem den senaste uppdateringen automatiskt vid

installationen, om man vill. (+)
- Finns på svenska. (+)
- Ingen provversion finns för att testa brandväggen. (–)
- Kräver omstart efter installation. (–)

• Sygate Personal Firewall från Sygate är gratis för personligt bruk
www.sygate.com

- Systemkrav: Pentium 133 MHz, Windows 9X/NT/2000.

- Stoppar Leaktest. (+)

- Frågar användaren om någon inte auktoriserat applikation
försöker få tillträde till Internet.

- Tillförlitliga adresser och områden kan läggas till per
applikation.

- Möjlighet att blockera all Internettrafik vid en viss tidpunkt
eller när skärmsläckaren körs. (+)

- Konfigurationen kan lösenordskyddas. (+)
- Användbar för både nybörjare och avancerade användare. (+)
- Visar vilka applikationer som använder vilka portar för

kommunikation med lokala eller fjärrsystem. (+)
- Tillförlitliga adresser måste konfigureras per applikation. (–)
- Svårt att skapa speciella inställningar för ett visst program. (–)
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• Terminet Personal Firewall från Danu Industries
www.pcm.se

- Systemkrav: Pentium 75 MHz, 16 MB ram, Windows 95.

- Stoppar inte Leaktest. (–)

- Tre säkerhetsnivåer.
- Möjlighet att bestämma på vilka dagar som en viss regel ska

gälla.
- Den bästa lösenordsfunktionen, olika användare kan ha sina

egna lösenord och därmed egna säkerhetsinställningar. (+)
- Svart lista där man kan välja webbadresser som inte ska vara

åtkomliga från den aktuella datorn och en vit lista där man
anger vilka webbsidor som man ska komma åt. (+)

- Det finns inget enkelt sätt att blockera all trafik från en adress
som håller på att skanna systemet. (–)

- Finns på svenska. (+)

• Tiny Personal Firewall från Tiny Software gratis för personligt bruk
www.tinysoftware.com

- Systemkrav: Windows 9X/Me/NT/2000.

- Stoppar Leaktest. (+)

- Har tre olika säkerhetsnivåer.
- Applikationsfilter som skyddar mot trojaner och inte

auktoriserade applikationer. (+)
- Erbjuder en databas med vanliga applikationer som använder

kända portar. (+)
- Lösenordsskydd finns att aktivera. (+)
- Tillförlitliga adresser kan konfigureras med IP adress,

nätverk/subnetmask eller ett adressområde.
- Regler kan konfigureras så att de gäller en viss tid.
- Kräver viss kunskap för att hantera. (–)
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• Virus MD Personal Firewall från Virus MD
www.virusmd.com

- Systemkrav: Windows 9X/Me/NT/2000.

- Stoppar inte Leaktest. (–)

- Innehåller en portskanner för att skanna sina egna portar. (+)
- Kan endast blockera upp till 12 portar, resten är helt

oskyddade. (–)
- Enkel, få funktioner. (–)
- Kan skicka meddelande till attackeraren. (+)
- Ingen omstart krävs efter installationen (+)
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Hårdvarubrandväggar

Här nedan ges några exempel på hårdvarubrandväggar som finns på marknaden,
och deras huvudsakliga funktionalitet.

• Firewall 1 från Checkpoint, är den mest sålda brandväggen. Den här
brandväggen är i huvudsak ett statefull inspection filter för att förbättra
säkerheten i paketfiltret utan att kräva proxyserver ovanför. Men detta
kan inte anses som lika säkert som en traditionell proxy.
Firewall 1 kan köras på Unix, NT, en mängd routrar från Cisco eller
plattform från Nokia m.fl.
Krav på plattformen:

- Pentium processor.
- Minst två nätverksgränssnitt.
- 40 MB diskutrymme.
- 32 MB RAM.
- CD-ROM drivenhet.

Viktigaste funktionerna i Firewall 1:
- Stateful paketfiltrering.
- Protokollspecifika innehållsfilter för HTTP, SMTP och FTP.
- Network Address Translation (NAT), översättning av interna

IP-adresser.
- Virtuella Privata Nätverk (VPN), krypterad tunnel från det

interna nätet till externa klienter. Tilläggskomponent.
- Autentisering för användare hanteras transparent.
- Intrångsupptäckt.
- Hög prestanda.

www.checkpoint.com

• GuardianPro från NetGuard. En mycket populär brandvägg men
endast tillgänglig för Windows NT och OS/2. Guardian innehåller inte
tillämpningar för proxytjänster, inte heller inkluderar den
protokollfilter som de Firewall-1 har. Men den är troligtvis den
enklaste ”starka” brandväggen att installera och konfigurera.
Krav på plattformen:

- Windows NT 4 (Workstation eller Server).
- Pentium 166.
- 170 MB diskutrymme.
- 64 MB RAM.
- Två eller flera nätverksadaptrar.

Viktigaste funktionerna i Guardian NCC:
- Stateful inspection paketfiltrering.
- Network Address Translation (NAT), översättning av interna

IP-adresser. Denna bättre än Firewall 1.
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- Administrations övervakning i realtid (RPM).
- Användarautentisering.
- Bandbreddskontroll.
- Skydd för SYN-översvämmningar.
- Anti-spoofing kontroll.

www.netguard.com

• SecurIT Firewall från SLMsoft (förut Milky Way), är tillgänglig för
både Unix och NT. Den utför ingen paketfiltrering, utan litar på att det
underliggande operativsystemet är resistent mot attacker. Däremot
tillhandahåller SecurIT proxy på tillämpningsskiktet för varje protokoll
som passerar från det interna nätverket till Internet. Utmärkande är den
stora variationen av protokoll den hanterar. SecurIT är utformad för
hög prestanda. Den är kraftigt optimerad och använder trådar och delat
minne för att minimera tiden som krävs för att filtrera protokoll som
bearbetats av proxyn.
Krav på plattformen:

- Sun Sparc eller någon Ultra-SPARC, Intel Pentium.
- 2GB hårddiskenhet.
- 32 MB RAM.
- PCI Quad adapter.
- 2 eller flera nätverkskort.
- CD-ROM drivenhet.

Viktigaste funktionerna i SecurIT:
- Proxytjänster för ett stort antal olika protokoll.
- Säker autentisering med engångslösenord.
- SQL-proxy.
- URL-blockering.
- Fjärrstyrd administration.
- Hög prestanda.

www.slmsoft.com

• WatchGuard FireBox II från WatchGuard. De brandväggssystem
som beskrivits ovan kräver alla att man först installerar något
operativsystem och sedan brandväggens programvara. WatchGuard
FireBox II skiljer sig från dessa genom att det är en förkonfigurerad
enhet med operativsystemet Linux brandväggsprogrammet
förinstallerat färdigt att använda. Den här brandväggen utför både
paketfiltrering, NAT och proxykontroll.
Konfiguration av enheter:

- 3 10/100Mbps Ethernet-portar.
- 2 seriella portar.
- 2 Cardbus platser.
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- Flash diskutrymme.

Viktigaste funktionerna i WatchGuard FireBox II:
- Dynamisk paketfiltrering.
- Tillämpningsproxy för HTTP, SMTP, FTP, DHCP,

RealAudio/Video, VDOlive och PPTP.
- Network Address Translation (NAT), översättning av interna

IP-adresser och vidarebefordring av port.
- Virtuella Privata Nätverk (VPN), krypterad tunnel från det

interna nätet till externa klienter.
- Loggning, e-post, exekvering av godtyckliga program.
- Detektion av skanning, spoofing-detektion och automatisk

blockering.
- Fjärrstyrd administration från Windows-klient.

www.watchguard.com

• GNAT Box från GTA. GNAT-Box tillhandahåller inte Unix-
operativsystemsmiljö men dess kärna och TCP/IP-stack härstammar
från BSD som är ett Unix-operativsystem med öppen källkod.
Eftersom brandväggens programvara är den enda som körs på
plattformen bör den betraktas som mer förstärkt än en brandvägg som
körs på ett standardoperativsystem.
Systemkrav:

- 386 eller kraftigare Intel-kompatibel mikroprocessor.
- 8 MB RAM, 16MB rekommenderas för e-postproxy.
- Drivrutin för diskenhet.
- 2 nätverksadaptrar.
- Grafikkort.
- Skrivarport (för att ansluta ett hårdvarulås).

Viktigaste funktionerna i GNAT-Box:
- Stateful inspection paketfiltrer.
- E-postproxy.
- Network Address Translation (NAT), översättning av interna

IP-adresser.
- PPP async modem suport.
- Microsoft PPTP VPN suport.
- Fjärrstyrd webbaserad administration.

www.gnatbox.com
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• Secure PIX Firewall från Cisco, kan man nog räkna som nummer två
försäljningsmässigt. Den här brandväggen är som FireBox II en
helhetslösning som innehåller både hårdvara och mjukvara, detta gör
den lätt att installera. En av de stora fördelarna med PIX är den höga
prestandan (förmodligen den snabbaste). En annan att den bygger på
ett starkt operativsystem som fokuserar på skydd både för brandväggen
och det nät den ska skydda. Med denna typ av operativsystem kommer
man ifrån säkerhetsluckor som kan finnas i standardplattformar som
Unix och NT. Proxy-tjänster saknas.
Krav på anslutning:

- 100-240 V.
- 50-60 Hz.
- 1.5-0.75 Amps.

Viktigaste funktionerna i Secure PIX Firewall:
- Stateful paketfiltrering, mindre komplex och mer robust.
- Network Address Translation (NAT), översättning av interna

IP-adresser.
- Virtuella Privata Nätverk (VPN), krypterad tunnel från det

interna nätet till externa klienter.
- Autentisering för användare hanteras transparent.
- Fjärrstyrd administration.
- Ger liten eller ingen förändring på nätverksprestandan. Det vill

säg väldigt hög prestanda.

www.cisco.com
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8.1.3. Lämpliga lösningar för privatpersoner

Naturligtvis är det en mjukvarubrandvägg som är det mest lämpliga för en
privatperson med normalt bredbandsanvändande.
De ovan beskrivna mjukvarubrandväggarna har alla sina fördelar. Den som vi
ser som en av de bästa rent säkerhetsmässigt är ZoneAlarm, som också har
fördel av att den är gratis för personligt bruk.
TermiNET har en väl utbyggt URL-blockering, det vill säga man kan blockera
vissa webbplatser, detta kan vara bra för barnfamiljer eftersom man kan styra
barnens surfande.
Nortons brandvägg är speciell med att den skyddar känsliga uppgifter som man
skriver in på webbsidor.
En rolig finess har VirusMD, som skickar ett valbart meddelande till den som
försöker hacka sig in, däremot är den inte speciellt säker eftersom att den bara
skyddar upp till tolv portar.
Det är svårt att säga vilken som sammanfattningsvis är bäst, det beror på vilka
behov man har.
Vad vi konstaterat är att de flesta av dessa brandväggar mer eller mindre
komplicerade att installera och konfigurera för en privatperson. En enklare
lösning vore att föredra i de grupper vi studerat. Ett försök till en sådan lösning
beskriver vi i nästa avsnitt.
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8.2. Eget brandväggsystem
När vi intervjuat bredbandsanvändarna i våra grupper ser vi att personerna i grupp 1
och grupp 2 behöver ett skydd mot intrång, någon form av brandvägg, men att de
som finns på marknaden i dag är för krångliga att använda för de flesta.
Det bästa vore om man hade en enkel lösning som ingick i
bredbandsuppkopplingen, så enkel och liten att alla använde den.

Vår lösning på detta är att bygga en applikation som man på ett tydligt sätt kan
konfigurera, det vill säga att alla har en personlig säkerhetsgrad. All trafik från
Internet går alltid först genom servern för allmän paketfiltrering innan det går till de
olika användarna på nätet. När datorn är igång och användaren vill ut på Internet
använder brandväggsapplikationen den funktionalitet som ligger på en gemensam
server, se bilaga 7. Detta görs med hjälp av com-objekt. Applikationen frågar efter
objektet med brandväggs-funktionalitet på servern, och använder detta för att
skydda sig. Med denna lösning kan man utnyttja samma kod för alla användare.

En mer detaljerad beskrivning visas i Rational Rose-diagrammet, bilaga 8.
Distribuerade lösningar har gjorts tidigare men inte med det syfte vi har i åtanke. De
lösningar vi har sett bygger på att man i stora komplexa företagsnät behöver ett
skydd även inom det egna nätet.



Lena Johansson, Susanne Fahlman 2001-06-29
Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå

38

9. Slutsats

På frågan, finns det säkerhetsrisker med bredband för privatpersoner, måste vi svara ja.

Det faktum att man betalar en fast månadskostnad för sin uppkoppling gör att man är
kopplad till Internet längre tid. Även den ökade nätkapaciteten gör det mer intressant för
hackare.

Vi ser också det scenariot att med den stora utbyggnaden av nät helt utan filtrering, får
vi fler potentiella offer men också fler potentiella hackare.

De mest troliga attackerna den vanliga användaren kan råka ut för är att någon hackare
tvättar sin IP-adress via användarens dator, eller stjäl CPU-kraft/hårddiskutrymme.

Man bör skydda sig: med mjukvarubrandvägg, inte dela ut resurser på datorn och vara
aktsam med inkommande e-post.

Tyvärr har vi sett att denna problematik inte har uppfattats av den breda massan av
bredbandsanvändare. Detta beror troligtvis på att massmedia inte tagit upp ämnet så
som man gjort med virusrisken.

Om det förslag till brandväggssystem som vi beskrivit skulle användas, skulle detta ge
en helt annan bild av säkerheten i bredbandet.
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Statistik om bredband och Internetanvändande

Bredbandets genomslag för hushåll
Land 2001 2005

Frankrike 2.0% 22.6%
Holland 6.1% 33.9%
Italien 1.1% 10.6%
Spanien 3.6% 21.9%
Storbritannien 0.9% 19.5%
Sverige 9.4% 37.3%
Tyskland 4.8% 27.4%
Hela Europa 3.3% 24.2%
Nord Amerika 14.1% 53.1%
Note: Individual countries include Cable and DSL only
Total Europe and North America include all broadband
technologies
Source: Strategy Analytics

12 juni, 2001

3 juni, 1999

Åldersfördelning bland
svenska Internet användare
Åldersgrupp Procent av användare
12-24 29.6%
25-34 23.1%
35-49 27.6%
50-79 19.7%
Source: Media Metrix/SIFO Interactive
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Top 50 svenska Websidor

Rank Websida
Unika

besökare
(000)

Rank Websida
Unika

besökare
(000)

1. msn.com 1,487 26. svt.se 362
2. altavista.com 1,459 27. dn.se 356
3. hotmail.com 1,347 28. tv4.se 348
4. home.swipnet.se 1,307 29. platsbanken.amv.se 341
5. aftonbladet.se 1,050 30. foreningssparbanken.se 313
6. algonet.se 938 31. msn.se 300
7. microsoft.com 933 32. macromedia.com 294
8. passagen.se 884 33. aol.com 293
9. geocities.com 861 34. yahoo.se 282
10. evreka.com 855 35. rsv.se 282
11. mirabilis.com 821 36. everyday.se 271
12. torget.se 799 37. bovision.se 271
13. hem.telia.com 793 38. jobb.amv.se 270
14. tninet.se 575 39. expressen.se 262
15. members.tripod.com 524 40. capitex.se 246
16. yahoo.com 482 41. idg.se 243
17. xoom.com 481 42. telia.se 241
18. tele2.se 457 43. di.se 233
19. preferences.com 454 44. amazon.com 232
20. angelfire.com 452 45. lycos.com 225
21. bluemountain.com 441 46. realnames.com 224
22. home.netscape.com 421 47. fortunecity.com 223
23. real.com 374 48. home.bip.net 220
24. sunet.se 372 49. download.com 215
25. se.excite.com 370 50. handelsbanken.se 214
Source: Media Metrix/SIFO Interactive

3 juni, 1999
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Procent av befolkning med tillgång till
Internet hemma eller på jobbet

Ålder 16+
Tillgång
hemma

Tillgång på
jobbet

Australien 50% 30%
Belgien/Luxenburg 39% 23%
Danmark 58% 38%
Finland 49% 37%
Frankrike 22% 17%
Holland 56% 28%
Hong Kong 58% 23%
Irland 46% 25%
Italien 34% 14%
New Zeeland 51% 31%
Norge 53% 38%
Schweiz 43% 31%
Singapore 56% 21%
Spanien 20% 11%
Storbritannien 46% 26%
Sverige 61% 41%
Syd Korea 57% 17%
Taiwan 50% 19%
Tyskland 35% 22%
Österrike 42% 27%
Source: Nielsen//NetRatings
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2 juli, 2001
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Bredbandsaktörer

Telia/Skanova

Banverket

Teracom

Vattenfall

AC-Net

BoNet

Bredbandsbolaget

Tele2

Telia

Utfors

Nät-ägare

Vissa aktörer har mer
fasta kopplingar till nät-
ägare eller nätkapacitet-
distrubutörer

Nätkapacitetdistributör

Aktörer som enbart
erbjuder tjänster

Aktörer som hyr nätkapacitet av
nätägare och erbjuder tjänster till
bredbandsanvändaren
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Tjänster hos de olika bredbandsaktörerna

Brandvägg kan köpas
Brandvägg ingår
Game-on-demand 
Portal
Hemsideutrymme
E-post
Internet access
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Exempel på nätuppbyggnad hos BoNet

Exempel 1:

       12 portar  10/100 Mbyte
HuvudSwitch

Internetaccess

fiber

24 portar 10/100Mb

24 portar 10/100Mb

24 portar 10/100Mb

8-10 st.
UnderSwitchar

Ut till användarna !

fiber

All hårdvara i
ett skåp
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Exempel 2:

       12 portar  10/100 Mbyte
HuvudSwitch

Internetaccess

fiber

24 portar 10/100Mb

24 portar 10/100Mb

24 portar 10/100Mb

8-10 st.
UnderSwitchar

Ut till användarna !

fiber

fiber fiber

Hårdvaran i
olika skåp
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Resultat av intervjuer.
Hur ofta använder du din internetuppkoppling?

90%

7%
3%

dagligen
3-4 ggr/vecka
4-5 ggr/vecka

Hur länge är du uppkopplad per dag?

58%

12%

5%

5%

20%

< 3 timmar
3-6 timmar
6-9 timmar
9-12 timmar
dygnet runt
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Vilka tjänster använder du?

19%

10%

14%

14%

17%

8%

4%

7%
7%

e-mail

chat

banktjänst

film/musik nedladdning

sökmotor

portal

kortköp

nätverksspel

övrigt

Saknar du någon tjänst?

19%

64%

17%

ja
nej
vet ej
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Vilka risker tror du att det finns med bredband?

38%

14%3%4%

16%

5%

20% intrång, hacking, spam, stjäl datorkraft

beroende framkallande, asocial, informations
stress
integritet

bankärenden osäkra

virus

inga

vet ej

Undviker du vissa webbplatser?

49%

44%

7%

ja
nej
nja
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Har du brandvägg?

27%

63%

3%
7%

ja
nej
ibland
vet ej

Har du märkt av några intrång eller konstigheter?

27%

73%

ja

nej
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Har du skydd mot virus?

78%

20%

2%

ja

nej

ibland

Hur ofta uppdaterar du skyddet?

26%

7%

18%13%

7%

18%

11%

automatisk

dagligen

varje vecka

minst 1 gång per månad

minst 1 gång var 3:e månad

sällan

aldrig

Har du varit drabbad av virus?

24%

74%

2%

ja

nej

vet ej
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Vilket operativsystem har du?

5%

50%

11%

21%

2%
8%

3%

Windows 95
Windows 98
Windows me
Windows 2000
NT 4
Linux
vet ej

Tror du vissa operativsystem är säkrare än andra?

44%

31%

3%

22%

ja
nej
kanske
vet ej
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Schematisk bild över brandväggslösning för
bostadsföreningar.

Internet

Server

Bostadsförening typ
Grupp 1 och Grupp 2
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Use Case modell

Användare

Sänd

Ta emot

Användare

Konfigurera
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Design

Nät 
överföring

Nät  
överföring

app
Config()
Check()

list
SaveConfig(struct settings)
Check(struct activity) : bool
CheckIP() : bool

funk
Drive(struct activity) : int

start
ChangeIPList()

config
Save(struct settings) : bool




