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Sammanfattning 

Denna rapport har i syfte att öka förståelsen om hur man kan öka säkerheten på ett företag 

som använder sig av mobila klienter. Att arbeta på distans blir allt vanligare, och med de så 

ställs allt högre krav på tekniken som tillhandahåller möjligheterna för detta. När ny teknik 

utvecklas kommer ofta säkerheten i andra hand, det man fokuserar på är funktionaliteten. 

Frågorna man då ställer sig och vilket läsaren kommer skaffa sig mer kunskap om under 

rapprotens gång är: 

 Hur skall en klient kunna hållas uppdaterad när den är utanför företagets väggar? 

 Hur skall kommunikation kunna ske med företaget på ett enkelt sätt, samtidigt som det 

också ska vara säkert? 

Det kommer visa sig att administratören inte är den pusselbiten i säkerheten på ett företag. 

Företaget kan ha en mycket gedigen och bra säkerhetspolicy, men med en användare som 

handskas vårdslöst med sina användaruppgifter så spelar inte denna någon roll.  

Nyckelord 

Säkerhet, klient, uppdatering, VPN, portabilitet. 

 

Abstract 

The aim of this paper is to give new information on how to increase the security at a company 

that uses mobile clients. Tele-work and E-work is becoming more common, therefore, the 

technology used must have the utmost reliability. In general, when technology is being 

developed, the primary focus is on the functionality of the product and less on the aspect of 

security. Key questions that will be raised and answered are: 

 How should a mobile client be kept up to date with a company’s current software 

updates? 

 How can this type of communication be achieved in a simple and secure way? 

Furthermore, the paper will illustrate that the success rate of all levels of security in a 

company does not depend solely on the administrator. Without the proper use of the security 

policy by the user, its reliability decreases.  

Keywords 

Security, client, updating, VPN, portability. 
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1 Inledning 

Att arbeta på distans blir allt vanligare, och med de ställs allt högre krav på tekniken som 

tillhandahåller möjligheterna för detta. När ny teknik utvecklas kommer ofta säkerheten i 

andra hand, det man fokuserar på är funktionaliteten. Företagen idag ser det som en 

självklarhet att de skall kunna ha anställda på arbetandes på resande fot, eller utanför företaget 

på ett eller annat sätt. Det har uppmärksammats att företag idag har allt för dålig säkerhet vad 

gäller deras externa klienter. Som administratör för ett nätverk saknas därför vissa lösningar 

för att man skall kunna känna sig mer säker i sin roll. 

1.1 Problemformulering 

Hur skall en klient kunna hållas uppdaterad när den är utanför företagets väggar? 

Hur skall kommunikation kunna ske med företaget på ett enkelt sätt, samtidigt som det också 

ska vara säkert? 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att höja förståelsen och visa en möjlig lösning på några av problemen 

som finns med externa klienter. På ett enkelt och smidigt sätt ska uppdateringar appliceras och 

en del av företags säkerhetspolicys ska lyftas ut till den externa klienten. 

1.3 Avgränsningar 

Varje del i projektet är oerhört omfattande och på grund av tidsbrist har möjlighet inte funnits 

att utveckla en produkt som är färdig för marknaden. Valet har då blivit att begränsa arbetet 

till de mest väsentliga delarna. Om mer utvecklingstid läggs på produkten och t.ex. 

operativsystemsoberoende tredjeparts produkter implementeras kan lösningen göras mer 

attraktiv och användbar. 

Största prioritet har lagts på klientens säkerhet och företagets interna säkerhet har lämnats 

åt sidan, då lösningens syfte är att göra klienten mer säker. 

En färdig produkt skall givetvis vara oberoende av vilket operativsystem som används, 

men denna lösning är dock endast inriktad mot ett enda operativsystem. 

En annan begränsning är laborationsmiljön, vald laborationsmiljö är den som på egen hand 

har konfigurerats. Dessa begränsningar i laborationsmiljön innefattar t.ex. dess IP-struktur. 

Då ett företag gör uppdateringar på klienter använder de sig oftast av script för att skjuta ut 

nya uppdateringspaket och liknande. Dessa script används också oftast för att installera 

uppdateringarna på klienten. Detta arbete ska visa att uppdatering är möjlig även med denna 

lösning. Alltså genom att uppdatera en textfil på framtaget USB-stick, men det är såklart även 

möjligt att i detta skede få ett script eller en fil att exekveras.  
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1.4 Rapportens upplägg 

Rapporten är upplagd enligt följande ordning. Teoretisk del, lösningsansats och diskussion. 

Under den teoretiska delen beskrivs teorin bakom de olika teknikerna som använts. I avsnittet 

lösningsansats beskrivs det praktiska arbetet som utförts under utvecklingen av prototypen. 

Prototypen som skall ligga till grund för den produkt som skall lösa de problem som gjorts 

synliga rörande säkerheten för externa klienter. Diskussionsavsnittet innehåller tankar och 

reflektioner om hur resultatet av arbetet har uppfyllt de krav som ställts. Här beskrivs även de 

val som gjorts och anledningen till dessa, samt framtida utvecklingsönskemål för en färdig 

produkt.  
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2 Teori 

Här beskrivs kort teorin bakom de olika byggstenarna i projektet, detta dels för att ge läsaren 

en bättre kunskap inom delarna men också för att öka förståelsen för de val som gjorts. 

2.1 USB 

USB är en av världens mest kända media och idag har nästan alla datorer stöd för detta 

gränssnitt. USB kan användas till nästan vad som helst, som lagringsmedia, 

kommunikationsenhet som WiFi stick och IN/UT-enheter. 

När USB gränssnittet var nytt, då i version 1.0 och 1.1 hade det endast stöd för 

överförningshastigheter på 1.5 Mbps (Low-Speed) och 12 Mbps (High-Speed). Men när 

version 2.0 av USB lanserades år 2000 så gjorde de ett rejält hopp i överföringshastighet, och 

kan nu nå en hastighet av 480 Mbps. Detta är cirka 40 gånger snabbare än tidigare versioner. 

Detta gjorde gränssnittet lämpligt att använda till diverse lagringsenheter som externa 

hårddiskar, mp3 spelare och liknande. En av de egenskaper med USB som gjort det 

slagkraftigt är möjligheten att överföra strömmatning i samma kabel som data överförs i. [1] 

2.2 VPN 

VPN (Virtual Private Network) är en teknik som används för att skapa en säker förbindelse 

mellan två noder över både publika och interna nätverk. Det finns två oliktyper av VPN där 

den ena är ett så kallat Viritual Private Dial-up Network (VPDN) som används för att t.ex. 

ansluta klienter till ett befintligt LAN. Den andra är Site-to-Site som används för att t.ex. 

sammankoppla två LAN med varandra. 

Tanken med VPN är att skicka krypterad information i en ström mellan två noder. När den 

ena noden skickar informationen krypterad, är det endast den andra noden som kan dekryptera 

den och vise versa. Krypteringen kan ske genom att använda två olika typer av nycklar, 

antingen använder man sig av en symetrisk eller en publik nyckel. När man använder sig av 

en symetrisk krypteringsalgoritm krypterar och dekrypterar man informationen med samma 

nyckel t.ex. ett förutbestämt lösenord. Publika nycklar används när man krypterar med en så 

kallad asymmetrisk krypteringsalgoritm. Detta innebär att den ena noden krypterar 

meddelandet med den andra nodens publika nyckel, när man sedan skall dekryptera 

informationen är det endast en nyckel som fungerar för detta och det är den mottagande 

nodens privata nyckel. [2] 

För att en förbindelse skall kunna klassas som en VPN förbindelse finns det en del olika 

parametrar som måste vara uppfyllda. Dessa är: 

 Inkapsling (encapsulation) 

 Autentisering (authentication)  

 Datakryptering (data encryption) 

 Integration av interna namn och adresser 
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Inkapsling 

Inkapsling innebär att man paketerar de data man vill skicka i en yttre ram som i sin tur 

hanteras av ett eget protokoll. Detta gör att alla paket hanteras på samma sätt oavsett dess 

grundprotokoll. 

Autentisering 

Autentisering behövs för att göra VPN-servern säker på att klienten som försöker ansluta 

verkligen har rätt behörighet till detta. Det finns ett antal metoder för att utföra autentisering, 

några av dessa är: 

 Extensible Authentication Protocol (EAP) 

EAP i sig ingen metod för autentisering utan i själva verket ett ramverk med vanliga 

funktioner för andra autentiseringsmetoder. Metoder som bygger på EAP kallas för 

EAP-metoder. Exempel på sådana är LEAP, EAP-MD5 samt PEAP. 

 Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) 

CHAP är en autentiserings metod som används vid punkt till punkt anslutningar. 

Autentiseringen bygger på en trevägs handskakning, där klienten verifierar sin 

identitet med någon form av nyckel. 

 Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MS-CHAP) 

Detta är Microsofts variant av CHAP. De stora skillnaderna är bland annat att MS-

CHAP har stöd för sända felkoder till klienten, samt att servern kan initiera ett 

lösenordsbyte. 

 Password Authentication Protocol (PAP) 

PAP är ett relativt osäkert autentiseringsprotokoll som används vid punkt till punkt 

förbindelser. Här skickas nämligen nyckeln i okrypterad ASCII-text.  

 Shiva Password Authentication Protocol (SPAP) 

SPAP är en lite säkrare version av PAP, där nyckeln sänds krypterad istället för 

okrypterad. 

Av dessa är EAP, CHAP och MS-CHAP de metoder som bör användas då de inte skickar 

några lösenord, utan istället använder de sig av hashvärden som skickas till servern. 

Datakryptering 

När man skickar information genom en tunnel måste informationen vara skyddad på ett eller 

annat sätt. Detta kan göras på två olika sätt, aningen genom att kryptera den data som skall 

skickas innan den läggs till i ramen, eller genom att kryptera hela paket. Några av de 

vanligaste krypteringsmetoderna som används är: 

 Data Encryption Standard (DES) 

Krypterar data med en 56-bitars nyckel. 

 Triple DES  

Krypterar med DES tre gånger och med tre olika 56-bitars nycklar. 
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Integration av interna namn och adresser 

Med detta menas att den klient som ansluter till företaget får en intern ip-address tilldelad sig 

av en DHCP server. Dock är det inte det fysiska nätverkskortet som får adressen utan det 

logiska nätverkskortet som skapas av VPN programvaran. [3] 

2.3 Active Directory 

Ett Active Directory (AD) är en databas som finns placerad hos en domäns domänkontrollant, 

den innehåller information om bland annat användare, rättigheter, datorer och grupper med 

användare. Genom ett AD kan en administratör bestämma vad klienter skall göra t.ex. ansluta 

nätverksenheter, starta inloggnings script och installera programvara. Ett AD spelar en central 

roll i domänen, eftersom det innehåller information om i princip allting. Alla filer i ett nätverk 

har olika regler för hur de skall kunna bli hanterade av olika användare eller grupper av 

användare, här spelar ett AD en stor roll. Då ett Active Directory är en databas kan man på ett 

eller annat sätt hämta den information som det innehåller. Ett sätt att göra detta på är att 

använda sig av Active Directory Service Interfaces (ADSI). [4] 

2.4 Autorun 

I Microsofts operativsystem finns det en funktion som heter Autorun. Funktionen autorun 

fungerar på följande sätt att om de media som ansluts till datorn innehåller en fil med namnet 

”autorun.inf”, känner Explorer igen denna fil och följer instruktionerna som filen beskriver. 

Tyvärr funkar inte denna funktion fullt lika bra på ett USB-minne som det gör på en CD-skiva 

eller liknande. När man använder autorun på en CD-skiva kan man få till exempel en fil att 

exekveras så fort systemet har hittat autorun.inf filen. 

När man använder autorun funktionen på ett USB-minne, reagerar systemet dock lite 

annorlunda och visar ett fönster som ser ut som figur 2.1 visar. 

 

 

 

En enkel autorun.inf fil är uppbyggd med följande instruktioner. 

 [autorun] 

Meddelar systemet att det finns filer som skall startas automatiskt vid anslutning av 

mediet. 

Figur 2.1 USB Initiering 
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 icon=favicon.ico 

Denna instruktion anger sökvägen till önskad ikon på enheten. 

 label=Security Software Stick 

Instruktionen anger vilket enhetsnamn man önskar att mediet skall få. 

 open=autostart.exe 

Anger sökvägen till den fil som skall exekveras. 

 action=Click “OK” to start secure connection 

Deklarerar texten på det alternativ som exekverar filen som är deklarerad i ”open”. 

 

Ovanståenden instruktioner är som tidigare nämn enbart de grundläggande man använder 

sig av för att skapa en autorun fil. Det finns ett flertal till som används för att skapa olika 

menyalternativ. [5] 

2.5 Allmänt om säkerhet 

Säkerhet är ett stort problem i datorvärlden idag. När en klient används utanför företagets 

väggar är den alltid mer sårbar än vad den är innanför. Detta beror till exempel på att den inte 

drar nytta av företagets brandvägg, antivirusservrar, uppdateringssystem. En ensam klient är 

alltså alltid mer utsatt. Några anledningar till varför en klient är utsatt: 

 Ej uppdaterad 

 Ingen brandvägg 

 Sniffning av trafik 

 Avsaknad av möjlighet att kryptera all trafik 

 

Andra stora problem företag kan ha med externa klienter är deras möjlighet att 

kommunicera med företaget på ett säkert och bra sätt. Idag finns det många bra lösningar för 

detta, dock finns alltid ett stort problem när det kommer till klienter, och det är användarna i 

sig. Dessa hot kallas för mänskliga hot, det vill säga deras datorkunskap är en stor bidragande 

orsak till att administratörer på företag inte kan känna sig säkra. Många gånger har företag en 

gedigen säkerhetspolicy för att hantera olika situationer, dock kan inte en policy garantera att 

användarna alltid gör rätt i alla lägen. Ett exempel på för företaget vanligt förekommande hot 

är att användare ofta sparar sina användarnamn och lösenord på någon form av media, t.ex. 

papper eller på skrivbordet. [3] 
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3 Lösningsansats 

Den ursprungliga tanken var att komma så nära klientens kommunikationsenhet som möjligt, 

och då ha en extern sådan med i lösningen. Genom att kombinera ett externt lagringsmedia 

med en extern kommunikationsenhet, kan både drivrutiner och programvaran som sköter 

kommunikationen laddas från det externa minnet. För att på ett enkelt sätt automatisera 

uppsättningen av den säkra förbindelsen till företaget sparas en autentiseringsprofil undan på 

den externa enheten. Detta för att slippa interagera med användaren i största möjliga mån, då 

ett av de huvudsakliga mål som fanns med projektet var att automatisera förfarandet så 

mycket som möjligt.  

En extern lagringsenhet valdes för att skapa en klientoberoende produkt, som skulle vara 

möjlig att använda på alla typer av klienter som uppfyller de säkerhetskrav som företaget 

ställer. Detta är en ytterligare fördel när man ser på säkerheten ur en administratörs synvinkel, 

eftersom datorn är garanterad att ha de senaste uppdateringarna av de program som företaget 

ser som kritiska, innan den släpps in på nätverket.  

För att förtydliga bilden för hur systemet skall komma att fungera visar figur 3.1 en bild av 

infrastrukturen. 

 

3.1 Inledande kravspecifikation 

Här nedan kommer de krav som ställdes på produkten i början av projektet att beskrivas. 

3.1.1 Funktionella krav 

 Upprätta en säker anslutning 

 Uppdateringsfunktion 

 Autostart 

Upprätta en säker anslutning 

Produkten skall med minsta möjliga integration med användaren upprätta en säker anslutning. 

Den enda integrationen med användaren är inmatning av användarnamn, lösenord och ett par 

knapptryck för att detta ska vara klart. 

 

Uppdateringsfunktion 

Produkten skall kunna uppdatera filer/program på lagringsenheten. 

 

Autostart 

Autostart när USB-sticket ansluts till datorn för att minska användarintegrationen så mycket 

som möjligt. 

Figur 3.1 Infrastruktur 
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3.1.2 Icke funktionella krav 

 Enkelt användargränssnitt 

Enkelt användargränssnitt 

Produkten skall vara så enkel och lättanvänd som möjligt för att alla oberoende av 

kunskapsnivå skall kunna använda det. Detta genom att ha ett enkelt men ändå effektivt 

användargränssnitt. 

3.2 Metod 

Produkten utvecklades från problemställning till fungerande prototyp enligt följande 

förfarande: 

 Skapa en kravspecifikation 

 Definiera problemet 

 Bryta ner problemet till mindre delproblem 

o Portabilitet 

o Användarvänlighet 

o Specifik kommunikationsenhet 

o Säker anslutning 

o Skydda kritisk data 

o Exekvering 

o Uppdatering 

 Lösning av delproblem 

o Testning av komponenter 

 Komponentsammansättning 

 Testning av prototyp 

3.3 Produktutveckling 

Efter nedbrytning av huvudproblemet kvarstår vissa delproblem vilka måste lösas. Dessa kan 

hanteras på många sätt, och efter noggrant övervägande har lösning till specifikt problem 

valts. 

3.3.1 Portabilitet 

Problem 

Enheten skall kunna stödjas av så många klienter som möjligt, den skall vara enkelt att 

transportera, stöttåligt samt att ej vara i behov av extern strömförsörjning. 

 

Lösning 

De media som är bäst lämpat för att uppnå de krav som ovan beskrivits, var i detta fall ett 

USB-stick med lagringsmöjlighet. Anledningen är att nästan alla klienter idag har stöd för 

detta gränssnitt och de finns i otroligt små format. De är också stöttåliga samt att klienten i sig 

står för den strömförsörjning som behövs. 
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3.3.2 Användarvänlighet 

Problem 

Ett högt prioriterat krav på produkten var sedan ett tidigt skede användarvänlighet. En 

användares kunskap om datorer skall inte vara ett hinder för att använda produkten. 

 

Lösning 

Fokus riktades mot att skapa ett smidigt och väl fungerande GUI (Graphical User Interface) 

för att manövrera produkten. Ett inledande försök till detta gjordes genom att använda diverse 

program som har möjlighet att bygga menysystem till CD-skivor och liknande media. Det 

visade sig dock att funktionerna i dessa program inte tillfredställde de krav som fanns. Den 

slutgiltiga lösningen blev en applikation skapad i programspråket C#, i vilket möjlighen gavs 

att skräddarsy ett program till produkten. 

3.3.3 Specifik kommunikationsenhet 

Problem 

Angående att använda sig utav en specifik kommunikationsenhet var ett av de större 

problemen att få klienten att känna igen den specifika hårdvaran och endast använda sig utav 

denna. 

 

Lösning 

Det finns en mjukvara som Microsoft erbjuder till Windows som gör det möjligt att på ett 

relativt enkelt vis avaktivera och aktivera en klients inbyggda kommunikationsenheter. Denna 

mjukvara heter Devcon. En av anledningarna att denna del togs bort ur projektet var att det 

var svårt att få en klient att installera drivrutinerna korrekt om man inte var administratör på 

datorn. Att ha en specifik kommunikationsenhet inblandad i produkten ökade inte säkerheten 

speciellt mycket. Detta ställde mest till problem då man till exempel var tvungen att ha 

tillgång till ett trådlöst nätverk. 

3.3.4 Säker anslutning 

Problem 

På ett smidigt sätt upprätta en krypterad och säker anslutning till vald server. 

 

Lösning 

För att kryptera den anslutning som sätts upp beslutades att VPN skulle användas, då detta är 

en väl beprövad och bra teknik. De mjukvaror som användes för att upprätta en anslutning var 

OpenVPN, Cisco systems VPN client, samt Rasdial. De två första uteslöts då dessa var 

svårare att använda mot Active Directory. Ytterligare ett problem med Ciscos klient är att den 

inte är kommandopromptsbaserad. 

Rasdial är en mycket praktiskt och användbar VPN klient som finns integrerat med Windows. 

 

Det som behövs för att upprätta en säker anslutning med Rasdial är följande: 

 Postnamn: 

Namnet på den post i telefonboken man skall använda, då telefonboken kan innehålla 

flera olika poster. 
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 Användarnamn: 

Ges av nätverksadministratören. 

 Lösenord: 

Ges av nätverksadministratören. 

 Domännamn: 

Namnet på den domän som skall anslutas till. 

 Telefonbok (Phonebook): 

En fil som har information om bland annat vilken IP-adress anslutningen skall 

upprättas mot. 

 

Rasphone är ett program som används för att skapa en så kallad telefonbok till Rasdial. I 

en telefonbok skapad av rasphone lagras information och inställningar om den önskade 

anslutningen, till exempel IP-adress och anslutningsnamn.  

Med hjälp av Rasidal och Rasphone kunde en anslutning upprättas på ett smidigt och 

säkert sätt till VPN servern med hjälp av kommandoprompten. 

3.3.5 Skydda kritisk data 

Problem 

Skydda den kritiska informationen så mycket som det går. Se till att den endast finns 

tillgänglig när den verkligen behövs 

 

Lösning 

För att skydda den kritiska informationen fanns det ett behov av att skapa en krypterad del på 

lagringsmediet där denna information kunde sparas. Detta kunde på ett smidigt sätt lösas med 

programmet TrueCrytp som ett program baserat på öppen källkod. TrueCrypt har följande 

krypteringsalgoritmer att erbjuda när det gäller kryptering av enheter: 

 AES med 14 rundor och en 256-bitars nyckel 

 Serpent med 256-bitars nyckel, 128-bitars block och körs i XTS läge 

 Twofish med 256-bitars nyckel, 128-bitars block och körs i XTS läge 

 Cascades (Blandning av de olika algoritmerna) 

 

Valet blev AES, dels för att tidigare kunskap om algoritmen fanns samt att den är en säker 

och beprövad algoritm. [3] 

Programmet kan även erbjuda användningen av tre olika hashfunktioner vilka är: 

 RIPEMD-160 (160-bitars block) 

 SHA-512 (512-bitars block) 

 Whirlpool 

 

Beslutet att använda SHA-512 var enkelt då SHA är en oerhört väl beprövad och säker 

hashfunktion, framtagen av NSA. [3] 

Ett problem med säkerheten detekterades nu, problemet bestod av att lösningen baserades 

på exekvering av batch-filer i en viss följd. Ett av de största säkerhetshoten som detekterades 

vid detta tillfälle var att man med en vanlig texteditor kunde öppna batch-filerna och se vilka 

kommandon som användes samt editera dessa. Detta hanterades genom att konvertera batch- 

filerna till körbara programfiler så kallade exe filer. 
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För att göra konverteringen valdes ett program vid namn ”Bat to Exe Converter”. 

Anledningen till att just detta program valdes var att dels att det på ett enkelt och smidigt sett 

utför det eftersträvade målet samt det faktum att det är ett så kallat shareware program. 

Programmet kan även skapa filer som körs i bakgrunden, så kallade ”ghost” program. Det vill 

säga att applikationen körs som tyst i bakgrunden av operativsystemet 

3.3.6 Exekvering 

Problem 

Att veta vad ett program skall göra och vilka delar det innehåller är en väsentlig del i 

utveckling. Dock är en minst lika viktig del exekveringen av programmet, samt den ordning 

alla instruktioner utförs i. Svårigheten med exekvering är alltså att få allting att ske i rätt 

ordning, snabbt och säkert 

Lösning 

Allt eftersom antalet komponenter ökade och gjorde slutprodukten mer avancerad behövdes 

också ett mer sofistikerat exekveringsverktyg. I inledningen av utvecklingen klarade batch- 

filer av jobbet som exekverare då antalet komponenter var få och relativt enkla. 

Kombinationen av de funktionella kraven som autorun, och komplexiteten av modulerna, 

gjorde att produkten blev allt mer avancerad. Detta medförde att exekvering med hjälp av 

batch-filer inte var tillräcklig. I detta skede frångicks batch-filer helt och ersattes med en 

egenutvecklad applikation baserad på programspråket C#. En av de många fördelarna med en 

programvara som utvecklas från grunden är att, utvecklaren kan själv styra när och hur 

komponenter skall exekveras. Möjligheten ges också att utföra många saker parallellt på ett 

mycket effektivare och mer kontrollerat sätt. 

3.3.7 Uppdatering 

Problem 

Ett av de huvudsakliga målen med produkten var att det skulle finnas en möjlighet att köra 

uppdateringar på klienten. Samt att om man önskade skulle produkten även kunna kontrollera 

så att klienten var tillräckligt uppdaterad för att den skulle få ansluta till nätverket. 

 

Lösning 

Här användes ett VBscript som var placerat på servern. Scriptet exekveras från mjukvaran 

som är utvecklad till produkten. Anledningen till att denna metod valdes var att man inte 

behöver göra några ändringar i mjukvaran, utan en administratör behöver endast editera 

scriptet på servern. Detta gjorde att produkten blev mer generell och enklare att göra 

företagsspecifik. 
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3.4 Program design 

I figur 3.2 följer ett enkelt designdiagram över hur produkten med dess komponenter ser ut. 

 

Server 

Serverdelen av programmet består av två delar, RAS (Remote Access Server) samt ett Active 

Directory. Active Directoryt innehåller information om användaren som t.ex användarnamn, 

lösenord samt åtkomsträttigheter. RAS använder sig av informationen som Active Directoryt 

innehåller för att autentisera användare som försöker upprätta en punkt till punkt anslutning 

till servern. 

 

Klient med USB-stick 

Programvaran på USB-sticket förser klienten med den information den behöver för att 

upprätta en säker anslutning mot servern. Detta initieras av modulen USB-meny som 

kommenderar TrueCrypt att dekryptera en fil innehållande anslutningsuppgifter som 

tidigareskapats av Rasphone. Informationen används sedan av Rasdial för att upprätta den 

säkra anslutningen mot servern. 

3.5 Dokumentering 

Vi har under projektets gång dokumenterat förfarandet för varje dag som gått. Vi har utefter 

dessa dokument kunnat på ett bra sätt återskapa den metod som vi har använt oss för att 

färdigställa prototypen. Vi har även använt dessa dokument som underlag till denna rapport. 

3.5.1 Programbeskrivning 

Ett av de främsta målen med produkten var att ha så lite interaktion med användaren som 

möjligt. Nedan kommer en beskrivning av ett vanligt användande av programmet.  

När programmet startas pressenteras en dialogruta som figur 3.3 visar. 

  

Figur 3.2 Designdiagram 
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Här pressenteras tre alternativ Connect, Update eller Disconnect. 

 

Connect (1) 

För att upprätta en säker anslutning och montera nätverksenheter från företaget tryck 

användaren på knappen Connect (1). Då pressenteras dialogrutan som figur 3.4 visar. 

Användaren anger sitt användarnamn och lösenord och trycker på Login. Har allt gått bra 

kommer man se två monterade enheter med enhetsbeteckningarna O och J i utforskaren. 

 

Update (2) 

Användaren trycker på knappen Update för att endast uppdatera sin klient, går allt bra 

kommer dialogrutan som figur 3.5 visar visas. 

 

Disconnect (3) 

Användaren vill koppla ifrån anslutningen samt de monterade nätverksenheterna, detta görs 

med hjälp av knappen Disconnect. Går allt bra visas figur 3.6 

 

  

Figur 3.3 USB Security Stick huvudfönster 

Figur 3.4 Loginruta 

Figur 3.5 Update OK 

Figur 3.6 Disconnect OK 
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Felmeddelanden 

Programmet kan ge felmeddelanden vid olika tillfällen dessa kan vara: VPN error. Denna 

dialogruta visas när klienten inte kan ansluta till servern korrekt sätt. 

 

 

Connection timed out. Denna dialogruta visas när man har angivit korrekt användarnamn och 

fel lösenord, alternativt att man kör programmet från ett felaktigt stick. 

 

3.6 Kravspecifikation 

För att produkten skall uppnå de mål som har ställts måste vissa krav uppfyllas. Under detta 

avsnitt presenteras funktionella, icke funktionella och systemkrav. Vid detta skede av 

projektet har det även tillkommit några krav på produkten som inte fanns från starten. 

3.6.1 Funktionella krav 

 Upprätta en säker anslutning 

 Uppdateringsfunktion 

 Skyddad anslutningsinformation 

 Ansluta nätverksenheter 

 Autostart 

 Låst till specifikt USB-stick 

 Personligt USB-stick 

Upprätta en säker anslutning 

Produkten skall med minst möjliga integration med användaren upprätta en säker anslutning. 

Den enda integrationen med användaren är inmatning av användarnamn, lösenord och ett par 

knapptryck för att detta ska vara klart. 

 

Uppdateringsfunktion 

Produkten skall kunna uppdatera filer/program på lagringsenheten. 

  

Figur 3.7 VPN error 

Figur 3.8 Connection timed out 
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Skyddad anslutningsinformation 

Skydda anslutningsinformationen genom att lagra den på en krypterad del av sticket. Det ska 

inte vara möjligt att ta fram anslutningsinformation och eller ändra på sticket, detta skall 

enbart vara möjligt för den administratör som har delat ut sticket till användaren. 

 

Ansluta nätverksenheter 

Möjlighet att ansluta nätverksenheter, både personliga och delade mappar som finns på 

servern. 

 

Autostart 

Autostart när USB-sticket ansluts till datorn för att minska användarintegrationen så mycket 

som möjligt. 

 

Låst till specifikt USB-stick 

Det skall ej vara möjligt att kopiera informationen på sticket och sedan köra programmet från 

ett annat medium. 

 

Personligt USB-stick 

Användare skall inte kunna byta stick med varandra. Blir sticket stulet försvåras möjligheten 

till användning. 

3.6.2 Ickefunktionella krav 

 Enkelt användargränssnitt 

 Säkert 

Enkelt användargränssnitt 

Produkten skall vara enkel och lättanvänd, för att alla oberoende av kunskapsnivå skall kunna 

använda den. Detta genom att ha ett enkelt men ändå effektivt användargränssnitt. 

 

Säker 

Produkten skall klassas som säker. 

  



16 

 

3.6.3 System krav 

För att vår lösning skall kunna fungera på ett korrekt sätt ställs vissa krav på både mjukvara 

och rättigheter på klienten. Dessa är: 

 Hårdvara 

o USB port 

o Internet uppkoppling 

 Mjukvara 

o Windows XP 

o .NET 

o Active Directory (AD) styrd domän 

o Remote Access Server (RAS) 

 Rättigheter 

o Administratör på klienten 

3.7 Testning 

Två av de stora målen med projektet var att åstadkomma en säker och användarvänlig 

produkt. För att se om dessa mål uppfyllts krävs en gedigen testning. När det kommer till 

säkerhet är testning ett svårt område då det krävs både stor kunskap och mycket tid. 

Testningen av säkerheten har inte blivit slutförd då tidsfaktorn hindrat detta. När det gäller 

användarvänlighet är även denna del väldigt svårt att testa, då det är en personlig uppfattning, 

där datorvana och kunskapsnivå är stora faktorer. Därför bör man tillsätta en testgrupp som 

ger sitt utlåtande om produktens gränssnitt och funktionalitet. Åsikterna bör sedan samlas in 

och studeras för att på ett bra sätt kunna förbättra produkten.  

3.7.1 Funktionstestning 

De test som utförts på produkten är följande: 

 Windows XP klienter 

 Olika sorters användarroller 

 Tagit bort minnet under användning 

 Använt produkten utan närverksanslutning 

 Använda filerna från annat media 

 Felaktig användare 

 Felaktig användare och lösenord 

 Uppdateringsfunktion 

 Skyddad anslutningsinformation 

 Ansluta nätverksenheter 

 Autostart 

 

Under testning av produkten på klienter med administratörsrättigheter har väldigt få 

problem upptäckts. Dock har ett problem med kolliderande enhetsbeteckningar upptäckts, 

detta problem uppstår på grund av att enhetsbeteckningarna väljs statiskt. I övrigt har inga 

problem detekterats under den begränsade testning tiden tillåtit.  

Däremot har fler problem detekterats när testningen utförts på klienter utan 

administratörsrättigheter, då krypteringsprogrammet inte kunnat exekveras utan 

administratörsrättigheter. Detta medför att dekryptering av filen på sticket ej kan ske och 
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därmed kan ej användarnamn, USB-stickets serienummer och anslutningsinställningarna 

hämtas. Detta medför i sin tur att man inte kan upprätthålla en anslutning. Detta skulle man 

dock enkelt kunna lösa genom att använda sig av ett annat program alternativt skriva ett eget. 

Testet med att ta bort sticket från datorn under drift har gått som förväntat. När sticket dras 

ut upptäcker programmet detta och börjar processen med att koppla bort ansluta 

nätverksenheter och koppla ner den säkra anslutningen. 

När produkten testas utan nätverksanslutning meddelas användaren om detta genom ett 

dialogfönster som säger VPN error. Detta fungerar bra eftersom uppkopplingen kontrolleras 

genom att kolla om en specifik fil finns tillgänglig på nätverket. Finns den inte så existerar 

inte en anslutning och då genereras felmeddelandet. 

När produkten kopieras till annat medium än den är tänkt att köras från kommer inte 

serienumret på de media man försöker köra från att stämma överens med det som finns lagrat 

i den krypterade filen. Detta leder till att programmet inte kan köras vidare och där med kan 

ingen anslutning upprättas. 

När felaktigt användarnamn matas in stämmer inte användarnamnet överens med de 

användarnamn som är lagrat i den krypterade filen, detta leder till att man får ett 

felmeddelande och ingen kontakt sätts upp. 

När rätt användarnamn men fel lösenord matas in stämmer användarnamnet överens med 

det som finns i den krypterade delen på sticket, men lösenordet stämmer inte överens med det 

som finns på servern. Detta resulterar i att man får ett felmeddelande och upprättningen till 

servern ej kan upprättas. 

Uppdatering sker endast mot en specifik fil i denhär prototypen. När en anslutning är 

upprättad undersöks tidsstämpeln på filen, skulle denna vara nyare än tidsstämpeln på filen 

som ligger på sticket kopieras denna över till sticket. Finns ej filen på sticket betyder detta att 

en uppdatering behövs göras och filen kopieras. 

Den kritiska tiden för den känsliga informationen som finns lagrad på sticket är undertiden 

anslutningsinformationen läses in. När de data som behövs är inläst krypteras den igen och 

informationen är då säker. 

Har en säker anslutning upprättats på ett korrekt sätt monteras två statiska nätverksenheter. 

Detta fungera utmärkt om klienten ej har de enhetsbeteckningarna upptagna sedan tidigare. 

När sticket ansluts till USB-porten aktiveras autostart och en dialogruta visas. Användaren 

väljer här att starta programmet. 

3.7.2 Användarvänlighetstest 

Då användarvängliget är en objektiv bedömning är det svårt att tolka och använda 

testresultatet på ett effektivt sätt. Produkten lät testas av en grupp mäniskor med varrierande 

datorkunskap och teknikintresse. Testpersonerna läts använda produkten från deras egna 

datorer. Reaktionen blev genomgånede positiv, användarna hade inga problem med att förse 

programmet med den förväntade informationen. Kommentarer gavs dock angånende 

felmmedelanden som inte tycktes vara tillräckligt informativa. 

Dock bör testerna utföras i större utsträckning, och med fler personer för att få mer 

feedback och kunna resultera i en bättre slutprodukt. 
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3.8 Resultat 

Resultatet av det arbete som lagts ner har slutat i en produkt som klarar av följande: 

 Upprätta en säker anslutning 

 Ansluta nätverksenheter 

 Uppdatera en textfil på USB-sticket 

 Personligt USB-stick 

 Koppla ifrån den säkra anslutningen 

Upprätta en säker anslutning 

Den prototyp som är resultatet av detta arbete är kapabel till att på ett enkelt och smidigt sätta 

upprätta en säker anslutning med hjälp av enbart ett par knapptryck och inmatning av 

användarnamn och lösenord. 

 

Ansluta nätverksenheter 

När man upprättar en anslutning till nätverket ansluter även prototypen två stycken 

nätverksenheter. En som är personspecifik och en som är delad inom en grupp, detta för att 

det skall även vara möjligt att komma åt de dokument som man har på företagsnätet. 

 

Uppdatera en textfil på USB-sticket 

Prototypen kan även med endast ett knapptryck uppdatera en fil som ligger på sticket, detta 

mest för att visa att det finns kapacitet av vår. Uppdateringsfunktionen skulle lika gärna kunna 

exekvera ett program eller ett script som att uppdatera den textfil vi har valt. 

 

Personligt USB-stick 

Produkten är även låst till speciella användare och USB-stick med hjälp av användarnamn och 

USB-stickets serienummer. Detta för att man inte skall kunna nyttja sticket som en annan 

person och inte heller ha möjlighet att ansluta från en annan lagringsplats än det önskade 

stick. 

 

Koppla ifrån den säkra anslutningen 

Givetvis kan produkten även koppla ner och avmontera nätverksenheterna, detta också med 

ett enkelt knapptryck, detta stänger också programmet som används för alla funktioner. Denna 

funktion aktiveras även om man oförutsett skulle ta ur USB-sticket från klienten. 
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4 Diskussion 

Här kommer de val som tagits under projektets gång att diskuteras, samt vad som finns att 

ytterligare göra för att förbättra säkerheten hos klienten. 

4.1 Våra val 

Väldigt många av de valen vi har gjort när det gäller lösningar och mjukvara har varit för att 

de är freeware/öppen källkod eller finns i Windows XP från början. Givetvis har vi inte valt 

den första bästa lösningen vi hittat, utan vi har testat ett flertal som vi själva har vetat om, har 

hittat på internet och som vi har blivit tipsade om. Allt efter tiden gick i projektet hade vi 

möjlighet att lösa de flesta problemen med inbyggda programvaror i operativsystemet. Detta 

gör såklart att produkten blir allt mer operativsystemsberoende, men eftersom vi hade satt 

Windows XP som ett krav såg vi inte detta som ett stort problem. Produkten innefattar två 

programvaror som inte är baserade på operativsystemet den ena är TrueCrypt som är det 

program vi har använt för att kryptera anslutningsinfromationen på sticket och den andra är de 

program vi kodat själva i C#. 

Från början hade vi som målsättning att kombinera det externa mediet med en trådlös 

nätverksadapter, då vi ville vara säkra på att det var just den enheten som kommunicerade 

med företaget. Efter en del diskussion kom vi fram till att detta inte medför något positivt för 

produkten, då man först och främst måste ha tillgång till ett trådlöst nätverk, man måste 

ävenha tillgång till det trådlösa nätverkets lösenord för att kunna ansluta det specifika sticket. 

Detta kräver en mycket större interaktion med användaren vilket motsätter sig ett av våra 

slutgiltiga mål med produkten. 

Vi byggde vår prototyp från början till stor del på batchfiler vilket vi efter ett tag insåg var 

oerhört ofördelaktigt för oss. Vi konstaterade att vi var tvungna att lösa flödet på ett annat sätt. 

Vi bestämde oss för att göra vårat eget program som hanterar flödet och alla processer. 

Programmet kodade vi i C# då det är ett etablerat språk med många tilläggsfunktioner och 

paket. Med hjälp av C# kunde ytterligare höja säkerheten genom att rellativt enkelt jämföra 

serienummret på sticket med informationen som är lagrad i den krypterade delen. 

4.2 Ytterligare säkerhet 

Här presenteras förslag till förbättringar av produkten och vilka eventuella hot som kan vara 

skadliga för lösningen. 

4.2.1 Hotbilder 

När det gäller nätverkssäkerhet finns det massvis med olika hotbilder, här nedan kommer ett 

antal olika hot som en extern klient kan utsättas för, och vad vi önskar att göra för att minska 

dessa risker både generellt och med vår produkt. 

 Datorn blir stulen  

 Sticket blir stulet  

 Keyloggers  

 Användarnamn/lösenord kommer ut  

 

Datorn blir stulen  

Om en dator blir stulen som används för att koppla upp mot företaget medför detta givetvis en 

stor risk då det ligger information om hur den ansluter till företaget någonstans på datorn. 
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Använder man vår produkt är det inte alls en lika stor säkerhetsrisk om datorn skulle bli stulen 

då vi ej lagrar någon information där, allt körs från sticket och tas bort efter användning. 

 

Sticket blir stulet  

Om det skulle vara så att USB-sticket som administratören har lämnat ut till användaren bli 

stulet är givetvis detta en väldigt stor säkerhetsrisk, troligtvis den största. Skulle så vara fallet 

måste ändå tjuven använda sig av rätt användarnamn och lösenord för att komma åt 

företagsnätet. Dessa finns ju dock enbart lagrade på Active Directory och användarnamnet 

finns i den krypterade delen av USB minnet som man ej har tillgång till. 

 

Keyloggers  

Keyloggers är alltid ett problem. Det går aldrig att veta vad programmet som läser 

tangentbordstryck heter och därför är det oerhört svårt att skydda sig emot detta. Sen har man 

inte speciellt mycket nytta av användarnamnet och lösenordet om man inte har tillgång till 

sticket, då man ej har en aning om vart VPN tunneln ansluter. Dock är tanken att 

administratören som lämnar ut sticket och administrerar nätverket skall kunna ställa krav på 

klienten för att den skall kunna anslutas till nätverket.  

 

Användarnamn/lösenord kommer ut  

Skulle detta hända är det inte hela världen heller då man måste ha personens specifika stick 

för att logga in där användarnamnet är krypterat och lösenordet ligger på servern, får man 

dock tag i sticket, användarnamn och lösenord blir det dock svårt att hindra en inkräktare. 

4.2.2 Vidareutveckling 

Den produkt vi har utvecklat under dessa veckor är endast en väldigt grundläggande prototyp 

av hur en färdig produkt skulle kunna fungera. Det finns oändliga möjligheter att göra denna 

mycket bättre och säkrare. Här nedan beskrivs några av de möjligheter vi ser i dagsläget man 

skulle kunna implementera för att få en mycket bättre produkt. 

 Oberoende av operativsystem  

 Inga rättighetskrav  

 Serienummer på servern  

 Skrivskyddade filer på sticket  

 Uppdatering av mjukvara  

 Säkrare programmering  

 Lyfta ut företagets karantän till klienten 

 

Oberoende av operativsystem  

Om produkten skulle vara oberoende av vilket operativsystem man använder skulle det 

medföra många fördelar, som till exempel att man inte behöver ha olika versioner av USB-

sticket för olika operativsystem utan man har en generell som funkar på alla klienter som har 

USB-port och internet anslutning. 

Inga rättighetskrav  

Ett av de problem som vi anser man bör lösa först är att man i dagsläget måste vara 

administratör på klienten som man vill använda för att ha möjlighet att använda sig av 

produkten. Detta är ju verkligen något som gör att produkten inte fungerar så generellt som vi 
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hade tänkt. Det finns säkert ett flertal lösningar på detta problem, men i första hand ser vi två 

som antagligen skulle fungera ypperligt.  

1. Använda sig av ett annat krypteringsprogram som inte kräver att man är administratör 

för att starta.  

2. Ha möjlighet att starta mjukvara som administratör utan att vara det.  

 

Serienummer på servern  

Om det vore så att man hade USB-stickets serienummer på servern skulle även detta öka 

säkerheten en hel del, då man skulle kunna länka samman serienummer och användare på 

servern. Detta skulle medföra att om en användare tappar sitt stick skulle man kunna göra 

sticket i sig obrukbart, eftersom man då kan tillåta stick med vissa serienummer att beviljas 

rättighet att ansluta. Just nu är det så att om man kan öppna den krypterade delen på USB-

sticket har man även möjlighet att ändra serienummer och användarnamn vilket inte är 

speciellt säkert. 

Skrivskyddade filer på sticket  

Om endast den användare som skapat sticket, dvs. dess ägare, har möjlighet att ändra och ta 

bort filer på sticket skulle även detta medföra en bättre säkerhet då modifikation av filer kan 

medföra att programmen inte kan interagera med varandra på ett korrekt sätt.  

Uppdatering av mjukvara  

Detta är något vi inte har lagt speciellt mycket tid på i vår prototyp. Men det bör finnas en 

möjlighet att uppdatera klienten man använder och kontrollera så att den är till exempel 

skyddad med nyaste uppdateringar till virusprogram och liknande innan den får åtkomst till 

det interna nätverket.  

Säkrare programmering  

När ett exekverat program kommunicerar använder det sig av strömmar för att sända och ta 

emot information. Då dessa strömmar är relativt enkla att avläsa kan man alltså analysera 

informationen som programmet sänder och tar emot. Detta medför att man skulle kunna 

avläsa t.ex. adresser till servrar, användarnamn och lösenord, lösenord för kryptering osv. 

Detta kan göras säkrare, då med hjälp av att kryptera de strömmar som skickas till och från 

programmet. 

Lyfta ut företagets karantän till klienten  

Många företag har idag något som kallas för karantän, detta innebär att när en klient som 

kommer utifrån skall ansluta till nätet, sätts den automatiskt i en bevakad zon. Här 

kontrolleras att klienten har en godkänd uppdatering av t.ex. virusprogramvara samt att den 

har blivit fullt scannad efter virus. När allt detta är gjort släpps den sedan in på nätverket. 

Denna funktion är en bra säkerhetsfunktion i ett nätverk, dock påverkas inte klinter som är 

utanför företagets väggar av denna lösning. Med den här produkten kan man relativt enkelt 

utöka räckvidden för karantänen, det vill säga sätta klienten i karantän så fort den ansluter 

med en säker uppkoppling. Detta är fullt möjligt då man med programvaran som körs har full 

kontroll på klienten. Detta bör göras för att i slutändan få en bra produkt. 
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4.3 Benchmark 

Jämförelse mellan liknande mjukvara och den produkt som har utvecklats har gjorts. När 

denna rapport skrivs finns många olika VPN klienter att tillgå som fungerar bra till olika 

plattformar. Dock få som liknar vår produkt. De klienter som finns för användning kräver i 

regel någon sorts installation, vilket inte den utvecklade produkten gör. Nedan kommer några 

relativt stora lösningar tas upp och jämföras med vår prototyp.  

 VPN Tracker  

 Ericsson Mobile Corporate Access (EMCA)  

 Nokia Mobile VPN Solution  

 OpenVPN  

 

VPN Tracker  

VPN Tracker är en VPN klient framtagen för Mac OS X. Den har ett relativt enkelt och 

snyggt gränssnitt, där bland annat ett paket statusfönster för trafik in och ut från klienten finns 

integrerat. För att systemet skall fungera krävs en installation vilket gör att lösningen inte är 

lika mobil som vår utvecklade produkt. Något som inte heller finns i VPN Tracker är en direkt 

möjlighet att uppdatera olika programvaror på klienten. Detta gör den relativt olik vår 

produkt. [6] 

Ericsson Mobile Corporate Access (EMCA)  

EMCA tillhandahåller möjlighet att ansluta till ett nätverk via såväl SSL som IPSec. 

Produkten är framtagen för klienter med Windows 2000 eller nyare. Skall IPSec användas 

som anslutningsmetod måste en installation på klienten ske, dock behövs ingen installation 

om anslutning via SSL skall upprättas. Vid kommunikation via SSL behövs endast ett 

användarnamn och ett lösenord. Här kan ett finger lyftas för säkerheten, då användare inte 

alltid behandlar sina användaruppgifter på ett korrekt sätt. Kommer uppgifterna ut kan alltså 

vem som helst ansluta till nätverket. Med prototypen som tagits fram behövs både rätt 

användarnamn, lösenord och USB-stick för att kunna upprätta en säker anslutning till 

företaget. Detta bör ur en administratörs synvinkel ses som säkrare. I EMCA finns heller inte 

en direkt möjlighet för att uppdatera programvaror på klienten. [7] 

Nokia Mobile VPN Solution  

Detta är en produkt framtagen för mobila enheter med operativsystemet Symbian OS. 

Systemet som måste installeras, baseras på IPSec som gör det möjligt att säkert ansluta till 

företagets nätverk. Här finns en möjlighet att uppdatera de mobila media man ansluter ifrån 

med hjälp av Nokia Security Service Manager (SSM). Nokia Mobile VPN Solution är den 

lösning som mest efterliknar den prototyp som framtagits. [10] 

OpenVPN  

OpenVPN är en renodlad VPN klient som har stöd för såväl SSL som IPSec. Produkten är 

baserad på öppen källkod, vilket gör att den är helt gratis. När man väl har skapat en 

anslutningsfil till OpenVPN behöver man inte göra någon installation vilket gör programmet 

mobilt. Eftersom programmet endast är en VPN applikation och inte en hel säkerhetslösning 

medför detta att allt runtomkring som uppdatering och scriptning måste appliceras efter 

hand. [8] 
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4.4 Slutsats 

När det gäller säkerhet i datorsammanhang, speciellt inom nätverk är det oerhört svårt att 

skaffa 100% skydd mot alla säkerhetshot. Det enda sättet är att inte ha sin dator kopplad till 

ett nätverk. Den produkt som utvecklats under dessa veckor är dock ett försök att skydda 

såväl klienten som det interna nätet från många av de hot som finns idag. De hoten som en 

extern klient medför är sådana som virus, loggprogram och bakdörrar. Användarna i sig spelar 

också en stor roll i det här fallet, deras brist på kunskap minskar säkerheten och medför då 

ökad sårbarhet mot företaget. Företaget kan ha en mycket gedigen och bra säkerhetspolicy, 

men med en användare som handskas vårdslöst med sina användaruppgifter spelar inte en 

policy någon roll. I vårt fall har vi tänkt på detta och vidtagit extra åtgärder för denna 

säkerhetsrisk genom att t.ex. binda ett specifikt användarnamn vid ett stick med ett specifikt 

serienummer. Detta medför att en alternativ tjuv måste ha både rätt stick, användarnamn och 

lösenord för att kunna ansluta mot företaget. Den prototyp vi utvecklat har idag en stor 

vidareutvecklingspotential, några av de saker som skulle hamna högt på prioritetslistan för 

utveckling är: 

 Operativsystem oberoende  

 Fullt fungerande uppdateringsfunktion  

 Lyfta ut företagets karantän till klienten  

 Serienummer på servern  

 Byta krypteringsprogram  

 

Med ovanstående punkter integrerade i produkten ser vi att lösningen har en stor slagkraft, 

och vi ser att den skulle medföra stor säkerhetsuppdatering på många företag med externa 

klienter. 
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