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Sammanfattning 

Vi har tittat på helhetslösningar som bygger på Network Access Control (NAC) 

konceptet. Under arbetets gång har vi kommit fram till att Microsoft Network Access 

Protection (NAP) har varit den mer intressanta NAC lösningen med hänsyn till vårt 

underlag. Vi har därför valt att se närmare på NAP teoretiskt och praktiskt samt utföra 

tester för att se om tekniken är mogen.  

För att utvärdera NAP tog vi hjälp utav John Bauer gymnasium i Kalmar. Vi kom 

fram till att DHCP-framtvingning skulle vara aktuellt för trådade klienter och 802.1x-

framtvingning för trådlösa klienter i John Bauers nuvarande nätverksmiljö.  

Syftet med detta arbete är förutom att undersöka NAP också att finna säkerhetsrisker 

på John Bauer gymnasium i form av dålig switchkonfiguration och nätverksdesign. 

För att utföra de praktiska testerna av NAP använde vi oss bland annat av steg guider 

som Microsoft har skapat, dessa följde dock ett visst scenario och var strikta.  

Testerna har visat att DHCP-framtvingning är en bra funktion i NAP för att skapa en 

framtvingning på John Bauers trådade klienter, funktionen är också en enkel att 

installera. Funktionen 802.1x-framtvingning var en större utmaning dock, och blev 

inte lyckad. Utbudet av information om NAP är än för knapphändig och vi anser 

därför att inte bara 802.1x framtvingning inte är redo för implementation, utav även 

framtvingning med DHCP. 

 



 

Summary 

We have looked at overall solutions that are built on the Network Access Control 

(NAC) concept. During the project we came down to that Microsoft Network Access 

Protection (NAP) was the most interesting NAC solution for our basis. We choose to 

look more into NAP theoretical and practical. This made us do some tests to see if the 

technology was mature enough. 

We took help of the John Bauer Gymnasium in Kalmar to evaluate NAP. There we 

came down with that DHCP enforcement would be the best type of enforcement to 

use with the wired clients. For the wireless clients in the present John Bauer local 

network environment the 802.1x enforcement was the most interested type of 

enforcement.  

The purpose of this essay is besides to study NAP, also to find security risks at John 

Bauer high school in switch configuration and in the network design 

To accomplish the tests we used among others the Microsoft step-by-step guides, but 

these was strict and they expected that we followed exactly that scenario. 

The tests have showed that the DHCP enforcement is a good NAP-function for 

creating enforcement on John Bauers wired clients, the function is also easy to install. 

The NAP-function 802.1x enforcement was however a bigger challenger, and wasn’t 

successful. The supply of information about NAP is still too little, and by that not only 

do we think the 802.1x enforcement is not ready for implementation, but the DHCP 

enforcement as well. 



 

Abstrakt 

Den här rapporten beskriver en experimentell studie av Microsoft Network Access 

Protection (NAP) och är ämnad för att utvärdera hur mogen tekniken är för att 

implementeras i en aktiv nätverksmiljö. För att göra studien tog vi hjälp av 

gymnasieskolan John Bauer i Kalmar. Tester har utförts med DHCP-framtvingning 

och 802.1x-framtvingning, dessa är två av NAPs fyra olika framtvingande funktioner. 

En mindre analys av skolans switchkonfigurationer och interna säkerhet har även 

gjorts på John Bauers begäran. Testerna har visat att DHCP-framtvingning är en bra 

och enkel lösning för John Bauers trådade klienter. NAP-funktionen 802.1x-

framtvingning var en större utmaning dock, och blev inte lyckad. Utbudet av 

information om NAP är än för knapphändig och vi anser därför att inte bara 802.1x 

framtvingning inte är redo för implementation, utav även framtvingning med DHCP. 

Network Access Control (NAC), Network Access Protection (NAP), John 
Bauer Gymnasium, 802.1x, DHCP, EAP, Intern säkerhet 
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1. Inledning 

I det här arbetet ligger tyngdpunkten på Microsofts nya teknologi NAP, vilket är en 

helhetslösning för lokal nätverkssäkerhet. NAP är en funktion i Windows Server 2008 

som gör det lättare för administratörer att till exempel behålla klienter uppdaterade. 

Vår studie är ett experimentellt praktiskt test för att utvärdera hur moget NAP är för 

att implementeras i nuläget.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet och frågeställningen med detta arbete är att undersöka om NAP är moget för att 

implementeras i en nätverksmiljö. För att göra detta tar vi hjälp av John Bauer 

gymnasieskola och deras interna nätverksmiljö. Syftet är också att analysera möjliga 

säkerhetsrisker i gymnasieskolans interna nätverk och se över segmenteringen av 

nätverket. 

1.2 Målgrupp 

Detta arbete är i första hand riktat mot studenter och lärare inom datavetenskap. 

Rapporten ska ge en inblick i NAP och ge läsaren en överblick över konceptet NAC. 

I andra hand ska rapporten rikta sig mot administratörer och testare då rapporten ska 

kunna ge läsaren en mindre guide till att implementera NAP praktiskt. 

1.3 Avgränsningar 

Lokal nätverkssäkerhet är ett stort område att hantera och därför har vissa 

avgränsningar gjorts. Nätverksteknikern på John Bauer gymnasieskola ville i första 

hand att vi skulle titta på om switchsäkerheten var bra nog, men även bättre kontroll 

över användarna. Vi har inte kunnat göra tester i det befintliga nätverket på John 

Bauer, men vi har försökt återskapa det i vår labbmiljö. Labbmiljön har bestått av både 

virtuella datorer genom VMware och fysisk utrustning bestående av switchar. Även 

följande avgränsningar och förutsättningar kommer göras: 

 Cisco NAC kommer inte att behandlas då John Bauer gymnasieskola i Kalmar 

använder till stor del D-Link hårdvara som nätverksutrustning. 

 Klientmaskinen kör Microsoft Windows XP med Service Pack 3 i testerna. 
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 Brandvägg som kommer att användas vid tester, är Windows inbyggda. 

 Fördjupning kommer att ske mot en helhetslösning för intern nätverkssäkerhet, då 

vi ser detta som ett koncept för framtiden. 
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2. Referensram 

 I detta kapitel ges en kortare orientering i begrepp som är centrala för arbetet. De 

områden som beskrivs är informationssäkerhet med fysisk och logisk säkerhet samt 

kommunikation. Vi tar också upp generella hot mot intern säkerhet som är exempelvis 

virus och trojaner. Vi avslutar sedan med att beskriva hur man upprätthåller och 

skapar en bra intern säkerhet. 

2.1 Informationssäkerhet 

Säkerhet vid hantering av information för önskad tillgänglighet, riktighet, sekretess och 

spårbarhet. Informationssäkerhet kan uppdelas i administrativ säkerhet och IT-

säkerhet (Strebe, 1997).  

2.1.1 Fysisk säkerhet 

Fysisk säkerhet är ett begrepp som syftar på att skydda informationssystem i lokaler 

och andra utrymmen som exempelvis switchskåp. Exempel på informationssystem är 

utrustning för data och kommunikation samt tillhörande administrativa delar. Utifrån 

verksamheten anpassas skyddsnivån för den fysiska säkerheten. Brandvarnare, larm, 

märkning av datorutrustning, och klimathantering kan som till exempel innefattas i 

begreppet fysisk säkerhet (Strebe, 1997). 

2.1.2 Logisk säkerhet  

Logisk säkerhet använder teknologier för att ge personer access till information och 

system baserat på vem det är och vilken roll den personen har i organisationen.  

Den logiska säkerheten handlar alltså om att skydda data från obehöriga, manipulering 

och sabotage. Lösenord, kryptering, brandvägg, loggning, och antivirus är exempel på 

logiska säkerhetslösningar och funktioner (State of Arkansas, 2007). 

2.1.3 Kommunikation 

Informationsöverföringar med omvärlden kallas för extern kommunikation. Externa 

kommunikationer behöver inte ske genom ett datanätverk utan kan även vara ett 
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telenät. När man pratar om intern kommunikation så refereras det enbart till lokala 

nätverk och interna data överföringar (Strebe, 1997).  

2.2 Generella hot mot intern säkerhet 

Under den här rubriken tar vi upp vanliga hot som finns, och hot som kan utnyttja 

säkerhetsbrister i nätverk.  

2.2.1 Exploit 

När man pratar om en Exploit i datorvärlden så är det ett sätt att utnyttja en sårbarhet 

i mjukvara. På något sätt ta fördel av en sårbarhet för att kunna orsaka ett oväntat 

beteende och ge tillträde till ett system. Oftast med hjälp av ett script eller program 

som utnyttjar den programkod som är sårbar. Det finns två olika typer av Exploit, 

”remote exploit” och “local exploit”. Stora skillnaden mellan dessa två är att ”local 

exploit” görs lokalt och färdas inte genom nätverk vilket ”remote exploit” gör. Målet 

för attackeraren kan vara många men oftast handlar de om att bli superuser, 

exempelvis ”root” för linux eller ”administratör” för windows. (State of the practice of 

Intrusion Detection Technologies, 2000).  

2.2.2 Trojansk häst (Trojan) 

Namnet trojansk häst kommer från legenden där staden Troja övertogs av grekerna 

med hjälp av en gigantisk ihålig trähäst. Hästen på utsidan såg ofarlig ut, men inne i 

hästen fanns ett stort antal krigare. Den trojanska hästen har alltså två funktioner, en 

primär funktion där den ska uppfattas som ofarlig, och en sekundär funktion som inte 

direkt är synlig, men är skadlig. En trojansk häst är programmerad till att utföra något 

specifikt. Exempelvis kan trojanen försöka få tag på känslig information som 

kreditkortsnummer hos den drabbade användaren (Strebe, 1997). 

2.2.3 Eavesdropping 

Eavesdropping betyder att man lyssnar och försöker fånga upp data i ett nätverk. 

Många är mer bekväma med termen sniffer för detta beteende. En sniffer är en 

mjukvara som kan användas för att få tag på känslig information i ett nätverk, till 

exempel lösenord eller kreditskortsnummer (Rufi, 2007). 
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2.2.4 Virus 

Virus är idag ett stort säkerhetshot som kan orsaka programfel. Programfel i sin tur 

kan uppstå på flera olika sätt men när de gäller virus så är det ett avsiktligt fel, så kallad 

skadlig kod. Virus är program som kan överföra skadlig kod, till osmittade program 

och modifiera dem. Kan spridas genom alla datamedia men vanligen genom kopierade 

program eller datafiler. Viruset kan förstöra det infekterade programmet eller 

samexistera med det så att det själv uppför sig som ett virus. Slutligen kan virus ta över 

ett helt datorsystem och sprida sig till alla anslutna system (Strebe, 1997).  

2.2.5 Mask 

Är ett självständigt program som kan sprida kopior av sig själv över ett nätverk till 

andra noder. Olikt ett virus så behöver en mask inte binda sig till något program eller 

fil. Sprider sig själv oftast utan att användaren har en aning om det (Rudolf, 2008). 

2.3 Upprätthålla och skapa en intern säkerhet 

För att upprätthålla en intern säkerhet bör man ha funktioner som gör detta möjligt. 

Under denna rubrik upp de vanligaste åtgärderna för att skapa och upprätthålla en 

intern säkerhet  

2.3.1 Loggning 

Att använda så kallad automatisk loggning av aktiviteter i ett datasystem är en viktig 

del av all säkerhetsarbete. Loggning är till exempel viktigt när man ska kunna avslöja 

försök till intrång. Att det används loggning och det blir känt för användaren kan vara 

en stor fördel när det gäller i avskräckande mening. Loggning i ett datasystem ska i 

första hand kunna rapportera in tre viktiga informationsdelar; vilken användare som 

har gjort vad, vid vilken tidpunkt och från vilken dator eller plats. Hur mycket som ska 

loggas är en fråga om pratiskt möjligt och att integriteten inte ska kränkas. Vid 

behandling av information som är ekonomiska eller personliga bör man logga så 

mycket som möjligt (Edlund, Hedqvist och Holmberg, 1989). 
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2.3.2 Lösenord 

Det vanligaste sättet att autentisera sig som en användare till ett datasystem är genom 

användarnamn och lösenord. En användares lösenord ska vara svåra och ska inte delas 

av andra. Personliga lösenord får absolut inte lånas ut tillfälligt. Det är också viktigt att 

inte använda samma lösenord på det interna nätverket på skolan som ute på tjänster på 

Internet. En administratör kan sätta upp olika företagspolicys angående lösenord, till 

exempel att de ska bestå minst av ett antal tecken och ett antal specialtecken (Borg, 

Lozano, Löfgren, Malmgren och Palicki, 1997). 

2.3.3 Antivirus 

Då både virus och trojaner är vanliga av olika slag idag på Internet är det nästan ett 

krav att ha antivirusprogram installerade på datorer som är uppkopplade mot Internet 

med fast anslutning. Antivirusprogram finns enligt Mitrovic (1998) i tre olika typer, 

arbetsplats-, server- och brandväggsbaserade. Ett så kallat arbetsplatsbaserad antivirus 

borde innehålla både passivt och ett aktivt skydd, ett passivt virusskydd som söker 

efter virus på schemalagda tidpunkter och ett aktivt virusskydd som kontrollera filerna 

som används på datorn i realtid. Ett serverbaserat virusskydd borde vara passivt för att 

inte orsaka prestandaförlust. En så kallad brandväggsbaserad antivirusprogram ska 

kontrollera den trafik som går ut och in från nätverket, till exempel e-post och 

filöverföring (Mitrovic, 1998). 

2.3.4 Brandvägg 

En brandvägg kan antingen vara en hårdvara eller mjukvara, eller en blandning av 

dessa. Den ska ha som huvudfunktion att skydda en eller flera datorer i ett nätverk 

mot angrepp och göra Internetanslutningen så säker som möjligt. Brandväggen 

undersöker varje paket som försöker passera den och antingen blockerar eller släpper 

igenom. Detta sker på olika sätt beroende på vilken typ av brandvägg som används 

och vilka regler som är satta. (Goncalves, 1999) Strebe skriver att det finns tre olika 

grundläggande typer av brandväggar så som paketfiltrering, nätverksadressöversättning 

och proxytjänster (Strebe, 2002). 
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2.4 Switchsäkerhet 

En switch kan öppna upp för en massa olika attacker om brist på kunskap finns hos 

administratören som konfigurerar denna. I denna rubrik tas vi därför upp det man bör 

tänka på när man konfigurerar en switch samt tips på återgärder för att stå emot vissa 

attacker. Attacker och återgärder beskrivs kortfattat bara för att få en uppfattning om 

några hot som finns för de protokoll som körs på John Bauer. Dock så är inte John 

Bauer för närvarande inte känslig för alla dessa attacker utan några tas upp för att 

upplysa. För mer information om varje specifik attack så hänvisar vi till eget 

efterforskande. 

2.4.1 Grundkonfigurationer 

Konfiguration av en switch kan ske vanligtvis genom antingen TELNET, SSH eller via 

ett webbgränsnitt. Telnet är ett klient- serverprotokoll som har används snart i 40 år 

både på lokala nätverk och på Internet. Telnet existerar fortfarande på ny 

nätverksutrustning, men bör knappast användas på grund av den dåliga säkerheten 

som blir som följd. Istället så har användandet av SSH protokollet ökat för att man får 

mer funktionalitet än Telnet, men även en stark kryptering skriver Johnson, Cross, 

Piltzecker och shimonski. Vid inloggning och användning av Telnet så skickas 

lösenord i klartext över nätverket, vilket inte är fallet med SSH. Att konfigurera en 

switch via ett webbgränsnitt kan vara ett alternativ när tillverkarna tillhandahåller ett 

funktionellt gränssnitt eller när man bara vill konfigurera standard funktioner. Risk 

finns att man får sämre översikt över sitt nätverk genom att konfigurera via ett 

webbgränsnitt som saknar bra funktionellitet. Lösenord är också något som alltid bör 

bytas om ett tillverkar förskrivet lösenord finns. Förskrivna lösenord finns att hitta på 

Internet och är mycket lätta att komma förbi genom att bara titta i en lista för 

tillverkare och modell (Johnson Cross, 2002). 

2.4.2 Attacker av särskild betydelse 

Det finns ett par olika tillvägagångssätt för att utnyttja en switch till att göra något 

annat än vad den var tänkt att göra, dessa tillvägagångssätt är dock beroende av 

switchkonfigurationer och behöver därför inte alltid vara möjliga att utföra . I John 

Bauers miljö har vi uppmärksammat några teoretiskt möjliga svagheter, dessa är bland 



 8 

annat att fylla CAM-tabellen (se ordlista), VLAN-hopping, STP-attack och GVRP-

sniffing. 

Genom att fylla CAM-tabellen i en switch kan man få switchen att fungera som en 

Hub, varje paket broadcastas då ut på alla portar vilken leder till att till exempel 

sniffning blir möjlig på ett enkelt sätt. Den här attacken kräver dock att målet för 

attacken inte är känd i CAM-tabellen när attackeraren utför attacken. Detta beror på 

att om målet skulle vara känt i tabellen, så skulle switchen växla rätt och paketet skulle 

inte broadcastas ut på alla portar. VLAN-hopping finns i två utföranden. Den första är 

dubbeltaggad 802.1q vilket innebär att attackeraren dubbeltaggar sin trafik för att 

kunna skicka trafik in i ett annat VLAN (se ordlista). I den här attacken är det bara 

möjligt att injicera data och inte ta emot. Kraven för att attacken ska vara möjlig är att 

både trunk och attackera ligger på samma ”native VLAN”. Den andra VLAN-hopping 

metoden fungerar så att attackeraren agerar som en switch, och genom att vara 

inkopplad till en switchport med truck(se ordlista) möjligheter kan attackeraren 

upprätta en trunk och få tillgång till alla VLAN och dess trafik. Spanning Tree 

Protocol (STP) attacker utförs genom att skicka Bridge Protocol Data Units (BPDUs) 

till switchar. Detta kan göra attackeraren till rootbrygga för STP vilket leder till att 

sniffning, Denial of Service (DoS), och flera andra attacker blir möjliga för 

attackeraren. STP-attack kräver att attackeraren är ansluten till två switchar samtidigt 

då rootbryggan kan sägas vara en central enhet för STP-kommunikationen. GARP 

VLAN Registration Protocol (GVRP) är ett protokoll för att distribuera ut VLAN-

information. Det finns en möjlighet för attackerare att utnyttja detta protokoll om det 

är konfigurerat på en användarport. Attackeraren kan få tag på VLAN ID och filter 

information, vilket kan användas för att injicera paket genom taggning (Convery, 

2002). 

2.4.3 Återgärder för uppmärksammade attacker 

Alla attacker ovan finns det återgärder för. Genom att använda till exempel Port 

Security som Cisco kallar det, kan man begränsa antalet MAC-adresser på en 

switchport. Fylla CAM-tabellen blir då omöjligt och problemet löst. VLAN-hopping 

802.1q dubbelinkapsling kan man skydda sig mot genom att inte använda samma 

”native VLAN” på trunk och VLAN för användare. Vanlig VLAN-hopping kan man 

skydda sig emot genom att konfigurera portarna till att inte acceptera en trunk 

begäran. För att skydda sig mot att en användare utnyttjar STP kan man använda sig 
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utav root guard, vilket är Ciscos namn för en funktion som ser till att ingen annan kan 

bli rootbrygga. För att en attackerade inte ska kunna utnyttja GVRP så ska funktionen 

stängas av på alla användarportar (Convery, 2002). 
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3. Teknisk Bakgrund 

I teknisk bakgrund tar vi upp säkerhetsteknologier, autentiseringstekniker och 

helhetslösningar som vi har använt oss utav under arbetets gång.  

3.1 Autentiseringstekniker 

Under arbetets gång har vi använt oss utav olika autentiseringstekniker/typer som 

802.1X, EAP och RADIUS. 

3.1.1 Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) 

RADIUS är ett klient- serverprotokoll som med mjukvara gör det möjligt för 

fjärrstyrda servrar att kommunicera med en central databas. Detta för att kunna 

autentisera användare och inkopplad utrustning som ansluter till nätverket samt 

godkänna deras tillgång till det förfrågade systemet eller tjänsten. I en klient- 

servermodell så fungerar en Network Access Server (NAS) som en klient för 

RADIUS. Klienten ansvarar i sin tur för att skicka användarinformation till den 

angivna RADIUS-servern, och sen agera på det svaret som returneras.  

RADIUS-servrarna tar emot användarnas anslutningsförfrågningar, autentiserar 

användaren och sen returnerar all konfigurationsinformation som behövs för klienten 

ska kunna leverera tjänsten till användaren. En RADIUS-server kan också agera som 

en proxyklient (se ordlista) till andra RADIUS eller verifieringsservrar.  

Nätverkssäkerheten i RADIUS är förhållandevis hög. Transaktionen mellan klient och 

RADIUS-servern är autentiserad genom att använda en delad hemlighet, som aldrig 

sänds över nätverket. Som tillägg skickas användarens lösenord krypterat mellan 

klienten och servern. RADIUS-servern stödjer en mängd metoder för att verifiera 

användaren som till exempel PPP, PAP, CHAP (se ordlista) och andra mekanismer 

(C.Rigney, S. Willens Livingston, 2000). 

3.1.2 Extensible Authentication Protocol (EAP) 

EAP är ett sätt för en klient att autentisera sig, vanligtvis mot en RADIUS-server. 

EAP kommer från början från inringningsvärlden och PPP och hur det skulle 

definieras publicerades först i IETF (Internet Engineering Task Force) RFC (Request 
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For Comments) 2284 för att senare komma en TLS (se ordlista) variant med RFC 

2716. Om man bryter ner ett EAP paket får man följande: 

 

Figur 1 EAP Paket, Källa: RFC 2284 

I code-fältet beskriver typen av EAP-paket som är aktuellt. De olika typer som 

existerar är: 

1. Request 

2. Response 

3. Success 

4. Failure 

Själva ID-fältet används för matchning av request och response. Length-fältet 

innehåller de antal byte som code, ID, length och data fälten tar upp. Data-fältet i ett 

EAP-paket kan variera beroende på innehållet i code-fältet. Om code-fältet innehåller 

success eller failure så kommer data-fältet inte att innehålla några data, alltså 0 byte. 

Om det däremot är antingen request eller response i code-fältet så tillkommer det ett 

annat fält vid namn type: 

 

Figur 2 EAP Paket Type-Data, Källa: RFC 2284 

I type-fältet som har tillkommit anges vilken typ av EAP-autentisering som ska 

användas. De typer som finns i den ursprungliga RFC 2284 var: 

1. Identity 

2. Notification 

3. Nak 

4. MD5-Challenge 

5. One-Time Password 

6. Generic Token Card 
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Om man går efter RFC 2716 så tillkommer även typ 13, vilket är TLS. (PPP EAP TLS 

Authentication Protocol, 1999) Det har kommit standarder som är baserade på EAP, 

till exempel IEEE 802.1x (L. Blunk, J. Vollbrecht, 1998). 

3.1.3 802.1x 

IEEE 802.1.x använder ett antal olika EAP autentiseringsmetoder, inkluderande 

Message Digest 5 (MD5), Transport Layer Security (TLS), Tunneled Transport Layer 

Security (TTLS), Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP), Protected 

Extensible Authentication Protocol (PEAP), SecurID, Subscriber Identity Module 

(SIM) och Authentication and Key Agreement (AKA). (Rufi, A.W. 2007) För att få 

tillgång till ett nätverk som använder sig av 802.1x krävs det att användaren 

autentiserar sig, misslyckas detta så nekas man tillgång till nätverket. 802.1x består av 

tre stycken komponenter; supplikant, verifierare och autentiseringsserver. En 

supplicant, som är klient som vill ha access till nätverket. Verifierare som är den enhet 

som möjliggör nätverkstillgång baserat på användarID och lösenord, till exempel en 

switch eller router. Verifieraren skickar vidare meddelanden mellan supplikant och 

autentiseringsserver. Autentiseringsservern är där databasen finns som innehåller 

konton för användarID och lösenord som används av supplikanten (Joel Snyder, 

2002).  

3.2 Network Access Control (NAC) 

NAC är ett enat koncept som har inflytande från både gamla och nya teknologier, så 

att företag kan förbättra sin säkerhetsmiljö och säkra deras investeringar hellre än att 

konstruera om nätverkets infrastruktur. Detta genom att man beskriver hur klienter 

kan komma åt nätverket på ett säkert sätt (Mike Fratto, 2006). 
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Figur 3 Network Access Control Framework Källa:,Mike Fratto, 2006 

I dagens marknad finns det en hel del NAC lösningar tillgängliga. Olika företag har 

deras egna mål att definiera NAC. Det finns dock ingen enad standard för NAC än, 

utan personer från olika slags företag samarbetar för att standardisera NAC. Nedan 

kommer vi att behandla de vanligaste byggstenarna i en NAC-lösning som alltid borde 

vara med för att det ska kunna gå under konceptet NAC (Jamie Sanbower, 2007). 

 

 Nod detektering 

Förmågan att kunna detektera nya datorer som kopplar in sig och vill ha 

tillgång till det skyddade nätverket. Funktion som är mycket viktig för NAC 

eftersom det ska vara medveten om vilka noder som är anslutna till det 

interna nätverket, så att de i sin tur kan frambära andra NAC-funktioner. 

 Verifiering (Authentication) 

Kontrollera vem som beviljas tillgång. En NAC-lösning ska kunna verifiera 

varje användare som vill få åtkomst till det skyddade nätverket. Tvingar 

användaren att logga in på något sätt innan den får nätverksåtkomst. 

 Host Posture Assessment (eller Endpoint Security Assessment) 

Posture Assessment är en unik funktion för NAC som ansvarar för att 

granska medgörligheten hos en klient. Den fastställer om klienten möter 
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serverns säkerhetskrav innan den medges tillgång till nätverket. Detta moment 

involverar att kontrollera så att klienten har uppdaterat operativsystem, 

antivirus, anti-spyware mjukvara och att den inte är infekterat av något virus 

eller mask.  

 Behörighet (Authorization) 

Behörigheten kontrolleras när en användare är ansluten till det skyddade 

nätverket. När klienten gått igenom verifierings- och Host Posture 

Assessment stegen och anses kompatibel så verifierar NAC användarens 

behörighet mot alla resurser på det interna nätverket. Implementeras vanligast 

av ett Authorization Authentication and Accounting (AAA) system med hjälp 

av protokoll som RADIUS, DIAMETER och TACACS+ (Se ordlista). 

 Policy Enforcement 

Policyframtvingning är funktionen där NAC sätter definierade policys på 

klienten. Policys definieras på grunder och mätningar från Host Posture 

Assessment. AAA systemet bedömer policyn för klienten (som ansluter till det 

privata nätverket) och vidarebefordrar besluten till policyserverns (Se figur 

4.1) framtvingningspunkter. Teknologierna som används för att sätta policys 

är ACL (Access Control List), VLAN (Virtual LAN) och brandväggar. 

 Karantän (Quarantine) 

Ett av målen för NAC teknologin är att kunna isolera icke kompatibla klienter 

från det privata skyddade nätverket, så att det fortsätter att vara säkert och 

opåverkat av icke kompatibla klienter. Detta görs antingen med en VLAN-

tilldelning till ett specifikt nätverk eller att ge ut en temporär IP adress som 

bara kan kommunicera med speciella resurser. 

 Läkning (Remediation) 

När en klient ligger i karantän så är den en del av karantän nätverket och kan 

få tillgång till en mängd läkningsresurser. Läkningsresurser involverar till 

exempel att installera patchar, uppdatera antivirus och aktivera brandväggen 

allt beroende på vad det är för säkerhetskrav till det skyddade nätverket. Efter 

att maskinen har uppdaterat de som krävs från policyn så kan den än en gång 

gå igenom Posture Assessement steget och se ifall den möter de krav som 

ställs, annars tillbaka till karantän igen. 
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 Post-Admission Control 

Post-Admission Control används för att minska risken för nya hot. När en 

klient anses kompatibel och är ansluten till det skyddade nätverket så 

övervakas deras sessioner hela tiden för sabotageprogram eller policy 

överträdelse. Om sådan aktivitet detekteras så kan tillgången för en användare 

antingen dirigeras till karantän eller att man droppar hela sessionen. 

 

3.3 Network Access Quarantine Control (NAQC) 

Network Access Quarantine Control består av ett set olika tjänster och tillbehör för 

Windows Server 2003. NAQC använder ett begränsad karantänskydd som inte tillåter 

fjärranslutningar göras till det lokala nätverket innan en kontroll har gjorts. Kontrollen 

kan innehålla ett antal kriterier som måste upprättas och är satta av administratören. 

När en klient under NACQ har upprättat en anslutning med det fjärranslutna 

nätverket så får klienten en IP adress, men hamnar i karantän. Detta karantänen hävs 

bara om klienten genomgått en så kallad hälsoinspektion med godkänt resultat. Även 

om idén bakom NAQC är god, kräver teknologin goda kunskaper om programmering 

och skyddar inte datorer som är inne på det interna nätverket. Detta är någon som har 

åtgärdats med Microsofts Network Access Protection (Microsoft (a), 2008). 

3.4 Network Access Protection (NAP) 

En av de stora och nyheterna i Windows Server 2008 är Network Access Protection 

(NAP). Tanken bakom NAP är att kontrollera nätverkstillgång till klienter genom att 

undersöka att klienter följer den policy som finns hos företaget. En policy kan till 

exempel vara att klienten ska ha brandväggen påslagen för att få full nätverkstillgång. 

Administratörer kan med hjälp av NAP tilldela olika nätverkstillgångsnivåer beroende 

på vem det är som ansluter, vilken grupp klienten tillhör, och hur pass bra klienten 

matchar policyn företaget har. Om en klient inte skulle följa policyn så kan NAP 

automatiskt se till att modifiera klienten till att matcha företagets policy. När detta är 

gjort kan sedan NAP dynamiskt tilldela ut en högre nätverkstillgång till klienten. NAP 

inkluderar ett applikationsprogrammeringsinterface (API) som är för utvecklare och 

administratörer. Med hjälp av API:t är det tänkt att skräddarsydda och kompletta 
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lösningar ska kunna göras. NAP kommer att stödja plattformarna Windows Vista och 

Windows XP med service pack 3. 

Idag när många anställda jobbar hemifrån och har bärbara datorer blir det i stort sätt 

omöjligt för administratörer att kontrollera att den klienten som ansluter är frisk. Att 

se till att klienter är uppdaterade och följer företagets policy manuellt skulle vara 

otroligt tids krävande. NAP kan vara en lösning för att behålla klienters hälsa genom 

att undersöka klienten varje gång den ansluts till nätverket, och ta reda på om 

uppdateringar behövs eller om funktioner behöver aktiveras för att uppnå de kraven 

hälsopolicyservern ställer. Om en klient inte skulle möta upp till kraven så kan NAP se 

till så att klienten får de inställningar och uppdateringar som krävs. 

NAP är i grunden inte designat för att skydda ett nätverk från elaksinnade användare 

utan för att hjälpa administratörer genom att automatiskt kunna uppdatera och se över 

hälsan hos klienter i nätverket, vilket i sig ökar säkerheten. Om en klient uppfyller 

kraven NAP ställer för att få ansluta till nätverket så finns det inget i NAP som 

skyddar mot att just den klienten laddar upp ett elaksinnat program eller på annat sätt 

gör något olämpligt. 

(Microsoft (b), 2008). 

Vi har valt att titta närmare på två av funktionerna i NAP, DHCP-framtvingande och 

802.1x-framtvingande. Dom här ser vi som extra intressanta då funktionerna passar 

bra i en nätverksmiljö som John Bauer gymnasieskola. 

3.5 Generellt om NAP 

Vi tar under den här rubriken upp vilka komponenter, relationer, och kommunikations 

processer som använd i NAP. Nedan visas interaktionen mellan NAP komponenterna 

för att få en lättare förståelse och sammanhängande uppfattning för kommande text  

(Microsoft (c), 2008). 
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        Figur 4 NAP komponenter Källa: (Microsoft (c), 2008). 

3.5.1 NAP-framtvingande klient (NAP EC) 

Varje Network Access Protection Enforcement Client (NAP EC) är definierad för 

olika typer av nätverkstillgång eller kommunikation. Till exempel finns det en NAP 

EC för distansåtkomst för VPN-anslutningar (se ordlista), och en annan för DHCP-

konfiguration. En NAP EC kan matchas mot en specifik typ av NAP-framtvingande. 

Till exempel så är DHCP NAP EC designat för att fungera med DHCP baserad NAP-

framtvingande. NAP EC i sig behöver inte vara en Microsoft-lösning, utan kan vara 

skapad av en tredje part (Microsoft (c), 2008). 
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Figur 5 NAP EC till NAP ES Källa: (Microsoft (c), 2008). 

3.5.2 NAP-framtvingande server (NAP ES) 

En NAP ES matchas mot en motsvarande NAP EC, till exempel så är DHCP NAP 

EC kopplat till DHCP NAP ES. NAP ES tar emot SoHs från NAP EC och skickar 

dem till NPS för utvärdering. Beroende på svar så ger den antingen begränsad eller 

obegränsad tillgång till klienten. Beroende på typ av NAP-framtvingning, kan NAP ES 

vara en komponent av en NAP-framtvingande punkt (Microsoft (c), 2008). 

 

 Figur 6 NAP ES till NAP EC Källa: (Microsoft (c), 2008). 
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3.5.3 Säkerhetshälsovalidering (SHA) och anförande av hälsa 
(SoH)  

Säkerhetshälsovalidering (Security Health Validator, SHA) är en komponent som 

underhåller och rapporterar en eller flera grundstenar av systemhälsa. Som exempel kan 

det vara en speciell SHA för antivirussignaturer och en annan SHA för uppdateringar 

till operativsystemet. En SHA kan matchas mot en läkningsserver. Till exempel kan en 

SHA som letar efter antivirussignaturer bli matchad mot den servern som har den 

senaste antivirussignatur filen. En SHA behöver inte ha en motsvarande server att dela 

information, utan en SHA kan genom att bara kontrollera lokala systeminställningar se 

om en brandvägg är på eller avslagen. Både Windows Vista och XP SP3 inkluderar en 

säkerhetshälsovalidering som övervakar inställningarna i Windows säkerhetscenter. 

Tredjepartstillverkare kan skapa extra SHAs till NAP-plattformen.  

För att indikera hälsostatus på en viss SHA, så skapar SHA:n ett anförande av hälsa 

(Statement of health, SoH) och skickar den till NAP-agenten. En SoH kan innehålla en 

eller flera olika beståndsdelar av systemhälsa. Till exempel så kan SHA:n för ett 

antivirusprogram skapa en SoH som innehåller status på antivirusprogrammet som 

körs på klienten, versionen, och när den senaste antivirussignaturen uppdaterades. När 

en SHA uppdaterar sin status, så skapar den en ny SoH och skickar den till NAP-

Agenten. För att indikera den totala systemhälsan för NAP-klienten så använder NAP-

Agenten ett systemanförande av hälsa (System Statement Of Health, SSoH), vilket 

inkluderar versionsinformation för NAP-klienten och alla SoHs för de installerade 

SHAs (Microsoft (c), 2008). 

3.5.4 NAP-Agent 

Underhåller den nuvarande systemhälsoinformationen av NAP-klienten och 

underlättar kommunikation mellan NAP EC och SHA lagren (Microsoft, 2008). 

3.5.5 Hälsoregistreringsauktoritet (Health Registration Authority, 
HRA) 

Är en dator som kör Windows Server 2008 och Internet Information Services (IIS) och 

tillhandahåller hälsocertifikat från en certifikat auktoritet (Certification Authority ,CA) 

(Microsoft (c), 2008). 
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3.5.6 NAP-hälsopolicyserver 

En server som agerar som hälsovalideringsserver och kör NPS. Valideringsservern har 

hälsopolicys och nätverkspolicys som definierar hälsokrav och tvingande inställningar 

för klienter som söker nätverkstillgång. Hälsopolicyservern använder NPS för att 

hantera RADIUS Accept-Request meddelanden, vilka skickas från NAP EC och 

innehåller SoH. NPS används också för att skicka dessa vidare till 

administrationsservern för validering (Microsoft (c), 2008). 

3.5.7 NAP-administrationsserver 

Har ansvaret för att samla SoHs från NAP-framtvingande punkter och distribuera 

SoHs till lämpliga hälsovalideringssystem (SHV). Administrationsservern skall också 

samla SoH respons (SoHR) från SHV:s och skicka dessa till NPS tjänsten för 

utvärdering (Microsoft (c), 2008). 

3.5.8 Hälsovalideringssytem (System Health Validators, SHV) 

Varje SHA på klienterna har en motsvarande SHV i NPS. SHV:s verifierar SoH som 

görs av sin motsvarande SHA på klient datorn. SHA:s och SHV:s matchas till varandra 

tillsammans med en motsvarande hälsokravsserver (om passande) och möjligtvis en 

läkningsserver. SHV:s kan detektera om ingen SoH har tagits emot (till exempel om en 

SHA aldrig har blivit installerad, eller om SHA:n blivit skadad eller borttagen). 

Oberoende om SoH möter upp till kraven eller inte som definierats i policyn, så skickar 

SHV ett hälsosvar (SoHR) meddelande till Administrationsservern. Ett nätverk kan ha 

flera typer av SHV:s. Om så är fallet så måste servern som kör NPS koordinera all data 

från alla SHV:s och bestämma om en icke medgörliga klient ska få begränsad 

nätverkstillgång (Microsoft (c), 2008). 

3.5.9 NAP-framtvingande punkt 

En NAP-framtvingande punkt kan vara en server eller nätverksenhet som använder 

NAP eller kan användas med NAP för att utvärdera en klients hälsa, och ge begränsad 

nätverkstillgång eller kommunikation. I 802.1x-framtvingande kan en switch ses som en 

framtvingande punkt (Microsoft (c), 2008). 
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3.5.10 Hälsokravsserver 

En hälsokravsserver kan vara en antivirussignaturserver som har den signatur versionen 

som klienten förväntas ha vid validering av klientens antivirus SoH. Hälsokravsservrar 

matchas mot SHVs, men alla SHVs behöver inte en hälsokravsserver. En SHV kan till 

exempel göra system lokala kontroller, exempelvis kontrollera om brandväggen är på, 

vilket nämnts tidigare (Microsoft (c), 2008). 

3.5.11 Läkningsserver 

En läkningsserver har de uppdateringar som behövs för att få en icke tillmötesgående 

klient till att bli tillmötesgående(frisk). Läkningsservrarna måste givetvis vara tillgängliga 

för de icke medgörliga klienterna som ansluter (Microsoft (c), 2008). 

3.5.12 Hälsorespons (Statement of health response, SoHR) 

SoHR innehåller resultaten av SHV:s utvärdering av klientens SoH. Anvisningar skickas 

tillbaks till klientens SHA, och om en klient inte är medgörlig, så innehåller SoHR 

läkningsinstruktioner som SHA:n använder för att få klientens konfiguration till att 

möta hälsokraven. Precis som varje typ av SoH, vilka innehåller information om 

systemhälsostatus, så innehåller varje SoHR meddelandeinformation om hur klienten 

ska bli medgörlig för att möta hälsokraven (Microsoft (c), 2008). 

3.5.13 NAP och Relationer 

Relationerna mellan NAP komponenterna är viktiga att förstå för att förstå själva 

NAP. Ovan har vi beskrivit vad som händer, men att föreställa sig i huvudet kan vara 

svårt när man läser den någorlunda komplexa samverkan. Bilden nedan är därför tänkt 

för att läsaren ska få bättre förståelse även om det i text redan nämnts. I bilden visas 

bland annat hur läkningsserver, SHA, SHA API och NAP agenten relaterar till 

varandra och hur en viss NAP EC är bunden till en NAP ES för kontakt med SHA:ns 

motsvarande SHV (Microsoft (c), 2008). 
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Figur 7 Relationer mellan NAP komponenter Källa: (Microsoft (c), 2008). 

3.5.14 NAP med DHCP-framtvingande 

NAP-klienten som agerar DHCP- klient använder DHCP- meddelanden för att få en 

godkänd IPv4-adress konfiguration, och för att indikera sin systemhälsostatus. DHCP- 

servern använder DHCP- meddelanden för att tilldela antingen en IPv4-

adresskonfiguration som används i det begränsade nätverket och där klientläkning kan 

utföras, eller för att tilldela en IP-adress som ger klienten tillgång till hela nätverket om 

klienten blir godkänd av hälsopolicyservern.  

När NAP använder sig av DHCP- framtvingande så sätts DHCP Router värdet till 

0.0.0.0, vilket medför att den icke eftergivna klienten inte får någon förvald gateway (se 

ordlista). DHCP- framtvingande sätter också subnätmasken till 255.255.255.255 för 

den IP-adress klienten har tilldelats, klienten är på så sätt oförmögen att kontakta 

andra (undantag för lager 2). För att den icke eftergivna klienten ska kunna kontakta 

läkningsservrarna på det begränsade nätverket sätter DHCP- servern valet Classless 

Static Routes, vilket innehåller en uppsättning av vägar till hostar som är på det 

begränsade nätverket, till exempel till DNS (se ordlista) och läkningsservrar. Resultatet 

av DHCP begränsad nätverkstillgång är en konfiguration samt en routingtabell som 

endast tillåter anslutning med specifika destinationsadresser som sammanstämmer 
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med det begränsade nätet. Om en applikation försöker skicka till en IPv4 unicastadress 

som inte är specificerade via Classless Static Routes, ger TCP/IP protokollet ett 

routingfel. 

DHCP- framtvingande är endast för IPv4, och begränsar inte nätverket för 

IPv6(DHCPv6) klienter. Framtvingande av DHCP baseras på att man begränsar IPv4 

konfigurationen. En användare med lokala administratörsrättigheter kan konfigurera 

en egen adress eller ändra i routingtabellerna för att få full nätverkstillgång.  

DHCP NAP EC är en funktion i DHCP- klient tjänsten som använder 

industristandard DHCP- meddelanden för att utbyta systemhälsomeddelanden och 

begränsad nätverksinformation. DHCP NAP EC tillhandahåller SSoH från NAP 

agenten. DHCP- klient tjänsten fragmenterar SSoH om det krävs och lägger varje 

fragment i ett specifik DHCP val, som skickas med DHCPDiscover, DHCPRequest 

eller DHCPInform meddelanden. DHCPDecline och DHCPRelease innehåller inte 

någon SsoH (Microsoft (c), 2008). 

3.5.15 NAP med 802.1x-framtvingande 

För att det ska vara möjligt att använda 802.1x tekniken med NAP så måste det finnas 

stöd hos klienter och andra inblandade enheter. En NAP klient som agerar som en 

802.1x klient (även känd som 802.1x supplikant) använder Protected Extensible 

Authentication Protocol (PEAP) meddelanden, som skickas med EAP över LAN 

(EAPOL). Med EAPOL kan klienten göra en autentisering för 802.1x anslutningen, 

och för att indikera systemhälsa till hälsopolicyservern. Hälsopolicyservern använder 

sig utav PEAP medelanden för att antigen indikera läkningsinstruktioner (om 802.1x-

klienten inte uppfyller hälsokraven) eller att 802.1x-klienten ska berättigas full access 

till nätverket. PEAP meddelanden måste kunna skickas mellan 802.1x-klienten och 

NAP hälsopolicyservern genom 802.1x-nätverksenheten.  

När man framtvingar 802.1x så beordrar 802.1x kapabla accesspunkter att använda 

begränsade accessprofiler, antigen ett set av IP-paketfilter eller ett VLAN ID. Detta 

för att begränsa trafiken som en icke medgörlig klient ska få tillgång till. För IP-

paketfiltrering så appliceras filtren till IP-trafiken som utbytts med 802.1x klienten och 

de paket som inte följer paketfilterregler kastas tyst (vilket betyder att sändaren inte 

kommer att vara medveten om att paketet har ignorerats). För VLAN ID:s så 

applicerar 802.1x kapabla enheter VLAN ID:s till alla paket som utbytts med 802.1x 
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klienten, trafiken blir på detta sätt isolerad och 802.1x klienten befinner sig genast i ett 

begränsat nätverk.  

EAPHost NAP EC är en komponent som hämtar SSoH från NAP agenten och 

skickar det som ett PEAP typ-längd-värde (Type-Length-Value, TLV) meddelande för 

802.1x anslutningar. I klientens konfiguration är EAPHost NAP EC känt som EAP 

Quarantine EC (Microsoft (c), 2008). 
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4. Metod 

Metoden som har används i detta examensarbete är tester för att kunna utvärdera 

NAC med en Microsoft NAP-implementation i ett nätverk. Testerna har utförts för 

att ta reda på hur moget och hur fungerande Microsoft NAP skulle kunna vara i en 

miljö där man vill ha bättre kontroll på sina användare.  

Vi började med att undersökta vilka NAP-funktioner som skulle kunna vara aktuella 

för John Bauer. Vi kom fram till att för trådbundna klienter använda DHCP- 

framtvingning. Motiveringen var att dels att John Bauer använder oövervakade 

switchar vid accesslagren, och för att förenkla administrering. Om en administratör 

skulle till exempel vilja uppdatera något på en stationär klient från en avlägsen plats så 

skulle detta inte vara möjligt med 802.1x, då 802.1x endast ger klienten tillträde till viss 

lager två nätverkstrafik för autentisering endast. DHCP- framtvingande är i teorin lätt 

att gå förbi, se kap 4.5.14, men vi har ändå bedömt att detta är det bästa alternativet 

för trådbunden nätverkstillgång. 

När det gällde trådlösa anslutningar bestämde vi oss för 802.1x-funktionen i NAP. 

Alternativen vi hade var IPsec- funktionen och VPN- funktionen, och dessa ansåg vi 

inte vara alternativ för John Bauer och deras nätverksmiljö. John Bauer använder sig 

inte utan av VPN för sina elever och IPSec skulle ha varit alldeles för komplext och 

otympligt att implementera.  

Som underlag har vi gått efter Microsofts steg för steg guider som kan hittas under 

referenserna Microsoft (d), (2008) och Microsoft (e) (2008) 

4.1 Testutrustning 

Under den här rubriken redogör vi val av operativsystem och hårdvara för våra tester. 

Tabell 7.1 Testutrustning 

Klient XP 

Datortyp PC 

Processor 2Ghz Pentium 
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RAM 512MB 

Operativsystem Windows XP SP3 

XP3 build 2600.xpsp.080413-2111 

Nätverksnamn CLIENTXP 

Domänkontrollant 

Datortyp Virtuell VMWare Maskin 

Processor 1.8Ghz dual core 

RAM 512MB 

Operativsystem Windows Server 2003 SP2 

Nätverksnamn DC 

Nätverkspolicyservern 

Datortyp Virtuell VMWare Maskin 

Processor 1.8Ghz dual core 

RAM 1GB 

Operativsystem Windows Server 2008 

Nätverksnamn NPS 

Switch 

Tillverkare Cisco Systems 

Modeltyp Catalyst 3560 

IOS-version 12.2(35)SE 
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4.2 Explorativa Studier 

Syftet med explorativa studier är att man ska försöka förstå ett ämne genom att få 

fram så mycket information som det bara går inom det valda problemområdet. Man är 

oftast pionjärer inom området och man vill uppmärksamma vilka problem man 

behöver utforska närmre och med vilka slags metoder. 

Vårt arbete fick i början en explorativ karaktär där vi inhämta så mycket fakta om vårt 

fördjupningsområde som möjligt. När vi insåg att detta inte gav oss den informationen 

vi behövde för att kunna gå vidare med vårt arbete så fick vi använda oss av 

experimentella studier genom tester. 

4.3 Källkritik 

Det stora problemet med nya tekniker är att hitta litteratur och rapporter som är 

aktuella. Oftast är informationen på Internet tvivelaktiga och vi har försökt vara så 

källkritiska som möjligt. Informationen för nya tekniker finns oftast på 

diskussionsforum eller liknande och är skrivna av personer som själva testar. Vi kan 

därför inte se denna information som helt pålitlig eller styrkt. 
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5. Genomförande 

Vi genomförde praktiska tester på både DHCP och 802.1x-framtvingning i labbmiljö. 

För DHCP- testerna virtualiserade vi klienter och servrar i VMWARE på grund av 

hårdvaruavsaknad. För 802.1x virtualiserade vi bara servrarna av samma orsak men här 

använde vi en ovirtualiserad klient.  

5.1 DHCP NAP  

I detta test så kommer en domänkontrollant ha Windows Server 2003 installerat och 

en NAP-server ha Windows Server 2008 installerad. En klient kommer att använda sig 

av Windows XP SP3. Domänkontrollanten, NAP-servern, och klientdatorn befinner 

sig i samma lokala nätverk med adressarean 192.168.0.0/24. 

Domänkontrollanten är namngiven DC och är den primära domänkontrollanten för 

domänen exjobb2008.se. NAP-servern är namngiven NPS och är konfigurerad som 

DHCP- server och nätverkspolicyserver. Klienten är namngiven CLIENTXP och är 

konfigurerad så att den får automatiskt IP-adress från DHCP. Nedan ses en 

nätverksskiss över scenariot.  

 

Figur 8 Testscenario DHCP-framtvingning 

Hård- och mjukvarukrav 

NAP stöds endast på plattformen Windows Server 2008. Klienter som ska samarbeta 

med NAP måste ha en Windows version av antigen Windows Vista eller XP SP3. 

Domänkontrollanten, DC i det här fallet, måste ha SP2 installerat för att fungera med 

NAP. En switch eller WLAN- kontroller behöver inte ha något stöd för DHCP- 

framtvingning. (Microsoft (c), 2008) 
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5.1.1 Serverkonfigurationer 

DC är en dator som har Windows Server 2003 Standard Edition med SP2 installerad. 

Med kommandot ”dcpromo” installerade vi Active Directory och skapade en DNS 

server med namnet exjobb2008.se. För att få kontakt med andra medverkande datorer 

gavs DC IP-adressen 192.168.0.1/24. En användare skapades i Active Directory som 

fick bli medlem i grupperna Domain Admins och NAP-Klient. NAP-Klient är en 

global säkerhetsgrupp som skapades (Se Bilaga 3, figur 1). Klientgruppen NAP hade 

en satt policy som skulle verka på klienter och utföra påslagningen av NAP-

funktionen. Domänen höjdes till funktionsnivå 2003. 

NPS som var en Windows Server 2008 maskin, körde som på namnet antyder NPS- 

tjänsten. Från den här servern styrdes 802.1x åtkomstkontroll med hjälp av RADIUS 

som är inbyggt i NPS funktionen. Servern konfigurerades med IP-adressen 

192.168.0.2/24. Efter att ha gått med i domänen exjobb.se installerades NPS och 

DHCP- rollerna för servern (Se bilaga 3 figur 2). När detta var gjort installerades 

Group Policy Management (Se bilaga 3 figur 3) och sedan konfigurerades servern till 

en NAP hälsopolicyserver (Se bilaga 3 figur 4). DHCP- servern konfigurerades sedan 

enligt bilaga 3 och figur 5. Till sist sattes en grupp policy för NAP-klienterna som kan 

ses i bilaga 3 och figur 6 och 7.  

5.1.2 Klientkonfigurationer 

Klienten var en dator som körde Windows XP SP3. För att få kontakt med servrarna 

så sattes först ett statiskt IP för att kunna gå med i domänen. Här är det viktigt att inte 

starta om datorn, utan först ska klient datorn läggas till i NAP klientgruppen på DC. 

Efter omstart av klienten kan man verifiera om grupp policyn som aktiverar NAP på 

klienten har slagit till, detta gör man genom att skriva in ”netsh nap client show 

configuration” i kommandoprompten, se bilaga 3 och figur 9. Ifall policyn inte skulle 

ha slagit igenom så kan detta göras manuellt på klienten genom kommandot netsh nap 

client set enforcement ID = 79617 Admin = "Enable". Enforcement ID=79617 står 

för DHCP- framtvingande och Admin=”Enable” betyder att det ska aktiveras. För 

NAP måste Network Access Protection agenten i tjänsthanteraren startas för att 

klienten. 
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5.2 802.1x NAP 

Enligt Mike Fratto (2008) på InformationWeek så är 802.1x oftast ett bra val om man 

ska införa en framtvingande kontroll av säkerhet. I detta 802.1x NAP-

framtvingningstest så kommunicerar Network Policy Server (NPS) med en 802.1x-

autentiseringsswitch genom att använda RADIUS- protokollet. NPS har som uppgift 

att säga till switchen att placera klienter som inte uppfyller hälsokravet i ett speciellt IP- 

span eller i ett speciellt VLAN. 802.1x NAP-framtvingning ska ge en stark NAC- 

funktion till nätverket genom alla klienter som ansluter genom en 802.1x kompatibel 

enhet.  

 

Figur 9 Testscenario 802.1x-framtvingning 

Hård- och mjukvarukrav 

För NAP krävs speciell mjukvara. NAP stöds endast på plattformen Windows Server 

2008. Klienter som ska samarbeta med NAP måste ha en Windows version av antigen 

Windows Vista eller XP SP3. Domänkontrollanten, benämnd DC i det här fallet, 

måste ha SP2 installerat för att fungera med NAP. En switch, klient, eller WLAN- 

kontroller måste stödja 802.1x och Radiusautentisering samt kunna hantera VLAN om 

detta används för att lägga icke medgörliga klienter i karantän. (Microsoft (c), 2008) 

Steg som genomfördes 

Det första steget var att konfigurera upp Windows 2008 server för 802.1x-

framtvingning. Den stora skillnaden mot DHCP- konfigurationen är att olika VLAN 

ska delas ut till klinter beroende på medgörlighet. Domänkontrollantens konfiguration 

är den samma som vid DHCP- framtvingande förutom att ett root CA även 

installerades. Andra steget var att konfigurera upp en switch med 802.1x stöd och med 

RADIUS autensiering. Tredje och sista steget var att konfigurera en klient till att 
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acceptera 802.1x. Detta gjordes genom att starta WLAN autoconfig tjänsten. För att 

NAP ska fungera måste Network Access Protection agenten startas i tjänsthanteraren 

på klienten. 

5.2.1 Switchkonfigurationen för 802.1x 

Den switch vi använde oss till detta test var en Cisco Catalyst 3560 lager 3. Se 

konfigurationsbilagan(bilaga 6) för mer information vilka inställningar vi användes oss 

av. 

Två VLAN skapades på switchen, och beroende på klientens medgörlighet var det 

tänkt att klienten skulle hoppa mellan dessa. VLAN 3 döptes till COMPLIANT_ 

VLAN, och är tänkt för medgörliga klienter. VLAN 2 döptes till 

NONCOMPLIANT_VLAN, och här var det tänkt att icke medgörliga klienter ska 

hamna. VLAN 1 behöll sitt standard namn DEFAULT_VLAN. 802.1x konfigurerades 

på klientporten och en pekare mot RADUIS servern (NPS) konfigurerades på 

switchen. 

5.2.2 NPS-konfiguration 

NPS körde Windows Server 2008, och kom att köra den så kallade NPS-tjänsten, 

vilken tillhandahåller RADIUS. NPS konfigurerades nästan på samma sätt som i 

DHCP fast med inställningar för NAP med 802.1x samt att ett root certifikat 

installerades. I det här testet var 802.1x intressant och för att undvika eventuella 

problem rensades tidigare DHCP- konfigurationer för NAP på servern. Som EAP typ 

valdes PEAP-MSCHAP v2 för autentisering. VLAN- utdelning konfigurerades genom 

att sätta olika RADIUS attribut. Attributet Tunnel-Medium-Type sattes till att 

inkludera alla 802 medier och Ethernet vedertagna format. Tunnel-Pvt-Group 

attributet sattes till 3, vilket står för VLAN 3, och tillverkar specifika attributet sattes 

till Microsoft med tunneltaggen 1, vilket används bland annat används av servrar för 

att gruppera alla attribut i en policy. Samma förfarande gjordes sedan för VLAN 2 

men med Tunnel-Pvt-Group attributet satt till 2 istället för 3. Efter detta 

konfigurerades en SHV som ställdes in för att kontrollera brandväggskonfiguration på 

anslutande klienter. Som RADUIS- klient konfigurerades switchen och dess IP, som 

representerade VLAN 1. 
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5.2.3 Klientkonfiguration 

Klienten installerades med Windows XP SP3 . En statisk IP-adress på 

192.168.0.100/24 konfigurerades för klienten då dynamisk tilldelning inte är möjlig 

innan 802.1x autentiseringen är genomförd. För att klienten ska kunna hantera 802.1x 

måste en tjänst slås på vid som går vid namnet WLAN autoconfig i tjänsthanteraren. 

Genom att sedan högerklicka på ”mina nätverks platser” och välja egenskaper och 

sedan högerklicka på det interface som ska användas i anslutningen, kan man se valet 

autentisering. Där väljs sedan 802.1x med MS-CHAP v2 och validering av server 

certifikat med NPS- serverns IP-adress i fylld. Precis som i DHCP- framtvingande kan 

vi verifiera om NAP-policyn har slagit igenom med kommandot ”netsh nap client 

show configuration” (Se Bilaga 3 figur 12). Om policyn inte skulle ha slagit igenom 

kan detta göras manuellt med kommandot ”netsh nap client set enforcement ID = 

79623 Admin = "Enable"”. Skillnaden i detta kommando och kommandot för DHCP 

är att framtvingande ID är satt till 79623, vilket istället står för EAP 802.1x-

framtvingande. 
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6. Analys och resultat 

Våra analyser och resultat sammanställs under denna rubrik. 

6.1 Analys av befintliga nätverket på John Bauer 

För att få en bra överblick över Johan Bauers nätverk (Bilaga 1) och konfiguration har 

vi analyserat switch och klient information som John Bauer gjort tillgängligt för oss.  

6.1.1 Switchkonfiguration 
 
 

 

 

 

CENSURERAT 

 

6.1.2 Klientkonfiguration 

Enligt uppgifter från John Bauer har alla klienter administratör rättigheter på sina 

datorer. Detta skapar en hel del problem ur säkerhetssynpunkt då användare kan utan 

svårigheter undgå policys och övriga återgärder som administratören har tagit för 

bättre säkerhet. Till exempel kan en användare stänga av sin brandvägg eller undgå 

kritiska uppdateringar för mjukvara. Detta kan skapa problem i form av spridning av 

elaka program (Virus exempelvis), eller trafik generering som skapar overhead i John 

Bauers interna nätverk. 
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6.2 Resultat av experimentella tester 

Resultaten av experimentella tester redovisas under denna rubrik. 

6.2.1 Resultat av DHCP-framtvingningstest 

För att testa DHCP- framtvingande aktiverades Auto-remediation på NPS. Det här 

betyder att klienter nu blir automatiskt läkta av servern. Brandväggen stängdes av och 

genom ”ipconfig” kommandot i kommandoprompten kunde man se att till exempel 

subnätet hade ändrats. Ett meddelande ner till höger på skärmen visade också att 

klienten hade begränsad tillgång. Efter ett par sekunder aktiverades brandväggen igen 

och klienten gavs full tillgång till nätverket. 

6.2.2 Resultat av 802.1x-framtvingningstest 

Genom att koppla in klienten på en 802.1x skyddad port och autentisera klienten fick 

vi tillgång till nätverket och utan begränsningar. När sedan brandväggen stängdes av 

fick vi varning om begränsad nätverkstillgång. Så var dock inte fallet. Brandväggen 

slogs automatiskt på, men VLAN- utdelningen var inte lyckad och därför inte heller 

testet, kommentarer om detta tar vi upp under diskussion. 
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7. Diskussion 

John Bauer skyddar idag sina användare med hjälp av en brandvägg mot externa hot 

och använder Panda som antivirus på klienter och server. Ett problem som vi ser är att 

klienter har administratör rättigheter och kan i stort sätt göra som de vill. Om en klient 

vill stänga av brandväggen eller till exempel hoppa över viktiga uppdateringar så kan 

det göras utan kontroll. För den interna säkerheten ser vi detta som ett stort problem 

då skadliga program och användare med elaksinnade avsikter kan utnyttja detta. 

Säkerhetshål finns och kommer alltid att finnas i mjukvara, och det är egentligen bara 

en tids fråga innan de exploateras. Virus och Spyware finns överallt nu förtiden och 

kommer förmodligen bara att öka, uppdateringar av antivirusprogram ser vi som ett 

måste då användarna på John Bauer har viktiga filer tillhörande skolarbetet lagrade på 

datorerna. Filer utbytts även med största sannolikhet mellan användarna, vilket i sig 

skulle kunna föra över ett eventuellt virus smitta till andra användare och förstöra 

deras skolarbeten och privata filer. Windows XP:s egna brandvägg är ganska 

överskattad enligt oss jämfört med antivirus och uppdateringar av mjukvara är viktig 

för att fullborda klientsäkerhet. Windowsbrandväggen kan hindra utgående program i 

vissa fall, men framför allt hindra inkommande anslutningar mot klientportar, vilket i 

sig är användbart om det körs ett dolt elakt program på klienten som antigen försöker 

ta sig ut på Internet eller lyssna efter inkommande trafik. Brandväggen kan också vara 

bra för mindre kunniga användare som inte riktigt vet vad ett program gör som de har 

installerat, till exempel ett program som har en inbyggd server av något slag.  

Vi kom ganska snabbt in på en NAC- lösning efter vi hade studerat olika tekniker. 

Först trodde vi kanske en lösning med NAQC skulle kunna vara aktuellt, men det 

skrotades när NAQC inte kan validera lokala klienter utan bara fjärranslutna. NAP 

blev mycket mer aktuellt när Microsoft släppte den skarpa versionen av Service Pack 3 

till Windows XP ungefär vid samma tillfälle som vi började arbeta med vårt 

examensarbete. Att NAP valdes som helhetslösning var en självklarhet när John Bauer 

använder sig av Microsoft produkter som operativsystem och hårdvara i form av lätta 

accesspunkter, WLAN- kontrollers, och D- Link switchar. 

John Bauer använder i nuläget olika VLAN för elever, lärare och servrar. Det vi skulle 

vilja se är en separering av framtida servrar genom att sätta dem i olika privata VLAN 

om möjligt. Vi skulle också vilja se ett separat VLAN för trådlösa klienter i framtiden. 
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Elever och lärare på John Bauer är idag administratörer på sina bärbara datorer för att 

underlätta administrationen av programvaran de använder. Vi tycker att en NAC 

lösning av typen NAP skulle vara en bra komplettering till en nätverkspolicy längre 

fram i tiden för John Bauer när NAP har mognat. NAP tvingar användaren att 

brandvägg- och antivirusprogram måste vara igång om man vill komma in på 

nätverket. En positiv sak med NAP är att klienten inte alltid behöver vara med i 

domänen som finns på den aktuella skolan/företaget. Alltså kan användarna köra som 

vilken användare på sin dator de behagar. 

Testet med 802.1x-framtvingning misslyckades och vi fick inte klienten att byta 

VLAN. När vi stängde av brandväggen med ett löpande ICMP- test (ping) i 

bakgrunden hände absolut ingenting. Vi fel sökte och letade information men kunde 

inte lokalisera problemet. Taggningen för VLAN:en fungerade helt enkelt inte och vi 

försökte i timmar testa olika typer av konfigurationer. 

Testet med DHCP- framtvingning såg vi som lyckad och smidig för att utföra 

hälsoframtvingning. Att gå efter Microsofts steg för steg guide och använda VMWare- 

maskiner var inga större problem. Om man använder många trådade klienter i sitt 

nätverk kan detta helt klart vara en teknik och titta närmre på. Att använda Windows 

XP SP3 till NAP DHCP var inga som helst problem. Däremot är dokumentationen 

också här väldigt snål, och om man ska använda fler funktioner än brandväggen kan 

det eventuellt bli problem.  

När man gör en undersökning av den här typen som vi har gjort i detta arbete så är det 

otroligt många faktorer som man måste tänka på. Nätverkssäkerhet är mycket brett 

och komplicerat och oftast är det personer som har speciallist kunskaper inom flera 

områden som arbetar med säkerhetsområdet. Vi har därför fått göra avgränsningar i 

arbetet och använt de kunskaper vi har och de vi lyckats få under arbetes gång. 

I det här arbetet har vi lagt mycket kraft på en ny teknik som är dåligt testad och fattig 

på dokumentation. NAP är också ganska komplext där många komponenter måste 

klaffa för att det ska fungera. Vi märkte under testerna att felsökning kunde vara tungt 

och tidskrävande. 
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7.1 Förslag till framtida undersökningar 

Efter börjat studera NAC så insåg vi ganska snabbt att detta är en vision som har 

existerat långt innan till exempel Microsoft implementerade det i sina operativsystem. 

Det finns flera intressanta frågor att studera utöver de vi har tagit upp i detta arbete på 

grund av att de inte fått plats. 

Många företag har sina egna lösningar och fler och fler företag arbetar tillsammans för 

att just deras produkter ska kunna samarbeta. När många produkter ska samarbeta 

kräver detta mycket planering för att det ska fungera. Vad vi skulle vilja undersökt 

närmare är hur till exempel Microsoft löser problemet med tredjeparts 

antivirusprogram och brandväggar. Hur långt Microsoft och Cisco har kommit med 

sitt samarbete skulle vara en intressant undersökning för framtiden också. Har två av 

världens största företag lyckas föra samman mjukvara och hårdvara på ett smärtfritt 

sätt? 

Något som också fångade vårt intresse är den eventuella belastningen på nätverket 

NAP trafiken tillför. 

En annan intressant undersökning är en studie hur komplicerat det skulle vara och gå 

runt NAP-kontrollerna. Under arbetets gång dök många tankar upp om hur man 

skulle kunna gå till väga för att lura en policyserver och tro att klienten har sin 

brandvägg eller antivirus igång fastän han inte har detta. Tyvärr fick inte denna plats i 

detta examensarbete. 
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8. Slutsatser 

Slutsatsen vi har kommit fram till är att NAP inte är riktigt moget för implementation i 

John Bauers nätverk. DHCP- framtvingning fungerade smidigt men dokumentationen 

är så svag att hjälp kan vara svårt att få vid eventuella problem. För 802.1x-

framtvingning var dokumentationen väldigt fattig vilket skapade många timmars 

funderande för oss i testerna och tillslut ett misslyckande. I det här arbetet har vi bara 

tittat på brandväggsfunktionen. Självläkande för antivirus, spyware och så vidare känns 

väldigt långt bort från en enkel och smidig implementation i ett aktivt nätverk. Efter 

analys av John Bauers switchkonfigurationer och nätverksdesign hittade vi svagheter 

som kan utgöra säkerhetsrisker för skolan och användare. 

Undersökningen tycker vi har varit givande, men vi är besvikna på den fattiga 

dokumentationen som finns för NAP. Vi förväntade oss en smidig och lättförståelig 

lösning som skulle vara hyfsad enkel att implementera, men i verkligheten var det 

precis tvärtom. Som vanligt när det gäller nya produkter så kan även NAP behöva 

något år på sig att mogna. I framtiden ser vi dock NAC lösningar som NAP att vara 

utmärkta lösningar för lättare administration och förbättrad säkerhet i interna nätverk . 
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9. Ordlista 

AAA Authorization, Authentication och Accoutning (AAA). En tjänst som 

bestämmer om en användare ska få tillgång något, och till vad inom detta 

något. AAA övervakar också vad en användare använder för resurser 

ARP Address Resolution Protocol, protokoll som används för att koppla ihop en 

IP-adress och en MAC-adress. 

CAM-tabell Innehåller information om vilken MAC-adress som finns på en fysisk switch 

port samt det associerade VLAN:et. 

CHAP Challenge-Handshake Authentication Protocol, protokoll som används av 

servrar för att verifiera klienter. Verifierar periodiskt identiteten på 

klienterna med hjälp av en 3 vägs handskakning och baseras på att man 

använder en delad hemlighet. 

Diameter Är ett nätverks protokoll för AAA och är efterträdaren till RADIUS. 

DNS Domain Name System, ansvaret för adressering av datorer på olika nätverk. 

Gateway Används för att koppla ihop och routa mellan olika nätverk. 

PAP Password Authentication Protocol, tillhandhåller en simpel metod för en 

klient att etablera sin identitet med 2 vägs handskakning. Klienten skickar 

användarnamn och lösen till servern som sen skickar tillbaka ett ack om det 

är ok. 

PPP Point-to-Point Protocol 

Proxy Kan agera som en mellanhand mellan datorer. 

TLS Transport Layer Security, en öppen standard för säkert utbyte av 

information. TLS är en vidareutveckling av version 3 av SSL-protokollet. 

TRUNK En trunk länk används för att skicka VLAN information mellan switchar. 

VLAN Virtual LAN, teknik för att logiskt kunna segmentera ett fysiskt nätverk och 

skilja trafiken åt. 

VPN Virtual Private Network, används för att skapa säkra förbindelser, så kallade 

tunnlar mellan två punkter i ett osäkert nätverk. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/SSL
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BILAGA 1 (antal sidor: 1) 
 
Befintliga interna nätverket på John Bauer 
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BILAGA 2 (antal sidor: 1) Interna nätverket på John 
Bauer med NAC implementerat 
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BILAGA 3 (antal sidor: 8) Bilder, konfiguration 

DC skärmdumpar 

 

Figur 1: Skapa en ny användare 
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NPS skärmdumpar 

 

Figur 2: Windows Server 2008 Serverroller 
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Figur 3: Windows Server 2008 Group Policy Management 

 

Figur 4: Windows Server 2008 Rolltjänster 
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Figur 5: Windows Server 2008 DHCP Server konfiguration 

 

Figur 6: Windows Server 2008 Policy Klientkonfiguration 
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Figur 7: Windows Sever 2008 Windows Security Health Validator för Windows XP 
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CLIENTXP skärmdumpar 

 

Figur 8: Network Access Protection Agent 
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Figur 9: DHCP Quarantine Enforcement Client med korrekta inställningar 

 

Figur 10: Windows Security Health Agent har uppdaterat klienten för att uppfylla nätverkets krav. 
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Figur 11: Windows Security Health Agent sager till om att klienten inte klarade nätverkets 

hälsokrav. 

 

Figur 12: EAP Quarantine Enforcement Client med korrekta inställningar 
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BILAGA 4 (antal sidor: 10) Aktuell DES 3550 
konfiguration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENSURERAT 

 

 



 55 

BILAGA 5 (antal sidor: 4) Aktuell DES-3224 
konfiguration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENSURERAT 

 

 

 

 



 56 

BILAGA 6 (antal sidor: 3) Switchkonfiguration 802.1x 

Current configuration : 1697 bytes 

! 

version 12.2 

no service pad 

service timestamps debug uptime 

service timestamps log uptime 

no service password-encryption 

! 

hostname NAPSWITCH 

! 

username kalle password 0 kalle 

aaa new-model 

aaa group server radius NAPRADIUS 

 server 192.168.0.2 auth-port 1645 acct-port 1646 

! 

aaa authentication dot1x default group NAPRADIUS local 

! 

aaa session-id common 

system mtu routing 1500 

ip subnet-zero 

! 

dot1x system-auth-control 

no file verify auto 

spanning-tree mode pvst 

spanning-tree extend system-id 
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! 

vlan internal allocation policy ascending 

interface FastEthernet0/1 

interface FastEthernet0/2 

interface FastEthernet0/3 

interface FastEthernet0/4 

interface FastEthernet0/5 

interface FastEthernet0/6 

interface FastEthernet0/7 

interface FastEthernet0/8 

interface FastEthernet0/9 

interface FastEthernet0/10 

interface FastEthernet0/11 

interface FastEthernet0/12 

interface FastEthernet0/13 

interface FastEthernet0/14 

interface FastEthernet0/15 

 switchport mode access 

 dot1x pae authenticator 

 dot1x port-control auto 

interface FastEthernet0/16 

interface FastEthernet0/17 

interface FastEthernet0/18 

interface FastEthernet0/19 

interface FastEthernet0/20 

interface FastEthernet0/21 

interface FastEthernet0/22 
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interface FastEthernet0/23 

interface FastEthernet0/24 

interface GigabitEthernet0/1 

interface GigabitEthernet0/2 

interface Vlan1 

 ip address 192.168.0.100 255.255.255.0 

ip classless 

ip http server 

ip http secure-server 

 

radius-server host 192.168.0.2 auth-port 1645 acct-port 1646 key P@ssw0rd 

radius-server source-ports 1645-1646 

 

control-plane 

line con 0 

 exec-timeout 60 0 

 logging synchronous 

line vty 5 15 

end 

 


