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Abstract 

Detta examensarbete beskriver dator- och nätverkssäkerhet. Syftet med detta 

examensarbete är att undersöka den interna nätverkssäkerheten på en gymnasieskola. 

Speciellt viktigt att undersöka är de kriterier skolan har, om kriterierna uppfylls och på 

vilket sätt dessa kan testas. Tester utfördes gällande säkerhetsprogramvaran för att 

säkerställa att den verkligen var säker mot intrång. Tester genomfördes även för att 

kontrollera att elevdatorerna hade ett BIOS-lösenord närvarande, att eleverna hade 

lagringsutrymme på servern men inte kunde överskrida lagringskvoten, och att 

eleverna var lokala administratörer på en bärbar klientdator. Ansvarig IT-tekniker på 

gymnasieskolan tillhandahöll information om hur nätverket var tänkt att se ut utifrån 

klientanvändarnas perspektiv. En experimentell metod användes för att fastställa om 

skolans interna nätverk var skyddat mot interna hot. Referenser från internet, såsom 

artiklar och databaser, har använts. Även böcker och muntlig kommunikation har 

använts som referenser. Efter vår analys av gymnasieskolans interna nätverkssäkerhet, 

konstateras att eleverna inte kan utföra otillåtna åtgärder inom det interna 

datornätverket som resultat av felkonfigurationer eller sårbarheter som har upptäckts 

av denna analys. En genomgång av den fysiska säkerheten gällande gymnasieskolans 

datornätverk och en genomgång av den externa säkerheten i nätverket föreslås.  

Nyckelord: analys, dator, intern, klient, nätverk, server, säkerhet. 
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Förord 

Detta examensarbete har grundats på en analys av en gymnasieskolas interna 

nätverkssäkerhet. Att vi valde att behandla just området nätverkssäkerhet, har sin 

förklaring i att vi ansåg att vi skulle få möjlighet att utföra många moment praktiskt, 

samtidigt som vi var intresserade av den delen av nätverk som behandlar säkerhet. Vi 

vill tacka Anders Karlsson som från gymnasieskolans sida hjälpt oss under 

genomförandet av analysen av nätverkssäkerheten. Vi vill även tacka vår handledare 

Marcus Wilhelmsson vid Linnéuniversitetet som hjälpt oss och kommit med goda råd 

under arbetets gång.
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1.  Introduktion 

Intern nätverkssäkerhet underskattas ofta av nätverksadministratörer. I vissa 

datormiljöer existerar inte ens intern nätverkssäkerhet, vilket tillåter en användare att 

enkelt förse sig med åtkomst till en annan användare på samma nätverk. Detta placerar 

nätverkets integritet i riskzonen (GFI, 2009). Konsekvenserna av en attack mot ett 

nätverk kan vara att viktig data går förlorade och flera dagar kan gå utan att nätverket 

är tillgängligt (Cisco, 2010). Ett nätverk med hög säkerhet minskar användarnas 

flexibilitet. Ett nätverk med låg säkerhet kan vara ett hot mot det interna nätverket 

(GFI, 2009). Låg säkerhet i ett nätverk kan dock ofta förhindras (Cisco, 2010). Detta 

arbete ska granska den interna nätverkssäkerheten på en gymnasieskola. Fokus 

kommer att vara på de kriterier skolan har, om kriterierna uppfylls, och på vilket sätt 

dessa kan testas. 

   

1.1 Syfte och frågeställningar  

Ansvarig IT-tekniker på skolan är osäker på om hans system är säkert mot interna hot. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka den interna nätverkssäkerheten på en 

gymnasieskola. Speciellt viktigt att undersöka är de kriterier skolan har, om kriterierna 

uppfylls och på vilket sätt dessa kan testas. Granskningen ska utföras på servrar och 

klienter. Elevernas rättigheter kommer att ligga i fokus. 

Följande frågeställningar tas upp i detta arbete: 

 Vilka kriterier gäller för detta nätverk? 

 Finns det felkonfigurationer och sårbarheter? 

 Hur kan man på ett strukturerat sätt testa kriterierna? 
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1.2 Avgränsningar  

Säkerheten på det trådlösa nätverket på skolan kommer inte att analyseras, för att 

arbetet då skulle bli för omfattande i förhållande till den tid som förväntas på arbetet. 

Hårdvaruenheter och deras konfiguration, såsom switchar och routrar, kommer av 

samma anledning inte att ses över. Hela skolans nätverk skyddas av en 

hårdvarubrandvägg, men den kommer inte att granskas, då vi väljer att fokusera på 

andra delar av nätverkssäkerheten. Den fysiska säkerheten gällande servrar, klienter 

och annan teknisk utrustning kommer inte att undersökas, på grund av att arbetets 

omfattning skulle bli för stor. Några fler hot än de interna kommer inte att analyseras, 

för att de interna hoten är det mest relevanta att förebygga för skolan. De interna 

hoten är de hot som datorer i skolans datornätverk och deras användare utgör.  
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2.  Bakgrund  

Det här kapitlet beskriver gymnasieskolans dator- och nätverksmiljö samt kraven som 

ställs på denna miljö ur ett internt säkerhetsperspektiv.  

   

2.1 Beskrivning av nätverksmiljön  

Ansvarig IT-tekniker på skolan är osäker på om hans system är säkert mot interna hot. 

Skolans nätverk består av ett fåtal servrar och ett par hundra klienter. Klienterna består 

av de bärbara klientdatorer som eleverna har blivit tilldelade, plus ett fåtal stationära 

klienter. Varje elev har fått var sin bärbar dator som endast de använder. IT-teknikern 

vill att granskning ska ske av hans nätverk gällande felkonfigurationer och därigenom 

sårbarheter, utifrån följande kravspecifikation som erhållits av honom. 

   

2.1.1 Servrar  

Skolans servrar ska vara konfigurerade för att ha skydd mot interna angrepp genom 

användning av antivirusprogramvara. Denna programvara ska se till att servrarna 

skyddas mot virus. Operativsystemen ska vara uppdaterade. Detta medför att 

servrarna får en väsentligt mindre attackyta. Operativsystemet ska vara Windows 

Server 2003 R2. Lagringskvoterna ska vara begränsade, vilket gör att elevernas filer 

inte fyller upp skolans lösning för datalagring, och mängden data som lagras på skolans 

lagringslösning kan då lättare kontrolleras. Utdelade kataloger för gemensam lagring 

och datainlämning ska finnas. Eleverna ska endast ha läsrättigheter på utdelningen som 

utgör den gemensamma lagringen, då de endast ska ta del av information som lagras 

där. På utdelningen för datainlämning ska eleverna ha skrivrättigheter, för att de 

genom denna utdelning ska kunna delge andra information (A. Karlsson, personlig 

kommunikation, maj 2009).  
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2.1.2 Bärbara klienter  

Datormiljön för eleverna utgår från elevens tilldelade bärbara dator. De bärbara 

klienterna ska ha Windows XP SP3 som operativsystem och BIOS låst med lösenord, 

för att elever inte ska ändra inställningar i BIOS. De bärbara klienterna ska ha tillgång 

till privata IP-adresser översatta med hjälp av NAT, via skolans interna nätverk. NAT 

tillåter flera användare att dela på en publik IP-adress. En dynamisk IP-adress ska 

tilldelas de bärbara klienterna av en intern DHCP-server, vilket underlättar 

administrering och undviker IP-adresskonflikter. Eleverna ska genom de bärbara 

datorerna via skolans interna nätverk ha tillgång till en hemkatalog, där de kan lagra 

filer. Antivirusprogramvara och brandvägg ska vara förinstallerade, vilka förhindrar 

spridning av virus och hindrar andra datorer från obehörig åtkomst till datorn. 

Antivirusprogramvara och brandvägg ska vara uppdaterade. USB-enheter ska kunna 

användas utan begränsningar, för att göra det möjligt för användarna att till exempel 

använda USB-minnen. De användarkonton som finns på de bärbara klienterna ska ha 

administratörsrättigheter, så att användarna har möjlighet att installera program (A. 

Karlsson, personlig kommunikation, maj 2009). 

 

 2.1.3 Stationära klienter  

Datormiljön för de stationära klienterna liknar miljön för de bärbara. Skillnaden är att 

användarna inte ska vara lokala administratörer och inte kunna installera program på 

de stationära klientdatorerna, samt att användarna inte tilldelats en stationär klientdator 

(A. Karlsson, personlig kommunikation, maj 2009).  

   

2.1.4 Loggning och autentisering  

Loggning och autentisering ska se ut på följande sätt för eleverna: loggning ska ske 

med hjälp av standardinställningarna på servern, så att administratören ska kunna se 

hur servrarna används. Innan eleverna ska kunna komma åt internet genom skolans 

interna nätverk med en dator, ska autentisering ske för att obehöriga användare inte 
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ska kunna använda skolans datornätverk (A. Karlsson, personlig kommunikation, maj 

2009).  
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3. Teknisk bakgrund  

I detta avsnitt beskrivs tekniska termer och programvaror som nämns i detta 

examensarbete.  

   

3.1 DHCP-server  

DHCP är en förkortning av Dynamic Host Configuration Protocol. Alla 

nätverksenheter, som till exempel servrar, klienter, skrivare och routrar, måste ha en 

IP-adress för att kunna kommunicera över nätverket. Det finns två sätt att tilldela en 

IP-adress till en nätverksenhet. Det första sättet är att tilldela enheten en statisk IP-

adress, vilket betyder att enheten alltid har samma IP-adress och den kommer alltid att 

ha IP-adressen tills den ändras manuellt. En statisk IP-adress tilldelas manuellt, och 

används då en enhet alltid måste ha samma IP-adress. Ett exempel på en enhet som 

bör ha en statisk IP-adress är en skrivare. Det andra sättet är att tilldela IP-adresser är 

genom dynamisk tilldelning, vilket innebär att en enhet automatiskt tilldelas en IP-

adress, och kan få en ny IP-adress till exempel när den startas om. Tilldelningen av den 

dynamiska IP-adressen görs av en DHCP-server. Fördelarna med dynamisk tilldelning 

av IP-adresser är att man får förenklad konfiguration och slipper enheter som blir 

tilldelade samma IP-adress, vilket leder till IP-adresskonflikter (Shapio & Boyce, 2006).  

   

3.2 DNS-server  

Domain Name System (DNS) är ett system för att namnge nätverksenheter. DNS 

används för att lokalisera tjänster och datorer på olika nätverk, till exempel internet. 

Detta sker med användarvänliga namn. När en datoranvändare skriver in ett DNS-

namn i en applikation kan en DNS-server översätta namnet till annan information som 

hänger samman med DNS-namnet, såsom en IP-adress. De flesta datoranvändarna 

föredrar ett användarvänligt namn, som till exempel corp.contoso.com för att 

lokalisera en dator. Datorn i fråga kan till exempel agera webbserver eller mailserver på 

ett nätverk. Det kan vara lättare att lära sig och komma ihåg ett användarvänligt DNS-
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namn. Dock kommunicerar datorer med varandra över nätverk med hjälp av 

numeriska adresser. För att underlätta användandet av nätverksresurser, kan 

namnsystem såsom DNS koppla användarvänliga DNS-namn för en tjänst eller dator 

till dess numeriska adress (Microsoft, 2009c).  

   

3.3 Brandvägg  

En brandvägg är ett datorskydd som förhindrar spridning av skadlig kod mellan olika 

datorer. Det finns två typer av brandväggar: mjukvarubaserade och hårdvarubaserade 

brandväggar. Den mjukvarubaserade brandväggen är ett datorprogram som analyserar 

ingående och utgående trafik på datorn där den är installerad. Den hårdvarubaserade 

brandväggen är en separat nätverksenhet som ansluts till det interna nätverket. 

Hårdvarubrandväggar innehåller mjukvaruprogram som kontrollerar hårdvaran 

(Nationalencyklopedin, n.d.). Skyddet som en brandvägg tillhandahåller är endast så 

bra som policyn den är konfigurerad att implementera (Mayer, Wool & Ziskind, 2006).  

   

3.4 BIOS  

BIOS betyder Basic Input/Output System och skapas av moderkorts- eller 

hårdvarutillverkare. Det är BIOS som startar datorn då användaren slår på strömmen 

till datorn. Mjukvaruprogram, såsom Windows, fungerar tillsammans med BIOS för 

att göra datorn användarvänlig (Microsoft, 2007). BIOS är en del av ett operativsystem 

som hanterar kommunikationen mellan datorn och dess beståndsdelar. BIOS finns 

oftast i ROM- eller flash-chip. Dessa chip finns placerade bland annat på datorers 

moderkort (Mueller, Soper & Sosinsky, 2006).  

   

3.5 NAT  

NAT betyder Network Address Translation, och tillåter en nätverksenhet, till exempel 

en router, att översätta IP-adresser mellan internet och lokala, privata IP-adresser 
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(Cisco, 2006). NAT är en funktion som tillåter många enheter att dela på en IP-adress 

med hjälp av en router. Istället för att få en IP-adress tilldelad från en 

internetleverantör för varje enhet som ska ansluta till internet, kan NAT effektivisera 

internetleverantörens tilldelande av IP-adresser genom att endast tilldela routern en 

enda IP-adress. Routern kommer sedan skapa en egen uppsättning av IP-adresser som 

den kommer att administrera (Microsoft, 2009d).  

   

3.6 File Server Management  

File Server Management är ett centralt verktyg för att administrera filservrar i 

Windows. Filservrar utgör en central plats i nätverket, där filer kan lagras och delas 

med användare i nätverket. Med hjälp av File Server Management kan ett flertal 

administrationsåtgärder utföras, såsom utdelning av kataloger och formatering av 

volymer. File Server Management har olika funktioner beroende på vilka tillägg som 

väljs när verktyget installeras. De vanligaste funktionerna i File Server Management är 

Share Folder Management, Disk and Volume Management, File Server Resource 

Manager och DFS Management. Share Folder Management är ett tillägg där delade 

resurser på ett nätverk kan hanteras. Med Disk and Volume Management kan man 

defragmentera filer och kataloger på en volym, och hantera hårddiskar och volymerna 

och partitionerna som hårddiskar innehåller. File Server Resource Manager tillåter 

skapandet av kvoter för att begränsa lagringsutrymmen, begränsningar av vilka filtyper 

användarna kan använda, och periodvis rapportering av bland annat 

hårddiskanvändning (Microsoft, 2005).  

   

3.7 Windows XP  

Windows XP är ett operativsystem från Microsoft som är riktat till hemmadatorer och 

företagsdatorer. Windows XP är förbättrat i jämförelse med tidigare operativsystem 

från Microsoft. Dessa förbättringar har skett bland annat i form av effektivare 

kommunikation i och med realtidskommunikation med ljud och video, utökad 

mobilitet i och med användarnas möjligheter att komma åt filer, förbättrad support 

och bättre ljud- och videoupplevelser. (Microsoft, 2009a). Service Pack 3 (förkortas 
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SP3) inkluderar alla tidigare släppta uppdateringar av operativsystemet Windows XP. 

Service Pack 3-uppdateringen innehåller också en del ny funktionalitet, som dock inte 

ändrar användarens upplevelse av operativsystemet så mycket (Microsoft, 2009e).  

     

3.8 Windows Server 2003 R2  

Windows Server 2003 R2 är en utökning av serveroperativsystemet Windows Server 

2003 som gör det effektivare att hantera och kontrollera access till lokala och avlägsna 

lagringsresurser och kan samtidigt integreras i existerande Windows Server 2003-

omgivningar. Windows Server 2003 R2 har förbättrats säkerhetsmässigt och 

lagringshanteringen har effektiviserats (Microsoft, 2009b). Windows Server 2003 är ett 

operativsystem med många syften, och klarar av att hantera en uppsättning av 

serverroller. Dessa roller kan läggas upp antingen på ett centraliserat eller ett 

distribuerat sätt. Serverrollerna i Windows Server 2003 inkluderar bland annat 

mailserver, fil- och skrivarserver, DNS, DHCP-server och webbserver (Microsoft, 

2009f).  

   

3.9 Panda Antivirus + Firewall 2008  

Panda Antivirus + Firewall 2008 är en klientprogramvara som skyddar mot virus, 

spyware och hackare (Panda Security, 2009a). Med den personliga brandväggen som 

ingår i Panda Antivirus + Firewall 2008, skyddas användaren från hackerattacker. 

Antivirusdelen av programvaran detekterar och eliminerar virus, trojaner och 

datormaskar. Programvaran innehåller också bland annat en antispyware-funktion som 

skyddar mot spyware, och en antiphishing-funktion som skyddar mot phishing. Panda 

Antivirus + Firewall 2008 har även en funktion som heter TruPrevent Technologies, 

som detekterar och blockerar okända hot, genom att söka igenom potentiellt farligt 

beteende hos program (Panda Security, 2009b).  
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3.10 F-Secure Anti-Virus for Windows Servers  

F-Secure Anti-Virus for Windows Servers är en säkerhetslösning som med sin 

antivirusdel skyddar Windows-servrar mot virus och spyware. F-Secure Anti-Virus for 

Windows Servers ser också till att infekterade datorer inte sprider virus i företagets 

nätverk (F-Secure, 2009).  

   

3.11 Adobe Flash Player  

Adobe Flash Player är en klientprogramvara som kan laddas ner och installeras som 

tillägg i webbläsare för att se flash-innehåll (Adobe, 2009). Adobe Flash Player 

fungerar på många olika operativsystem, till exempel Windows 2000, Windows XP, 

Windows Vista, Mac OS X v10.5 och Red Hat Enterprise Linux 5. Adobe Flash Player 

har stöd för många olika webbläsare, dock kan stödet variera beroende på vilket 

operativsystem webbläsaren körs i. Gemensamt för de flesta operativsystem som kan 

köra webbläsartillägget Adobe Flash Player är att det kan köras i olika versioner av 

Firefox (Adobe, 2008).  
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4.  Metod  

I det här avsnittet kommer vald metod att presenteras och hur metoden användes 

genom arbetet. Därefter följer en diskussion om hur metoden fungerat genom arbetet, 

och en beskrivning av experimentmiljön. 

   

4.1 Experimentell metod  

För att ta reda på om felkonfigurationer och sårbarheter i gymnasieskolans interna 

nätverk existerar, kommer en experimentell metod att användas. Genom användning 

av en experimentell metod, manipuleras oberoende variabler, och därefter mäts 

effekterna av manipulationen på beroende variabler. Vid användning av en 

experimentell metod behandlas endast ett fåtal variabler. Då en undersökning ska 

planeras i detalj innan genomförandet, är en experimentell metod lämplig (Robson, 

2002), vilket är fallet i denna rapport. I och med den valda metoden och 

kravspecifikationen som finns till arbetet, kommer tester att kunna planeras i detalj på 

ett strukturerat sätt innan genomförandet. 

 

4.2 Metoddiskussion  

Den valda metoden har fungerat bra eftersom tydliga riktlinjer för hur analysen skulle 

genomföras specificerades i ett tidigt skede. Problemet med den valda metoden är att 

kunskapen om det som ska studeras är begränsad till en början, vilket leder till 

svårigheter att hitta och fokusera på de mest relevanta variablerna. Valet av utförda 

tester baserades på de krav som ställts på nätverket av ansvarig IT-tekniker. 
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4.3 Experimentmiljö 

På gymnasieskolan fanns två redundanta servrar som körde Windows Server 2003 R2. 

Kontrollen av serverkonfigurationen gjordes på en av de två servrarna. Vid varje test 

gällande klientdatorerna, användes en stationär och en bärbar dator. Utöver dessa 

datorer gavs möjligheter att använda ytterligare bärbara datorer att utföra vissa tester 

på, för att få ett mer tillförlitligt resultat. Anledningen till att ett större antal datorer 

inte användes vid alla testerna var att gymnasieskolan inte kunde avvara fler datorer än 

de som användes vid tillfället för testerna. 

Shields UP användes för att det är ett kvalificerat verktyg att skanna specificerade 

portar med. Leaktest användes för att det på ett bra sätt testar brandväggens utgående 

skydd. Eicar, Nmap och Metasploit användes i respektive test för att de är verktyg som 

var kända sedan tidigare. 

Nedan följer en förklaring av de verktyg som användes under testerna som kräver 

ytterligare beskrivning. 

 

4.3.1 Shields UP  

Shields UP är ett skanningsverktyg som skapats av Gibson Research Corporation. 

Verktyget har ett antal funktioner, bland annat portskanning av vanligt förekommande 

portar, där försök görs av verktyget att genomföra en TCP-anslutning till ett antal 

portar (Gibson Research Corporation, 2009a).   

   

4.3.2 Eicar  

Eicar är ett testvirus, som bland annat kan användas för att generera en virusincident 

som visar hur säkerhetssystem reagerar om ett riktigt virus påträffas. Testviruset är 

säkert att använda, för att det inte är något virus, och det innehåller inte heller skadlig 

kod. Testviruset innehåller endast ASCII-tecken, och kan enkelt skapas med en 

textredigerare (Eicar, 2009).  



13 
 

   

4.3.3 Leaktest  

Leaktest är ett litet och säkert gratisprogram som kan användas för att simulera att 

virus och skadliga program körs på en dator. Programmet meddelar användaren om 

det lyckats gå runt den delen av användarens brandvägg som hanterar utgående skydd 

mot virus och skadliga program, och upprätta en anslutning med en extern server 

(Gibson Research Corporation, 2009b).  

   

4.3.4 Nmap  

Nmap (även kallat Network Mapper) är ett gratis open source-program för att 

analysera uppbyggnaden av ett nätverk eller att göra en granskning av säkerheten på till 

exempel en dator. Nmap kan användas för att kontrollera vilka tjänster en dator kör, 

och även vilket operativsystem som används på datorn. Nmap var avsett för att snabbt 

kunna skanna stora nätverk, men fungerar lika bra att användas mot enstaka noder. 

Officiellt finns programmet för Linux, Windows och Mac OS X. Förutom den 

klassiska kommandoraden Nmap använder, finns även ett program med ett avancerat 

användargränssnitt som kallas för Zenmap (Nmap, 2009).  

   

4.3.5 Metasploit  

Metasploit är ett ramverk som består av bland annat verktyg, moduler och 

användargränssnitt. Med den grundläggande funktionen i ramverket är det möjligt för 

en användare att konfigurera en svaghet för ett system och använda svagheten mot 

systemet (Metasploit, 2009).  
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5. Genomförande och resultat  

Ett möte med ansvarig IT-tekniker på gymnasieskolan genomfördes, vilket resulterade 

i en överblick över skolans interna nätverkssäkerhet och information angående hur 

elevernas datormiljö skulle se ut. En bärbar klientdator, en stationär klientdator och ett 

användarkonto för en elev tillhandahölls. Elevkontot var medlem i domänen som 

eleverna på skolan var med i. Nedan beskrivs tillvägagångssättet och resultatet då 

analysen genomfördes på gymnasieskolans interna datornätverk.  

   

5.1 Servrar  

Att två redundanta servrar körde Windows Server 2003 R2 var känt efter mötet med 

IT-teknikern, och därför kontrollerades inställningarna på den ena av dem. Från en 

administratörsdator skapades en anslutning till en av servrarna. Anslutningen 

initierades med ”Anslutning till fjärrskrivbord”.  

För att se om en brandvägg och en antiviruslösning var installerad på servern, 

öppnades Lägg till eller ta bort program. F-Secure Anti-Virus for Windows Servers 

användes som antivirusmjukvara på servrarna. Genom att starta säkerhetsprogrammet, 

gick det att konstatera att det var uppdaterat till den senaste versionen. Då 

säkerhetsprogrammet var startat gick det även att se om det var konfigurerat att hämta 

uppdateringar automatiskt, då säkerhetsprogrammet tillhandahöll aktuell 

programstatus. F-Secure Anti-Virus for Windows Servers var konfigurerat att 

uppdateras automatiskt. Ingen extern installerad mjukvarubrandvägg användes på 

servrarna utan de använde sig av Windows brandvägg.  

En kontroll av hur pass uppdaterat operativsystemet var, gjordes genom att köra 

Microsoft Update. Enligt Microsoft Update var operativsystemet uppdaterat. Därefter 

tillfrågades IT-teknikern hur uppdateringarna av operativsystemet hanterades. 

Uppdateringen av operativsystemet genomfördes av ansvarig IT-tekniker (A. Karlsson, 

personlig kommunikation, maj 2009).  
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Genom File Server Management kontrollerades om användarna hade begränsade 

lagringskvoter, vilken typ av kvoter som i så fall var applicerade, och också hur stora 

de eventuella kvoterna var. File Server Management visade att användarkvoterna var 

satta till ett hundratal megabyte i de flesta fall, och i de fall där användare i vissa 

skolklasser behövde mer lagringsutrymme, hade de blivit tilldelade det. 

Användarkvoterna var tvingande, det vill säga av typen hårda, vilket innebär att det 

inte går att lagra mer data än vad kvoten är satt till. Detta testades genom att kopiera 

filer på ett par megabyte styck till lagringsenheten som kvoten var satt på, tills ett 

varningsmeddelande talade om att det inte fanns mer tillgängligt utrymme.  

Nästa steg var att kontrollera tillgängliga utdelade kataloger, vilket gjordes genom att 

gå in på Den här datorn för att se vilka utdelade kataloger som var tillgängliga. 

Utdelade kataloger fanns för gemensam lagring och för inlämning av data. De utdelade 

katalogerna som var tillgängliga, skapades det filer i. Filer skapades i katalogerna för att 

bekräfta en eventuell skrivrättighet, och läsrättigheter kontrollerades genom att öppna 

befintliga filer på de utdelade katalogerna. Rättigheterna för den utdelade katalogen 

med gemensam lagring var satta så att eleverna endast hade läsrättigheter, vilket 

betyder att de bara får ta del av informationen i katalogen, utan att ändra den. 

Utdelningen för inlämning av data hade konfigurerats så att eleverna hade 

skrivrättigheter, vilket betyder att de kunde skapa filer i katalogen, vilket är nödvändigt 

till exempel då inlämningar av skolarbeten sker med hjälp av den utdelade katalogen. 

Inga andra utdelade kataloger var tillgängliga.  

     

5.2 Bärbara klienter  

Även på klienterna var operativsystemet känt genom mötet med IT-teknikern. 

Operativsystemet som kördes på de flesta av klienterna var Windows XP SP3.  

 Då den lånade klientdatorn startades, startades BIOS då F10 trycktes in. Där visade 

det sig direkt om ett BIOS-lösenord var satt. Detta upprepades på ytterligare åtta 

bärbara datorer på skolan. Resultatet av lösenordskontrollen i BIOS blev att BIOS-

lösenord fanns på alla de bärbara klienter som testades.  
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 När testdatorn var uppstartad och användaren inloggad på skoldomänen, 

kontrollerades om klienten använde sig av en publik IP-adress eller en privat IP-adress 

som översattes genom NAT. Samtidigt kontrollerades om klientens IP-adress var 

statisk, eller dynamisk och tilldelad av en DHCP-server. Dessa konfigurationer 

kontrollerades genom att köra kommandot "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /k 

C:\WINDOWS\system32\ipconfig.exe /all". Resultatet av detta kommando visade 

den aktuella IP-konfigurationen. Detta kommando kördes på ytterligare åtta datorer 

för att bekräfta det första resultatet. Genomgången av IP-adresser visade att de nio 

klienterna använde sig av privata IP-adresser som översattes till publika IP-adresser 

genom NAT. En dynamisk IP-adress från en DHCP-server tilldelades de nio 

klienterna som granskades.  

Därefter kontrollerades att användarna hade tillgång till sin hemkatalog. Genom att gå 

in på Den här datorn, gick det att se om användarens hemkatalog blev ansluten. Vid 

tidpunkten för detta test var användarens hemkatalog tillgänglig.  

Då Lägg till eller ta bort program öppnades på klienten, gick det att se att 

säkerhetsprogram var installerade i operativsystemet, och även vilken specifik 

brandvägg och antiviruslösning som var installerad. Som brandvägg och 

antivirusprogram använde sig klienterna av Panda Antivirus + Firewall 2008. Genom 

att starta säkerhetsprogrammet var det möjligt att se om det var uppdaterade till den 

senaste versionen, och om uppdateringar till programmet var konfigurerade att hämtas 

automatiskt. Då detta test utfördes var säkerhetsprogrammet uppdaterat, och 

uppdateringarna laddades ner automatiskt av programmet.  

Klientdatorns eventuella begränsning av användning av USB-enheter kontrollerades 

genom att sätta in ett USB-minne i klientdatorn för att sedan se om enheten var 

tillgänglig i operativsystemet. I de bärbara elevdatorerna kunde USB-enheter kopplas 

in och användas. Detta stämde överens med kraven från ansvarig IT-tekniker. 

För att ta reda på vilken typ av användarkonto eleverna hade, öppnades 

Datorhantering för att se att testkontot fanns med där, och på så sätt se vilka 

rättigheter kontot hade lokalt på datorn. Elevernas användarkonton på de bärbara 

datorerna var av typen lokal administratör eftersom deras användarkonton var 

medlemmar i gruppen för lokala administratörer.  
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För att testa om program kunde installeras på den bärbara datorn, laddades Adobe 

Flash Player ner och ett försök att installera programmet gjordes. Därefter visades 

information om installationen kan slutföras eller inte. Installationen av Adobe Flash 

Player gick bra, och programmet kunde köras utan problem.  

   

5.3 Stationära klienter  

På de stationära klienterna utfördes samma kontroll av konfiguration som på de 

bärbara klienterna för att konstatera att kraven på de stationära datorerna stämde 

överens med vad som var konfigurerat på dem. Genomgången av användarkonton 

visade att användarna inte var lokala administratörer på de stationära klienterna. 

Resultatet av installationen av Adobe Flash Player blev ett felmeddelande som kom 

fram så fort installationsfilen kördes. Med andra ord kan program som kräver 

administrationsbehörighet inte installeras av användarna av de stationära klienterna. 

Vid de tillfällen där fler än en bärbar dator användes för att öka trovärdigheten på 

testresultaten, användes endast en stationär dator för motsvarande stationära test. På 

de övriga testerna erhölls samma resultat som från granskningen av de bärbara 

klientdatorerna.  

   

5.4 Test av säkerhetsprogramvara  

För att testa om de antivirusprogram som användes av gymnasieskolan fungerade 

korrekt eller inte, användes ett testvirus, eicar, som inte gör någon skada alls på 

datorerna. Testviruset laddades ner till den bärbara testdatorn, den stationära 

testdatorn och till servern. Då testviruset var nerladdat till datorerna, visade det sig om 

antivirusprogrammet fungerade korrekt genom att antivirusprogrammet antingen 

upptäcker eller inte reagerar på testviruset på respektive dator.  Då testviruset hade 

laddats ner till den bärbara klientdatorn neutraliserades det direkt av 

antivirusprogrammet. Även för den stationära klienten och servern var resultatet 

detsamma. Med andra ord fungerade de testade antivirusprogrammen korrekt.  
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Genom att ladda ner och köra ett brandväggstest, leaktest, kontrollerades att 

brandväggens hantering av utgående trafik fungerade på klientdatorerna. Då 

brandväggstestets programfil kördes på klientdatorerna och testet var startat, försökte 

testprogrammet för brandväggen upprätta en utgående anslutning till en server på 

internet. Om brandväggen frågar datoranvändaren om den utgående anslutningen från 

brandväggstestet ska tillåtas eller inte, och inte automatiskt tillåter anslutningen, 

fungerar brandväggens hantering av utgående anslutningar. Får användaren ingen 

förfrågan, och anslutningen går igenom brandväggen, fungerar inte brandväggens 

utgående anslutningshantering korrekt. Brandväggstestet kördes på den bärbara och 

den stationära klientdatorn, och brandväggen frågade om anslutningen från 

brandväggstestet skulle tillåtas eller inte. På den frågan valdes svaret Nej, vilket ledde 

till att brandväggen blockerade anslutningen. Detta visade att brandväggens hantering 

av utgående trafik, enligt leaktest, fungerade som den skulle.  

Ett verktyg för portskanning, Shields UP, kördes på den bärbara testdatorn. Syftet 

med portskanningen var att se huruvida Panda Antivirus + Firewall 2008 tillät andra 

datorer att ta reda på om portar på datorn som säkerhetsprogrammet kördes på, 

avslöjade någon information. Då portskanningsverktyget kördes var Panda Antivirus 

+ Firewall installerat på den bärbara testdatorn. Testdatorn var inte kopplad 

gymnasieskolans interna nätverk, utan ett annat nätverk, vilket var direkt kopplat till 

internet. Anledningen till att portskanningstestet utfördes med testdatorn kopplad till 

ett annat nät än gymnasieskolans, var att skolans hårdvarubrandvägg förväntades 

påverka testets resultat. För att få mer tillförlitliga resultat kördes testet två gånger. 

Den första gången testet kördes var Panda Antivirus + Firewall 2008 inaktiverat, och 

den andra gången testet kördes var säkerhetsprogrammet aktiverat. Då portskanningen 

var slutförd, visades vilka portar som var öppna, stängda och osynliga. Målet var att 

alla portar skulle vara osynliga i det andra testet med säkerhetsprogrammet aktiverat, 

vilket skulle innebära att information som kan uthämtas och användas för att attackera 

testdatorn döljs av säkerhetsprogrammet. Då portskanningsverktyget kördes på den 

bärbara testdatorn med säkerhetsprogrammet inaktiverat, blev resultatet att av 26 av 

de mest använda portarna var tre portar osynliga och 23 portar stängda. Med 

säkerhetsprogrammet aktiverat var alla 26 portar osynliga. Panda Antivirus + Firewall 

2008 kan med andra ord betraktas som säkert enligt verktyget Shields UP.  

I ett försök att hitta sårbarheter som skulle kunna användas mot 

säkerhetsprogrammen, laddades den senaste versionen av Metasploit ner. Genom 
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detta program hittades inga sårbarheter som var aktuella för varken för Panda 

Antivirus + Firewall 2008 eller F-Secure Anti-Virus for Windows Servers.  

För att kontrollera vilka tjänster som kördes på servern användes den bärbara 

klientdatorn, där nmap installerades för att kunna göra en skanning mot servern för att 

se vilka tjänster som kördes på öppna portar. Resultatet vi fick fram indikerade att det 

fanns totalt 31 öppna portar mot servern. Några av de tjänster som kördes på servern 

var Microsoft IIS ftp, Microsoft DNS och SHOUTcast server. I resultatet av nmaps 

portskanning framgick det inte vilka tjänster som kördes bakom alla portar. För att få 

mer information om vilka tjänster eller program som kunde ligga bakom de öppna 

portarna slogs portnumren upp i en lista hos Internet Assigned Numbers Authority 

(Internet Assigned Numbers Authority, 2009).  

Metasploit startades för att kontrollera om det fanns några svagheter för just de 

tjänster som låg bakom de portar nmap listat. Den enda svagheten som matchade 

någon tjänst som kördes på servern var för SHOUTcast server. Denna svaghet var 

dock endast aktuell för en tidigare version av SHOUTcast server än den som kördes 

på servern.  

   

5.5 Loggning och autentisering  

Gällande övervakning av användare, kontrollerades om skolan tillämpade någon form 

av loggning av användaraktiviteter, och i så fall vilken teknisk lösning som användes, 

genom att fråga IT-teknikern. IT-teknikern på gymnasieskolan berättade att loggning 

genomfördes med hjälp av standardinställningarna på servern, vilket innebär att de 

tjänster som körs på servern loggas i Loggboken. Använder klientanvändarna dessa 

tjänster på något sätt, loggas aktiviteterna. Inom kort kommer all trafik som går mellan 

skolans interna nät och internet att loggas (A. Karlsson, personlig kommunikation, maj 

2009).  

Med den lånade datorn, testades om autentisering av datoranvändarna krävdes för att 

koppla upp sig mot internet genom skolans nätverk. Detta testades genom att koppla 

in datorn till fem olika nätverksuttag på skolan, för att sedan försöka komma åt 

internet och det interna nätet. Detta testades både med elevkontot som var inloggat 



20 
 

mot domänen och med ett användarkonto med lokala administratörsrättigheter som 

skapades för detta test. Genom att öppna webbläsaren, gick det att se om startsidan 

visades eller inte, och på så sätt se om en internetanslutning var etablerad. Vid 

anslutning till internet genom skolans nätverk krävdes autentisering vilken inträffade 

per automatik när vi loggade in med elevkontot. Med testkontot vi skapade fick vi 

varken tillgång till några interna resurser eller internet. Utan lyckad autentisering 

kommer alltså inkopplade datorer varken åt det lokala nätet eller internet. Servern som 

hanterade autentiseringen var inte tillgänglig för analys, på grund av pågående 

implementering av ett nytt autentiseringssystem (A. Karlsson, personlig 

kommunikation, maj 2009).  Ett ytterligare test av autentiseringen var planerat, vilket 

skulle innefatta samma testdator fast med förinställda uppgifter gällande IP-adress. 

Detta test kunde inte genomföras på grund av ovan nämnda implementering av nytt 

autentiseringssystem.  

   

5.6 Sammanfattning av resultat  

Efter vår analys av gymnasieskolans interna nätverkssäkerhet, konstateras att eleverna 

inte kan utföra otillåtna åtgärder inom det interna datornätverket som resultat av 

felkonfigurationer eller sårbarheter som har upptäckts av denna analys. 
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6.  Diskussion  

Säkerhetsprogrammen på klienterna och servrarna var korrekt konfigurerade. Någon 

analys är inte gjord som förklarar varför just dessa säkerhetsprogram användes. Vi 

undrar om skolan har tittat på andra säkerhetslösningar än just dessa, om de valt de 

första de hittade, eller bara valt den lösning de fick bäst pris på. Någon form av separat 

mjukvarubrandvägg skulle kunna installeras på servrarna för att ytterligare stärka 

intrångsskyddet. Två olika leverantörer av säkerhetslösningar användes troligen för att 

den ena säkerhetslösningen, Panda Antivirus + Firewall 2008, verkar vara ämnad 

främst för klientdatorer. Den andra säkerhetslösningen, F-Secure Anti-Virus for 

Windows Servers, verkar vara skapad med serversäkerhet i åtanke. Gymnasieskolan 

skulle kunna använda samma programleverantör för både server- och 

klientprogramvara, men anledningen till att två olika leverantörer användes, kan ha 

varit på grund av de olika funktioner som respektive leverantör erbjuder.  

Genom testviruset kunde vi konstatera att alla antivirusprogram på testdatorerna och 

servrarna var aktiverade och fungerade. Anledningen till att vi testade utgående trafik 

genom mjukvarubrandväggen då hårdvarubrandväggen var närvarande, var att vi inte 

ansåg att hårdvarubrandväggar var något hinder för detta test.  

Eftersom BIOS-lösenord var närvarande på de bärbara klienterna, kunde eleverna inte 

ändra viktiga inställningar relaterade till bland annat enhetsval vid uppstart av datorn. 

Detta ser vi som en bra lösning, då eleverna annars skulle kunna gå in och sätta ett 

eget BIOS-lösenord. Skulle de sedan hoppa av skolan, innebär det extra arbete för 

administratören att försöka låsa upp BIOS.  

Eleverna är troligen lokala administratörer på sina datorer för att kunna installera och 

uppdatera sina program, och för att ändra inställningar i operativsystemet. Det kan de 

behöva göra i samband med vissa skolämnen. Dock utgör detta en säkerhetsrisk för 

skolan eftersom eleverna då kan installera vad de vill, såsom Metasploit, men även 

liknande verktyg, i vilka det kan finnas sårbarheter som inte fanns med i Metasploit.  

Kraven gymnasieskolan ställer på den interna säkerheten är i hög grad rimliga. 

Elevernas åtkomst till utdelade resurser är relativt begränsad, men de har stor frihet 

när det gäller användning och modifiering av mjukvara på sina bärbara datorer. Hade 
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vi varit administratörer och fått sätta upp egna säkerhetskrav, skulle eleverna inte fått 

så höga rättigheter som lokala administratörer. Ju mindre begränsningar användarna 

får, desto högre blir säkerhetsrisken.  

En genomgång på klientdatorerna utfördes beträffande tillgänglighet av hemkatalog, 

närvarande av säkerhetsprogram, begränsning av användningen av USB-enheter, och 

användarnas typ av användarkonto och därigenom om program kunde installeras. 

Dessa genomgångar gjordes endast på en bärbar klient och en stationär klient. Med 

tanke på den mänskliga faktorn finns det risk att eventuella felkonfigurationer har 

utförts på en eller flera av de andra klienterna som testerna inte inkluderade. Därför 

skulle ovan nämnda genomgångar kunna ha utökats till att omfatta ett större antal 

klienter för att få ett mer trovärdigt resultat. 

Trots att skolans nätverk var korrekt konfigurerat i linje med säkerhetskraven för 

nätverket, kan svagheter finnas som inte upptäckts av denna analys. Vi påstår därtill att 

inget system är helt säkert mot attacker. En analys som endast berör gymnasieskolans 

interna nätverk, skapar inte en komplett bild av hur säkert gymnasieskolans 

datornätverk är. En analys av gymnasieskolans nätverk från extern synvinkel, med 

fokus på vilka resurser och vilken information det går att komma åt från ett externt 

nätverk, är ett bra komplement till denna analys. En genomgång av den fysiska 

säkerheten gällande gymnasieskolans datornätverk, inklusive klientdatorer och servrar, 

föreslås. Även en analys av gymnasieskolans trådlösa nätverk och dess säkerhet 

föreslås.  
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