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Abstrakt 
Denna uppsats behandlar skapandet av en mjukvarusandlåda, en metod med 
syfte att automatiskt kunna installera programvara och avlyssna trafiken som 
skickas på nätverket i händelse av att programvaran gör anslutningar under 
eller efter installationen som inte begärts av användaren och som kan vara 
oönskade. När beteenden som kan klassas som olämpliga uppdagas i proprie-
tär programvara finns det ofta ett företag som står bakom programvaran, men 
i många fall av programvara med öppen källkod finns det ingen att lägga 
skulden på. Därför är det viktigt att själv kunna utvärdera programvara och av 
denna anledning skapas denna metod för att en användare ska kunna testa 
programvara innan den driftsätts. För att uppfylla denna funktionalitet skrevs 
ett skript som sedan används för att testa en grupp olika programvaror.  
 
Resultaten av testerna visar på att vissa programvaror inte gjorde några an-
slutningar, vissa gjorde anslutningar som var nödvändiga och vissa gjorde 
anslutningar som kan ifrågasättas beroende på vilka krav som finns. 
 
Nyckelord: automatisering, mjukvara, programvara, öppen källkod, sandlåda, 
anslutningar, avlyssning 
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Abstract 
This essay deals with the development of a software sandbox, a method with 
the purpose of automatic installation of software and sniffing of the traffic 
that is being sent over the network in case the software is making connections 
during or after the installation which were not desired by the user and can be 
considered unwanted. When proprietary software shows behavior that could 
be considered inappropriate there is often a company behind it, but when 
open source software shows this behavior there may be no one to blame. That 
is why it’s important to be able to test software before it is deployed. This 
method enables a user to do just that. To get the functionality needed a script 
was written which later was used to test a group of different software.  
 
Some results showed that the software weren’t doing connections at all, some 
sent traffic that were necessary and some sent traffic that can be questioned 
depending on the conditions. 
 
Keywords: automation, software, open source, sandbox, connections, sniffing 
  



  
 

  iv 
 

Förord 
Vi vill framföra vår tacksamhet till Martin Fredriksson, som har varit vår 
handledare i detta arbete, då han har varit till stor hjälp för såväl skrivandet 
av rapporten som upplägget av arbetet. 
  



  
 

  v 
 

Innehåll 
1 Introduktion _______________________________________________ 1 
1.1 Ämnesområde och relevans _______________________________ 1 
1.2 Problemformulering och frågor ____________________________ 2 
1.3 Målformulering och nytta _________________________________ 3 
1.4 Ansats och syfte ________________________________________ 3 
1.5 Avgränsningar _________________________________________ 5 
1.6 Disposition ____________________________________________ 6 

2 Bakgrund _________________________________________________ 7 
2.1 Begrepp och modeller ___________________________________ 7 
2.2 Fenomen och utmaningar _________________________________ 8 

3 Metod ___________________________________________________ 12 
3.1 Ansats och urval _______________________________________ 12 
3.2 Experimentmiljö _______________________________________ 13 
3.3 Studieobjekt __________________________________________ 15 
3.4 Experimentverktyg _____________________________________ 16 
3.5 Genomförande ________________________________________ 18 
3.6 Metoddiskussion _______________________________________ 19 

4 Resultat _________________________________________________ 20 
4.1 Observationer _________________________________________ 20 
4.2 Resultatanalys _________________________________________ 20 

5 Diskussion _______________________________________________ 22 
5.1 Sammanfattning _______________________________________ 22 
5.2 Slutsats ______________________________________________ 22 
5.3 Fortsatt forskning ______________________________________ 23 

6 Referenser _______________________________________________ 24 
 
 
Bilaga A - Skriptkod  



  
 

  1  
 

1 Introduktion 
Till skillnad från proprietär programvara, där ofta ett företag står bakom pro-
dukten och support och ansvar kan läggas på dem, kan öppna programvarors 
pålitlighet ifrågasättas då den ska driftsättas i en IT-miljö. Med öppen pro-
gramvara menas programvara vars källkod är fri för alla att använda, modifi-
era och distribuera. Vem som bär ansvar om sådan programvara beter sig 
inkorrekt, olämpligt eller olagligt då den exekveras kan vara oklart. Att kunna 
testa sina programvarors beteende innan dessa driftsätts kan därför vara vä-
sentligt. Därför utforskar detta arbete en metod för att göra just detta när det 
gäller vilka anslutningar programvaran gör vid exekvering. 
 

1.1 Ämnesområde och relevans 
Experimenten och utvecklingen i detta arbete, som utförs i en experimentmil-
jö som används i testningssyfte, berör säkerhetsaspekten i öppen källkod och 
tar fram en metod för automatisering av installation och testning av program-
vara som använder sig av öppen källkod. Testen går ut på att undersöka vilka 
anslutningar nyinstallerade programvaror gör eller försöker göra utanför den 
lokala dator som programvaran är installerad på och sedan kan dessa analyse-
ras och användaren kan avgöra om de är tillräckligt allvarliga för att blockera 
eller om det är legitima och förväntade anslutningar som görs. Kort sagt 
handlar arbetet om skapandet av en mjukvarusandlåda där mjukvara kan tes-
tas innan den används i en skarp miljö, där uttrycket mjukvarusandlåda refe-
rerar till en testmiljö vars enda syfte är testning av mjukvara. 
 
År 2008 gjorde Wagener et al. ett arbete [1] där de i en sandlådemiljö bestå-
ende av öppen mjukvara lyckas extrahera information om skadlig kod har 
gjort eller har försökt göra olika ändringar och förfrågningar. Detta inkluderar 
DNS-förfrågningar (Domain name system) och de första bitarna i trafikflödet 
i TCP-anslutningar (Transmission control protocol), vilket även detta arbete 
omfattar. Detta arbete fokuserar dock också på alla TCP och UDP-
anslutningar (User datagram protocol) som programvaran gör eller försöker 
göra, vilket inkluderar hela trafikflödet av dessa anslutningar och inte bara de 
första bitarna. Därför kan hela trafikflödet sedan analyseras av användaren 
och olämpliga anslutningar identifieras, anslutningar som annars inte kunde 
ha skett.     
 
Åsikterna angående öppen kontra stängd källkod ur säkerhetsaspekt är dela-
de. I en artikel från 2007 [2] argumenterar författarna Hoepman och Jacobs 
att öppen källkod är säkrare för att den tillåter att fler användare utvärderar 
koden. Denna åsikt delas dock inte av alla [3, 5] och därför genomförs detta 
arbete för att testa öppen mjukvara. 
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Utvecklingen av detta installation- och testsystem är främst av relevans för 
systemadministratörer på företag och organisationer när de vill testa de 
mjukvaror och lösningar som de planerar att driftsätta i sitt företags IT-miljö. 
Detta för att inte programvarorna i fråga ska bete sig oväntat eller oönskat när 
de väl är satta i drift i den skarpa företagsmiljön. Även privatpersoner kan dra 
nytta av metoden som presenteras i detta arbete då det till exempel kan hand-
la om principer och krav som privatpersoner har på mjukvaran de använder i 
sin hemmiljö. Dock riktar sig arbetet främst till företag då konsekvenserna 
kan bli större i en sådan miljö, inte minst ekonomiskt.  
 
I ett arbete av Bläsing et al. från 2010 [6] utvecklades en så kallad sandlåda 
fram för att kunna undersöka beteendet hos applikationer till mobilplattfor-
men Android. På ett liknande sätt ska detta arbete undersöka programvarors 
beteende gällande anslutningar som görs.  
 

1.2 Problemformulering och frågor 
Mjukvara med öppen källkod är tillgänglig för allmän beskådan och inga 
delar av koden hålls hemlig. Detta till skillnad från proprietär programvara 
där koden endast utvecklas och testas av personer som är anställda på eller 
anlitade av företaget som utvecklat programvaran, om öppen beta-testning 
och liknande räknas bort. Ett företag som har ett ekonomiskt intresse i att 
programvara blir populär och dessutom har ett värdefullt varumärke att ta 
hand om riskerar mer om de skapar en programvara som gör anslutningar 
som kan anses vara olämpliga. Ett exempel på ett sådant tillfälle är Apple 
som loggade användarnas positioner från GPS (Global positioning system) i 
iPhone1

 
.  

Raymond liknar öppen källkod vid en öppen basar [7] där källkod diskuteras 
och utvärderas av väldigt många. Men risken finns också att den utvärderas 
väldigt lite eller inte utvärderas alls då det finns programvara som inte har 
någon som tar ansvar för den. Det är svårt att lägga ansvar på frivilliga indi-
vider från en grupp som hjälpt till att utveckla och utvärdera kod då den inte 
ägs av någon. Detta kan orsaka att ny, illasinnad mjukvara som kommer ut på 
marknaden inte upptäcks tillräckligt snabbt. Även om utvecklaren av den 
öppna mjukvaran inte har illasinnade avsikter är det inte säkert att någon alls 
utvärderar den ordentligt och därför kan programvarans tillvägagångssätt 
förbli okänt för de som inte har kunskapen att gå in på kodnivå och utvärdera 
den innan den driftsätts. Är det inte en organisation som står bakom pro-
gramvaran är det svårare att hitta en syndabock om programvaran visar sig 
försöka göra anslutningar som är olämpliga eller rent av olagliga. 
 

                                                 
1 http://www.wired.com/gadgetlab/2011/04/apple-iphone-tracking/ [2012-04-13] 

http://www.wired.com/gadgetlab/2011/04/apple-iphone-tracking/�
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Resultatet av detta arbete förväntas bli en automatiserad lösning och metod 
som är intressant och användbar för både företag och privatpersoner och kan 
användas utan att utsätta existerande datorutrustning, IT-miljöer och använ-
dare för onödiga risker. Lösningen bidrar även till att förhindra att företaget 
eller privatpersonen hamnar i en juridisk situation med annan part om pro-
gramvaran i fråga försöker göra något olagligt som att till exempel delta i en 
överbelastningsattack mot denna part.  
 

1.3 Målformulering och nytta 
Arbetet presenterar en metod och tillika en mekanism som automatiskt instal-
lerar och sedan undersöker vilka anslutningar programvaror gör eller försöker 
göra innan de driftsätts i en skarp miljö. Efter denna automatiska testning ska 
anslutningarna kunna bedömas och klassifieras för att kunna avgöra om dessa 
är legitima eller inte.  
 
Det har hittills inte skapats en experimentmiljö som är identisk med den som 
avses skapas i detta arbete. Wagener et al fokuserade inte på all trafik [1] och 
Rossow et al fokuserar på vilka typer av anslutningar skadlig kod gör, med en 
djupdykning i de vanligaste typerna [9]. Därför kan tillförandet av denna mil-
jö vara till nytta för företag och även privatpersoner som vill utföra tester och 
utvärdering av alla typer av anslutningar och trafik som görs av de program-
varor de anser att driftsätta i framtiden.  
 
Med den testmiljö som skapas i detta arbete kan systemadministratörer och 
privatpersoner testa sin potentiella, framtida programvara på ett säkert sätt då 
den slutna miljön inte kan kommunicera med utomstående system. Det kom-
mer också gå att välja att använda metoden med en internetanslutning. 
  

1.4 Ansats och syfte 
Experimentmiljön är virtualiserad och består av två virtuella maskiner som 
körs i VMware Workstation. En av dessa kommer köra skriptet och installera 
programvara och den andra kommer avlyssna och agera standardgateway. 
Denna modell kan ses i figur 1.1. En av de virtuella maskinerna i experi-
mentmiljön kommer ha kontakt med den fysiska värddatorns nätverkskort, 
men användaren kommer få välja om denna anslutning ska vara aktiv eller 
inte. Fördelen med en aktiv anslutning till internet är att paketberoenden och 
liknande kommer automatiskt laddas ner när installationspaketet installeras.  
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Figur 1.1: Modell av experimentmiljön. 
 
Ett skript kommer skrivas för att kunna automatisera installationen av pro-
gramvaran som ska testas. Innan detta sker kommer skriptet dock se till att 
avlyssning av nätverket sker på en annan virtuell dator i experimentmiljön för 
att söka efter anslutningar som sker. Avlyssningen ska ske både under och 
efter installation för att inte missa några anslutningsförsök. Figur 1.2 är en 
enkel modell av denna process. Anledningen till varför avlyssningen sker på 
en separat maskin är för att den ska bli oberoende och att programvarorna 
som installeras inte ska kunna veta om att avlyssningen sker. 
 
Flera olika programvaror ska kunna testas simultant och oberoende av var-
andra. Skriptet i lösningen ska vara uppbyggt så att flera olika programvaror 
ska kunna installeras en i taget efter varandra då de installationspaket som 
önskas installeras ska läggas i en katalog som är dedikerad för ändamålet 
installation. På samma sätt ska det finnas en katalog för installerade pro-
gramvaror samt en katalog för installationer som misslyckats. 
 
Inga brandväggar, antivirus eller andra metoder för att blockera anslutningar 
kommer användas i experimentmiljön av den anledning att det är programva-
ran i sig som ska utvärderas, inte utomstående metoder för att dölja eller 
blockera programvarans funktionalitet. En regel för NAT (Network address 
translation) kommer dock användas för att möjliggöra internetåtkomst.  
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Figur 1.2: Enkel modell av skriptets funktion i de tre första stegen. Skriptet kontrollerar om 
avlyssning sker, frågar användaren om internetåtkomst och installerar sedan programvaran. 
När skriptet har exekverat klart sker fortfarande den avlyssning som startade i det första 
steget. 
 

1.5 Avgränsningar 
Experimentmiljön som skapas avgränsar sig till en miljö bestående av öppen 
källkod när det kommer till programvaror som ska testas och operativsyste-
men de körs på. Arbetet begränsar sig till de anslutningar som programvaran 
försöker göra och andra säkerhetsrisker som inbyggda bakdörrar, virus eller 
liknande hot omfattas inte av arbetet. 
 
Programvaror som installeras och testas kommer inte modifieras, konfigure-
ras eller på annat sätt ställas in så att resultaten kan påverkas utan kommer 
köras med standardinställningar så långt det är möjligt. Paketberoenden kan 
dock komma att installeras för att slutföra installationen i fråga. Dessa bero-
enden är däremot inte något som skriptet i detta arbete installerar automatiskt 
om inte användaren valt att använda internetuppkoppling under installatio-
nen. Skriptet kan heller inte starta programvaror och om inte detta görs auto-
matiskt efter installationen kommer programvara inte startas förrän det görs 
manuellt. 
 
All programvara installeras inte på samma sätt. Därför kommer skriptet som 
ska användas inte fungera för alla programvaror. Skriptet kommer att fungera 
för ett antal utvalda typer av installationspaket som installeras på ett visst sätt 
och kommer därför endast vägleda hur skript med respektive funktion kan se 
ut för att uppnå önskad funktion.  
 
Förutom faktorerna som tas upp i sektion 1.4 kommer skriptet och experi-
mentmiljön inte ta hänsyn till om programvaran på något sätt upptäcker att 
den befinner sig i en testmiljö och ändrar sitt beteende på grund av det. Detta 
skulle till exempel innefatta att programvaran upptäcker att den befinner sig i 
en virtuell miljö och därför tror att den blir testad, men eftersom en virtuell 
miljö inte nödvändigtvis betyder att det är en testmiljö tar arbetet inte hänsyn 
till detta. Skriptet och testen i detta arbete skulle dessutom även kunna an-
vändas i en fysisk miljö. 
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Skriptet i detta arbete skrivs i kommandotolken och skalet Bash och därför 
kommer skriptet i detta fall skrivas för och endast fungera i Linux, där Bash 
är standardskalet. Detta betyder inte att motsvarande skript med identiska 
funktioner inte kan skrivas för andra system och i andra språk.  
 
Datan i nätverkstrafik som är krypterad kommer inte kunna utläsas, men des-
tination, protokoll och port kommer fortfarande kunna avläsas. 
 
Sandlådan har antingen åtkomst till internet eller är helt sluten, beroende på 
användarens val. Sandlådan ska inte kunna komma åt andra nätverk än sitt 
eget och internet. 
 

1.6 Disposition 
Kapitel 2 tar upp bakomliggande begrepp och metoder som används inom 
området. En djupare förklaring av ämnet, relevansen och problemen tas också 
upp i detta kapitel. Det tredje kapitlet beskriver hur experimentmiljö utveck-
lades, hur testen genomfördes och vilka hjälpmedel som användes för att 
uppnå resultat. I kapitel 4 presenteras resultaten, hur effektiv experimentmil-
jön blev och även en analys av resultaten. Slutligen i kapitel 5 sammanfattas 
och diskuteras rapporten och dess resultat. Det ges även förslag till fortsatt 
forskning för att utforska området ytterligare genom olika perspektiv.  
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet förklaras först de begrepp som är relevanta för arbetet. Det 
görs sedan också en djupare förklaring av ämnet. Även den relevans detta 
arbete har inom datavetenskap tas upp samt vilka problem det finns med äm-
net.  

2.1 Begrepp och modeller 
Öppen källkod - Öppen källkod refererar till programvara vars källkod är 
öppen för allmän beskådan. Detta kallas också för fri programvara där ”fri” 
inte refererar till gratis utan till frihet och rätten att studera och anpassa pro-
gramvaran, vidaredistribuera och även förbättra den. Detta utan att behöva 
licenser eller på annat sätt meddela någon att programvaran används2

 

. Öppen 
källkod har en tradition av att utvecklas öppet och av många samt att släppa 
ny programvara eller nya versioner av programvara tidigt och ofta [7]. 

Stängd källkod - Till skillnad från öppen källkod är stängd källkod, eller 
proprietär programvara, inte öppen för allmänheten. Rättigheter som att ut-
värdera, förändra, distribuera eller ens ha tillgång till källkoden gäller ofta 
inte3

 

. Stängd källkod utvecklas ofta i en stängd miljö där endast ett företags 
eller organisations egna utvecklare och testare jobbar utvecklar koden [3]. 
Nya versioner släpps ofta i stor omfattning med större mellanrum mellan 
släppen [7].  

Sandlåda - I detta arbete refererar en sandlåda till en miljö som är ämnad för 
experiment och där mjukvara på ett säkert sätt kan testas utan att utgöra fara 
för en skarp IT-miljö. En sandlåda i denna bemärkelse är ofta isolerad från 
omvärlden och kan inte kommunicera utanför sina dedikerade resurser. I det-
ta arbete går det å andra sidan välja om miljön ska vara helt sluten eller om 
anslutning ut ur nätverket ska finnas. I [8] beskrivs begreppet mer utförligt 
som en miljö endast har tillgång till begränsade resurser, vilket kan vara till 
exempel nätverk, filsystem, CPU (Central processing unit) eller RAM-minne 
(Random access memory).  
 
Installationsprocess - En installation av en programvara är processen där 
programvaran förbereds för exekvering på datorn den installeras på. I detta 
arbete används olika installationspaket som kan installeras med hjälp av 
skriptet och ingen påverkan är nödvändig från användaren.   
 

                                                 
2 http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html [2012-04-21] 
3 http://www.gnu.org/philosophy/categories.html [2012-04-21] 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html�
http://www.gnu.org/philosophy/categories.html�
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2.2 Fenomen och utmaningar 
När en programvara beter sig annorlunda än förväntat är det sällan önskvärt. 
Det är också möjligt att programvaran beter sig till synes som förväntat, men 
utan användarens vetskap kan det ske anslutningar som på ett eller annat sätt 
kan vara olämpliga, bryta mot ett företags regler och policy, inkräkta på en 
privatpersons personliga integritet eller rent av bryta mot lagen. Ett nämnvärt 
fall i sammanhanget är under 2011 när användare av teknikjätten Apples pro-
dukter iPhone och iPad fick reda på att deras enheter hade sparat geografisk 
historik4

 

 och vad dessa uppgifter kan användas till. Apple hade dock redan 
informerat om denna funktion innan det uppdagades. 

Detta arbete avser behandla programvara som har öppen källkod. Öppen 
källkod, som i vissa fall också kallas fri programvara, har beskrivits av Ray-
mond som en basar [7] där källkoden diskuteras, utvärderas och även utveck-
las av många parter. Han nämner också uttrycket ”given enough eyeballs, all 
bugs are shallow”, som han döper till Linus’s Law. Detta refererar till Linus 
Torvalds, som är operativsystemet Linux skapare5

 

. Å andra sidan finns det 
ingen garanti att alla dessa kontroller faktiskt sker [3] och enligt en empirisk 
studie av Linus’s Law av Meneely och Williams från 2009 [4] kan för många 
utvecklare till och med bidra till fler svagheter i ett system. Vilket än nu fallet 
är, vem läggs skulden på om programvaran har allvarliga fel eller utnyttjar 
användaren? Det är också möjligt att utvecklare och utvärderare är anonyma, 
vilket kan göra det svårare att identifiera de som ligger bakom en programva-
ra. Det är av denna anledning ändamålet med detta arbete är att fylla ett be-
hov av att kunna kontrollera anslutningarna som görs av öppen källkod och 
på så sätt få mer kontroll och insikt i funktionaliteten i de programvaror som 
ska driftsättas.  

Apple är ett stort företag och det råder ingen tvekan för att det är de som bär 
ansvaret i frågan om den geografiska historiken. Hade å andra sidan en pri-
vatperson utvecklat en programvara som på något sätt loggade användarnas 
beteende eller liknande hade det varit svårare att hitta ett namn att lägga skul-
den på. När ett fall med ett företag som har ett kommersiellt intresse i sina 
produkter uppdagas kommer det antingen förklaras eller rättas till medan 
däremot en privatpersons hemgjorda produkt aldrig upptäcks eller ignoreras. 
 
Loggning av användares postition är bara en sak som inte är önskvärd av 
många individer. Ett exempel kan också vara en sådan enkel sak som att pro-
gramvaran under installation, utan användarens godkännande, försöker kon-
takta en server som drivs av utvecklaren för att till exempel meddela utveck-
laren att ännu en installation av programvaran har skett. Ett annat scenario är 
                                                 
4 http://www.wired.com/gadgetlab/2011/04/apple-iphone-tracking/ [2012-04-13]   
5 http://www.linuxfoundation.org/about ]2012-04-26] 

http://www.wired.com/gadgetlab/2011/04/apple-iphone-tracking/�
http://www.linuxfoundation.org/about�
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att programvaran samlar information om andra programvaror som finns in-
stallerade på datorn och sänder detta till en extern part. I andra allvarliga fall 
kan programvaran göra anslutningar för att skada parter, vilket till exempel 
skulle kunna innefatta att delta i överbelastningsattacker.  
 
En programvara kan alltså på egen hand göra anslutningar som varken är 
önskvärda eller initierade av användaren. Av denna anledning avser detta 
arbete ta fram en metod för att kunna testa om programvaror försöker göra 
anslutningar utanför den lokala datorn under eller efter installation. Valda 
programvaror ska automatiskt installeras och nätverket ska börja avlyssnas 
när skriptet som utvecklas i detta arbete körs.  
 
Det finns olika kategorier för analys av programvara. Dels kan källkoden på 
olika sätt analyseras som till exempel antal rader kod och inbyggda funktio-
ner i koden. I detta arbete analyseras dock exekveringen av binärer och bete-
endet som följer denna exekvering. 
 
I ett arbete från 2011 av Rossow et al. [9] skapas en liknande sandlåda, en 
analysmiljö som de kallar för Sandnet. Målet med deras arbete är att testa 
skadlig kod i en kontrollerad miljö för att sedan kunna analysera dess beteen-
de, som till exempel anslutningar den skadliga koden gör. Fokus i deras arbe-
te ligger i att analysera just skadlig kod och de gräver extra djupt i protokol-
len DNS och HTTP (Hypertext transfer protocol) då dessa visade sig vara 
vanligast att exploatera bland den skadliga koden som testades (vilket inne-
fattade över 100,000 urval av kod). Detta till skillnad från denna studie då 
inriktningen inte ligger på att analysera specifika typer av programvarors 
beteende i metoden utan att alla typer av programvaror med öppen källkod 
ska kunna testas för att säkerställa dess kvalitet innan driftsättning i en skarp 
miljö.  
 
När sandlådan som detta arbete avser att utveckla är färdigställd i arbetets 
omfattning förväntas den vara till användning för privatpersoner och IT-
ansvariga på företag, då den kan användas för testning och utvärdering av 
programvara innan denna sätts i drift. På detta sätt får användaren mer kon-
troll över sin miljö och risken att driftsätta programvara som beter sig annor-
lunda än förväntat minskar. Andra risker som att användaren ovetandes deltar 
i illegala aktiviteter minskar också då försök att till exempel delta i attacker 
som DDoS (Distributed denial of service), spam eller försök att infektera 
andra datorer av skadlig kod upptäcks av avlyssningsmekanismen i sandlå-
dan. Arbetet väntas också vara till hjälp om någon i framtiden väljer att vida-
reutveckla denna sandlåda eller som referens om någon väljer att utveckla en 
ny metod för utvärdering av programvara. 
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Användaren ska kunna välja om sandlådan ska vara helt sluten från omvärl-
den eller ha en väg ut från nätverket genom sin standardgateway, förslagsvis 
till internet. Om alternativet med internetåtkomst väljs kommer DNS-
förfrågningar och dylikt lyckas och all den trafik programvaran hade tänkt 
skicka kommer också kunna skickas, vilket kan vara en nackdel i ett fall där 
anslutningarna i fråga är olämpliga eller olagliga. Å andra sidan kan mer tra-
fik analyseras och information om vad som faktiskt händer kommer kunna 
avlyssnas. Även paketberoenden kommer kunna installeras automatiskt med 
internetåtkomst. Om alternativet med en helt sluten sandlåda väljs kommer 
dessa paketberoenden inte kunna installeras automatiskt vilket kan innebära 
problem med programvaran som avses testas. Den avlyssnade trafiken kom-
mer i det fallet också endast bestå av initierande anslutningar som till exem-
pel DNS-förfrågningar och en djup analys av trafiken kommer bli svårare. En 
fördel med denna stängda miljö är dock att den inte kommer kunna åsta-
komma någon skada utanför sandlådan. 
 
Det finns ett flöde av huvuduppgifter skriptet ska kunna utföra och detta flö-
de kan också påverkas av användaren under tiden skriptet exekveras. En il-
lustration av detta flöde kan ses i figur 2.1.  
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Figur 2.1: Flöde för skriptets funktioner. 
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3 Metod 
Detta kapitel tar upp hur utvecklingen av sandlådan har gått till, olika kom-
ponenter i experimentmiljön samt även vad som har studerats och hur det har 
studerats. Följer gör även en diskussion om kapitlets innehåll och huruvida 
saker kunde gjorts annorlunda.   

3.1 Ansats och urval 
Valet av komponenter i experimentmiljön är grundade på öppenhet, tillgäng-
lighet och funktionalitet. Ubuntu är en av de mest använda Linuxdistributio-
nerna och används därför i detta arbete, men andra Linuxdistributioner hade 
också kunnat användas till samma syfte. Bash är standardskalet i Linux och 
därför kan samma skript användas på alla Linuxdistributioner. Dock behövs 
pakettyper, det vill säga flera olika typer av filändelser, samt vissa Ubuntus-
pecifika kommandon och program, som till exempel apt-get, tas i åtanke. 
Pakettyperna, eller filändelserna, som stöds av skriptet är .deb och .rpm. 
Filtypen .deb är ett färdigkompilerat paket för Debianbaserade Linuxdistri-
butioner, vilket innefattar Ubuntu. Filtypen .rpm installeras med hjälp av 
programvaran alien som kan konvertera .rpm-paket till .deb-paket6

• SSH-tjänsten ska kontrolleras och användaren ska meddelas och få 
möjlighet att avbryta om SSH-tjänsten inte körs. 

 och 
på så sätt får skriptet stöd för att installera .rpm-paket på Ubuntu. Skriptet 
utvecklades genom att ha ett antal grundfunktioner som skriptet skulle kunna 
utföra och därefter skrevs skriptet och om det uppdagades ytterligare funktio-
ner som behövdes implementerades dessa. Experimentmiljön är skapad i 
VMware Workstation som är en virtualiseringsprodukt. Detta möjliggör att 
köra flera virtuella maskiner i en kontrollerad miljö och det är också möjligt 
att genom snapshots återställa miljön till ett tidigare tillstånd. Denna miljö 
består av två virtuella maskiner, en som programvara installeras på och en 
som avlyssnar trafiken. Den sistnämnda agerar även standardgateway för den 
förstnämnda. Kraven som ställdes på sandlådan var: 

• Användaren ska få möjlighet att besluta om åtkomst till internet ska 
vara tillgängligt eller inte. 

• En automatisk kontroll av att Wireshark körs ska utföras och Wire-
shark ska startas om så inte är fallet. 

• Automatisk installation av ett eller flera paket av typen .deb eller 
.rpm ska kunna utföras. 

 
Programvarorna som studeras (kan ses i sektion 3.3) är ett urval med olika 
typer av funktion. Några exempel är webbläsare, mail-servrar och FTP-
servrar. Dessa tester är endast till för att demonstrera funktionaliteten av lös-

                                                 
6 http://manpages.ubuntu.com/manpages/gutsy/man1/alien.1p.html [2012-04-30] 

http://manpages.ubuntu.com/manpages/gutsy/man1/alien.1p.html�
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ningen. Programvarorna är indelade i tre grupper. Den första gruppen gör 
inga anslutningar alls eller anslutningar för att hämta paketberoenden, den 
andra gruppen gör anslutningar som är en del av programvarans funktionali-
tet och den sista gruppen är programvara som gör anslutningar som kan ifrå-
gasättas eller kritiseras. Ingen av programvarorna som testas kommer att kon-
figureras utan dessa tester sker med programvarornas standardutförande. 
 
Wireshark är ett verktyg som kan analysera nätverksprotokoll och är ett av de 
viktigaste verktygen i detta arbete. Det används för att fånga upp trafiken som 
skickas på nätverket så att denna sedan kan analyseras. Ett exempel på trafik 
från Wireshark kan ses i figur 3.1 där till exempel destination och informa-
tion om paketet kan utläsas, vilket är grundläggande information som behövs 
när paketen analyseras. Skriptets syfte är att automatisera installation, starta 
Wireshark automatiskt om det behövs samt att fråga användaren om åtkomst 
till internet önskas. SSH (Secure shell) används av skriptet för att kunna an-
sluta till Virtuell dator A (se figur 3.2) men innan detta sker används Netcat 
används för att kontrollera att SSH-porten är öppen. 
 

 
Figur 3.1: Exempel på paketflöde från Wireshark. Här kan bland annat källa, destination, 
protokoll och annan information läsas ut. Varje enskilt paket kan även analyseras djupare. 

3.2 Experimentmiljö 
Ubuntu - Ubuntu är baserat på Debian7 och är en av de mest använda Linux-
distributionerna på både klient och serversidan89

 

. I detta arbete används 
Ubuntu 11.10, som är den senaste stabila versionen, på båda maskiner i expe-
rimentmiljön.  

Bash - Bash är standardskalet och kommandotolken i Unix och Unix-
liknande operativsystem10

 

, vilket också inkluderar Linux och därmed Ubuntu. 
I detta arbete används Bash för de skript som ska både installera applikatio-
ner och avlyssna trafik i detta arbete. 

                                                 
7 http://www.ubuntu.com/project/about-ubuntu/ubuntu-and-debian [2012-04-30] 
8 http://w3techs.com/technologies/details/os-linux/all/all [2012-04-12] 
9 http://distrowatch.com/dwres.php?resource=popularity [2012-04-12] 
10 http://www.gnu.org/software/bash/bash.html [2012-04-12] 

http://www.ubuntu.com/project/about-ubuntu/ubuntu-and-debian�
http://w3techs.com/technologies/details/os-linux/all/all�
http://distrowatch.com/dwres.php?resource=popularity�
http://www.gnu.org/software/bash/bash.html�
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VMware Workstation - VMware Workstation är en produkt som används 
för att exekvera virtuella maskiner på en vanlig persondator11

 

. VMware 
Workstation används för att skapa experimentmiljön i detta arbete i form av 
virtuella maskiner på en fysisk värddator. Snapshots används för återställa 
miljön till tidigare stadie och därmed försvinner de inställningar som gjorts 
och de programvaror som installerats. 

Topologi - Topologin, eller experimentmiljön, i detta arbete ser ut enligt fi-
gur 3.2. Enheterna i denna topologi är dock logiska, virtuella maskiner och 
existerar inte i fysisk form. Dessa virtuella maskiner är placerade på samma 
fysiska värddator och i samma VMnet. Därför ligger maskinerna i ett hubbat 
nätverk vilket gör att all trafik som skickas från en av maskinerna kan ses av 
samtliga övriga maskiner12

 
. 

 
Figur 3.2: Topologin i detta arbete. En fysisk dator är värd för två virtuella maskiner som 
tillsammans utgör sandlådan. Virtuell dator A har ett nätverkskort avsett för anslutning mot 
internet och är den dator som avlyssnar trafiken. Virtuell dator B är den dator som exekverar 
skriptet och som programvarorna installeras på. 
 

                                                 
11 http://www.vmware.com/se/products/desktop_virtualization/workstation/overview.html 
[2012-04-12] 
12 http://www.cromwell-intl.com/unix/vmware-networking.html [2012-04-21] 

http://www.vmware.com/se/products/desktop_virtualization/workstation/overview.html�
http://www.cromwell-intl.com/unix/vmware-networking.html�
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.deb - Detta är en filtyp som används av Debians pakethanterare för installa-
tion av paket13

 
. Denna filtyp stödjs av installationsskriptet i detta arbete. 

.rpm - .rpm är en filtyp för installation av paket som används av RPM 
(RPM package manager) och används av Linuxdistributioner som till exem-
pel RHEL (Red Hat Enterprise Linux), Fedora, SUSE och CentOS14

 

. Denna 
filtyp stödjs av installationsskriptet i detta arbete.  

Iptables - Iptables är ett program som används till att konfigurera paketfiltre-
ring i Linux. I detta arbete används iptables för NAT på Virtuell dator A med 
nedanstående konfiguration. 
 
iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface eth1 
-j MASQUERADE 
iptables --append FORWARD --in-interface eth0 -j ACCEPT      

3.3 Studieobjekt 
I detta arbete studeras de anslutningar som programvaror automatiskt gör 
utan att användaren själv har initierat dessa med hjälp av en metod som ut-
vecklas i detta arbete. Även trafik som skickas när användaren manuellt star-
tar eller använder programmet kan givetvis också studeras. Detta arbete kret-
sar runt ett skript som installerar programvaror och ser till att trafiken som 
skickas av klienten efter att programvaran har installerats och under tiden den 
installeras avlyssnas. Sedan kan dessa anslutningar analyseras så det kan av-
göras om anslutningarna ska accepteras av den som genomför experimentet.  
 
Nedanstående programvaror tillhör grupp 1 och är programvaror som anting-
en inte gör anslutningar alls eller gör anslutningar för att hämta paketberoen-
den.  
 
Sendmail – Sendmail är en MTA (Mail transfer agent) och används för att ta 
emot och skicka mail [10]. 
 
Postfix - Postfix är mailserver som utvecklades som ett alternativ till Send-
mail15

 
. 

Vsftpd - Vsftpd är en FTP-server (File transfer protocol) för Unix och Li-
nux16

 
. 

ProFTPD - Liksom Vsftpd är ProFTPD en FTP-server17

                                                 
13 

. 

http://www.debian.org/doc/manuals/debian-faq/ch-pkg_basics [2012-04-12] 
14 http://rpm.org/wiki [2012-04-12] 
15 http://www.postfix.org/ [2012-05-01] 
16 https://security.appspot.com/vsftpd.html#about [2012-05-01] 

http://www.debian.org/doc/manuals/debian-faq/ch-pkg_basics�
http://rpm.org/wiki�
http://www.postfix.org/�
https://security.appspot.com/vsftpd.html#about�
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Nginx - Nginx är en webbserver18

 
. 

Apache - Apache är en webbserver19

 
. 

BIND - BIND är en DNS-mjukvara20

 
.  

Nedanstående programvaror tillhör grupp 2 och är programvaror som gör 
anslutningar som är en del av programvarans inbyggda funktionalitet.  
 
Google Chrome - Chrome är en webbläsare utvecklad av Google21

 
. 

Ntpd - Programvara som används för att synkronisera systemklockan mot 
NTP-servrar (Network time protocol)22

 
.  

OpenNTPD - OpenNTPD är ett alternativ till Ntpd då också den kan synkro-
nisera klockan23

 
. 

Nedanstående programvaror tillhör grupp 3 och är programvaror som gör 
anslutningar som kan anses vara olämpliga och kan ifrågasättas. 
 
Mozilla Firefox - Firefox är en webbläsare utvecklad av Mozilla24

 
. 

3.4 Experimentverktyg 
Wireshark - Wireshark är ett verktyg som används för att lyssna på och ana-
lysera nätverkstrafik och protokoll25

 

 på paketnivå. Wireshark är gratis och 
har öppen källkod som är licensierad under GNU GPL (GNU General public 
license) version 2. I detta arbete exekveras Wireshark på Virtuell dator A 
med ett filter som filtrerar ut trafik som går till och från IP-adressen på Virtu-
ell dator B. Skriptet som körs startar automatiskt Wireshark om det inte redan 
körs.  

Skriptet - Skriptet i detta arbete, som exekveras på Virtuell dator B, används 
för att automatiskt installera en eller flera programvaror, ser till att trafiken 

                                                                                                                              
17 http://www.proftpd.org/goals.html [2012-05-01] 
18 http://nginx.org/en/ [2012-05-01] 
19 http://httpd.apache.org/ [2012-05-01] 
20 http://www.isc.org/software/bind [2012-05-01] 
21 https://www.google.com/chrome?hl=sv [2012-05-01] 
22 http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/html/ntpd.html [2012-05-01] 
23 http://www.openntpd.org/ [2012-05-01] 
24 http://www.mozilla.org/en-US/projects/#apps [2012-05-01] 
25 http://www.wireshark.org/about.html [2012-04-25] 

http://www.proftpd.org/goals.html�
http://nginx.org/en/�
http://httpd.apache.org/�
http://www.isc.org/software/bind�
https://www.google.com/chrome?hl=sv�
http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/html/ntpd.html�
http://www.openntpd.org/�
http://www.mozilla.org/en-US/projects/#apps�
http://www.wireshark.org/about.html�
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avlyssnas och ser även till att internetåtkomst är tillgänglig om så önskas. 
Skriptet kan läsas i sin helhet i Bilaga A. Nedan följer de steg som skriptet 
tar: 
 

1. Skriptet kontrollerar med hjälp av verktyget Netcat om det går att an-
sluta till SSH-porten på Virtuell dator A.  
 

2. Om denna SSH-kontroll misslyckas får användaren ett meddelande 
om att denne manuellt kan behöva starta Wireshark och att använda-
ren också bör kontrollera om internetåtkomst är tillgänglig eller inte. 
Användaren får också välja om skriptet ska fortsätta exekveras eller 
om det ska avbrytas. Väljer användaren att fortsätta hoppar skriptet 
över punkt 3 och 4 och går direkt till installationen.  
 

3. Om kontrollen i punkt 1 lyckades får användaren en fråga om datorn 
som installationen ska ske på ska ha internetåtkomst. Väljer använda-
ren att ha internetåtkomst kommer skriptet göra en SSH-anslutning till 
Virtuell dator A och starta nätverkskortet mot internet. Väljer använ-
daren att inte använda internetåtkomst görs samma SSH-anslutning 
men nätverkskortet mot internet stängs ner istället. 
 

4. Om kontrollen i punkt 1 lyckades kommer skriptet göra en SSH-
anslutning till Virtuell dator A och kontrollera om Wireshark körs. 
Om Wireshark inte redan körs kommer det att startas och då körs åter-
igen en kontroll av att processen Wireshark är startad. Avlyssning av 
nätverket kommer nu ske tills användaren själv väljer att avsluta Wi-
reshark. 
 

5. Installation sker av de paket som ligger i samma katalog som skriptet. 
Först sker en kontroll av vilken filändelse paketet har. Är det inte 
.deb eller .rpm flyttas paketet till en katalog som heter ”Failed” 
som i sin tur skapas om den inte redan existerar. Om filändelsen är 
.deb eller .rpm kommer paketet installeras. När paketet är installe-
rat flyttas det till en katalog som heter ”Installed” som också den ska-
pas om den inte redan existerar.  

 
SSH - SSH (Secure Shell) är ett protokoll som används för bland annat säker 
fjärrinloggning och andra nätverkstjänster som behövs köras över ett osäkert 
nätverk26

 

. I detta arbete används SSH av skriptet för att kunna logga in och 
köra kommandon på en separat dator. Detta görs med hjälp av delade nyck-
lar. 

                                                 
26 http://www.ietf.org/rfc/rfc4251.txt [2012-04-27] 

http://www.ietf.org/rfc/rfc4251.txt�
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Netcat - Netcat är ett nätverksverktyg som används för att skicka och hämta 
TCP och UDP-trafik och kan generera olika typer av anslutningar27

 

. I detta 
arbete används Netcat för att kontrollera att SSH-porten är öppen.  

3.5 Genomförande 
Testerna genomfördes genom att paketet som avsågs installeras placerades i 
samma katalog som skriptet. Därefter exekverades skriptet som en användare 
som har rättigheter att installera programvara. I detta fall utfördes exekve-
ringen enligt följande: 
 
sudo ./autoInstall.sh  
 
Det första som händer i skriptet är att en anslutning på SSH-porten på Virtu-
ell dator A för att se om den är öppen. Denna anslutning sker med verktyget 
Netcat. Vore så inte fallet skulle användaren fått ett meddelande om att SSH-
servern inte gick att kontakta och att Wireshark kan behöva startas manuellt 
samt att användaren inte får möjlighet att välja om internetåtkomst ska vara 
tillgänglig. Skriptet kommer dock fortfarande kunna installera programvaran 
om användaren väljer att fortsätta.  
 
Om anslutningen med Netcat lyckas får användaren en förfrågan om denne 
vill använda sig av internetåtkomst. Om användaren väljer att inte använda 
sig av detta kommer paketberoenden med mera inte kunna installeras. Skrip-
tet gör en SSH anslutning till Virtuell dator A med avsikt att antingen starta 
eller stänga ner nätverkskortet eth1, vilket är nätverkskortet som internetåt-
komst fås genom. 
 
En SSH-anslutning görs sedan av skriptet till Virtuell dator A med syfte att 
kontrollera om Wireshark är igång. Om detta inte är fallet startar skriptet Wi-
reshark. 
 
När dessa steg har slutförts installerar skriptet paketet som ligger i katalogen. 
Efter paketet installerats flyttas paketet till en katalog som heter ”Installed”. 
Om installationen misslyckades flyttas paketet till en katalog som heter ”Fai-
led”. Om dessa kataloger inte existerar skapar skriptet först dessa.   
 
Under tiden och efter stegen ovan utfördes trafikavlyssning på Virtuell dator 
A efter paket som skickats av Virtuell dator B för att användaren ska kunna 
avgöra om trafiken är legitim eller inte.  
 

                                                 
27 http://netcat.sourceforge.net/ [2012-04-27] 

http://netcat.sourceforge.net/�
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Sist av allt återställdes både Virtuell dator A och B till grundkonfiguration så 
att programvaran som installerades, paket som lagts till och inställningar som 
gjorts försvinner. 
 

3.6 Metoddiskussion 
Vid installation av paketberoenden syns givetvis denna trafik i Wireshark. De 
paket som hämtas kan vara okända för användaren och kan då utgöra en 
okänd faktor i testmiljön då användaren inte vet vilket paketberoende som 
sedan gör anslutningar, om trafik ses i Wireshark efter installation.  
 
Det är användaren som analyserar trafiken, skriptet kan inte avgöra om trafi-
ken är legitim eller inte. Därför bör användaren ha förståelse för paketanalys i 
Wireshark. 
 
I versionen av Ubuntu som används i detta arbete finns det redan en mängd 
programvaror installerade. Ingen anmärkningsvärd trafik skickades från des-
sa. Den trafik som kunde ses i miljöns grundutförande var ARP (Address 
resolution protocol) och MDNS (Multicast DNS). 
 
Wireshark använder sig av ett filter som filtrerar bort trafik som inte går till 
eller från IP-adressen på Virtuell dator B. Om programvaran som testas på 
något sätt byter IP-adress kommer trafiken inte längre kunna avlyssnas om 
inte filtret ändras manuellt. 
 
Ingen SSH-server körs på Virtuell dator B och inga sådana anslutningar kan 
göras dit. Detta innebär att Virtuell dator B inte kan bli en bakdörr om inte en 
SSH-server eller annan mjukvara för fjärråtkomst installeras. 
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4 Resultat 
I det här kapitelet presenteras resultaten av detta arbete. Detta inkluderar både 
om den utvecklade sandlådan utför sin uppgift och tester som utförts på en 
rad olika programvaror för att se om dessa gör anslutningar utan att använda-
ren av programvaran initierat dessa. Sedan analyseras dessa för att identifiera 
vilka anslutningar dessa har gjort under testerna och varför anslutningarna 
har gjorts. 
 

4.1 Observationer 
Nedan i tabell 4.1 presenteras resultaten hurvida de programvaror som an-
vändes för att testa metoden gjorde anslutningar eller inte.  
 
Tabell 4.1: Tabell med observationer från programvaror hurvida dessa gör anslutningar eller 
inte. 

Program Version Programtyp Skickar trafik 
Med internet Utan internet 

Grupp 1 
Sendmail 8.14.4 E-postserver Nej Nej 
PostFix 2.8.5 E-postserver Nej Nej 
Vsftpd 2.3.2 FTP-server Nej Nej 
Proftpd 1.3.4 FTP-server Nej Nej 
Nginx 1.0.5 Webbserver Paketberoende DNS 
Apache 2.2.20 Webbserver Paketberoende DNS 
Bind 9.7.3 DNS-server Paketberoende DNS 

Grupp 2 
Google Chrome 18.0.1025.162 Webbläsare Ja DNS 
Ntpd 4.2.6 NTP-daemon Ja DNS 
Openntpd 3.9 NTP-daemon Ja DNS 

Grupp 3 
Mozilla Firefox 12.0 Webbläsare Ja DNS 
 

4.2 Resultatanalys 
Grupp 1 omfattar programvaror som antingen inte gör några anslutningar 
eller som gör anslutningar för att hämta paketberoenden till programvaran. 
Dessa visas under grupp 1 i tabell 4.1. De programvaror som gjorde anslut-
ningar i denna grupp var Nginx, Apache och Bind och samtliga av dessa an-
slutningar var för att hämta paketberoenden. Med internetåtkomst kunde des-
sa hämtas utan problem men utan internetåtkomst kunde endast DNS-
förfrågningar göras till olika destinationer som används som standard för att 
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hämta paketberoenden. De övriga fyra programvarorna skickade ingen paket 
över huvud taget. 
 
Grupp 2 består av programvaror som gör anslutningar som är en del av pro-
gramvarans funktionalitet. Dessa visas under grupp 2 i tabell 4.1 och består 
av en webbläsare och två NTP-tjänster. De sistnämnda gjorde anslutningar 
till olika pooler av servrar för att kunna synkronisera systemklockan. Utan 
internet gjordes det ett flertal DNS-förfrågningar till dessa pooler. Webbläsa-
ren (Google Chrome) gjorde, förutom att skicka krypterad applikationsdata, 
anslutningar Geotrust28 och Verisign29

 

 som är företag som tillhandahåller 
digitala certifikat och där listan med återkallade certifikat skickas hämtas. 
Även här sker också DNS-förfrågningar när internet inte är tillgängligt. 

Grupp 3 består endast av webbläsaren Mozilla Firefox. Denna programvara 
gör anslutningar som kan ifrågasättas eller kritiseras. Efter en nyinstallation 
av Mozilla Firefox gjordes anslutningar till BBC News för att skapa ett ny-
hetsflöde. För samma syfte kontaktas också fxfeeds.mozilla.com som pekar 
på EdgeCast CDN30

 

, vars delaktighet i sammanhanget är oklar. Detta kan 
ifrågasättas då användaren inte valt något av detta. Även krypterad applika-
tionsdata skickades och viss kontakt med Google skedde. Liksom Google 
Chrome hämtar Mozilla Firefox en lista med återkallade certifikat. Utan in-
ternetåtkomst gjordes istället DNS-förfrågningar till tidigare nämna destina-
tioner. 

Grundat på de tester och de resultat dessa har genererat har miljön som ut-
vecklats i detta arbete visats sig kvalificerad att genomföra de uppgifter som 
ställdes som krav. Miljön har visats sig kunna installera programvaror auto-
matiskt och se till att trafiken på nätverket avlyssnas samt att ge användaren 
möjlighet att själv påverka internetåtkomst. 
 

                                                 
28 http://www.geotrust.com/ [2012-05-08] 
29 http://www.verisign.com/ [2012-05-08] 
30 http://www.edgecast.com/ [2012-05-08] 
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5 Diskussion 
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras arbetet i helhet. Det ges även för-
slag till fortsatt forskning som kan utveckla, förbättra och bygga vidare på 
miljön som skapats. 
 

5.1 Sammanfattning  
Detta arbete gjordes i syfte att utveckla en miljö, en mjukvarusandlåda, vars 
syfte var att med hjälp av ett skript automatiskt kunna installera programvara 
och även avlyssna nätverket så att användaren av miljön kan identifiera an-
slutningar programvaran gör under eller efter installationen. Sedan kunde 
användaren utvärdera dessa anslutningar för att avgöra om de var olämpliga. 
 
Skriptet frågar användaren om internetåtkomst ska användas, ser till att nät-
verket avlyssnas och installerar sedan automatiskt programvaror av typen 
.deb eller .rpm som ligger i samma katalog som skriptet. 
 
Av de programvaror som testats med hjälp av metoden som utvecklats i detta 
arbete har vissa inte gjort anslutningar alls, vissa har gjort nödvändiga anslut-
ningar i avseende att hämta paketberoenden och vissa har skickat synknings-
trafik till förbestämda destinationer, vilket kan ses i tabell 4.1. Metoden visa-
de också att en av programvarorna, Mozilla Firefox, gjorde anslutningar till 
BBC News utan att användaren begärt detta. 
 

5.2 Slutsats 
Testerna som gjorts i detta arbete har visat att miljön kan presentera anslut-
ningar för användaren efter en automatisk installation av programvara där 
användaren också fått möjlighet att avgöra om miljön ska vara sluten eller ha 
internetåtkomst. Miljön har i testerna utfört sina uppgifter efter de krav som 
ställts och fyller därför sitt syfte.  
 
Det är viktigt att inte glömma bort att det i slutändan är användaren själv som 
avgör om anslutningarna är godtagbara eller inte då miljön endast presenterar 
anslutningarna för användaren, den avgör inte själv vilka anslutningar den 
anser vara olämpliga.  
 
Anslutningarna som gjordes till BBC News av Mozilla Firefox i grupp 3 i 
tabell 4.1 behöver inte anses vara olämpliga av användaren. Av analysen som 
gjordes av dessa framgår det att det endast handlar om ett nyhetsflöde som 
Mozilla Firefox automatiskt lägger till vid en nyinstallation och inte något 
som kan åstadkomma någon egentlig skada. Om detta är ett accepterat bete-
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ende avgörs alltså av användaren, men det är trots allt ett beteende som inte 
är en del av programvarans funktionalitet. 
 
Miljön skulle behöva testas med fler typer av programvaror för att styrka 
miljöns funktionalitet ytterligare. Detta skulle innebära att testa fler program-
varor som användaren med säkerhet vet gör anslutningar som kan ifrågasät-
tas, just för att visa att dessa anslutningar kan upptäckas. 
 

5.3 Fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning grundat på detta arbete skulle kunna innebära att 
utveckla miljön genom att ha stöd för fler operativsystem och de pakettyper 
som hör till. Detta skulle kunna innebära stöd för Microsoft Windows där 
troligtvis skriptet skulle behöva utvecklas i ett annat skriptspråk än Bash. 
Istället för skript skulle även en programvara kunna utvecklas i till exempel 
Java som kan användas på flera system. 
 
Miljön skulle också kunna sättas upp fysiskt istället för virtuellt vilket detta 
arbete omfattar. Då skulle miljön kunna använda mjukvara som till exempel 
Norton Ghost Solution Suite31

 

 för att återställa miljön efter användning istäl-
let för Snapshots i VMware Workstation.  

I miljön skulle en egen dedikerad DNS-server kunna sättas upp som svarar på 
DNS-uppslagen som görs även utan internetåtkomst och därmed skulle de 
första bitarna i TCP-anslutningar kunna fångas upp även utan internetåt-
komst.  
 
Vidare utveckling skulle också kunna innefatta ökar användarvänlighet som 
till exempel ett grafiskt gränssnitt till skriptet och förenklat genomförande av 
testen. Även hantering av filer, presentation av trafiken och exekvering av 
skriptet skulle kunna ske på samma maskin.  
 
I detta arbete är det användaren som analyserar trafiken och bedömer om den 
är legitim eller inte. I vidare utveckling av denna sandlåda skulle även analy-
sen vara inbyggd och utföras automatiskt.  
 
 
 
 
 
  

                                                 
31 http://www.symantec.com/region/se/press/n041124_se.html [2012-05-08] 
 

http://www.symantec.com/region/se/press/n041124_se.html�


 

  24 
 

6 Referenser 
[1]  G. Wagener et al., "An Instrumented Analysis of Unknown Software and 

Malware Driven by Free Libre Open Source Software," in Signal Image 
Techology and Internet Based Systems, 2008. SITIS ‘08, Bali, Nov. 30-
Dec. 3, 2008, pp. 597-605. Available: IEEE Xplore, 
http://www.ieee.org. [Accessed: 17 Apr. 2012]. 

 
[2]  J. Hoepman and B. Jacobs, "Increased Security Through Open Source," 

Communications of the ACM, vol. 50, no. 1, pp. 79-83, 2007. [Online]. 
Available: ACM Digital Library, http://www.acm.org. [Accessed March 
27, 2012]. 

 
[3]  S. B. Lipner, "Security and Source Code Access: Issues and Realities," in 

Proceedings of the Security and Privacy Conference, 14-17 May 2000, 
Berkley, California. Available: IEEE Xplore, http://www.ieee.org. [Ac-
cessed: April 4, 2012]. 

 
[4]  A. Meneely and L Williams, "Secure Open Source Collaboration: An 

Empirical Study of Linus’ Law," in Proceedings of the 2009 16th ACM 
Conference on Computer and communications security, CSS 2009, 09-13 
Nov 2009, Chicago, IL, USA. Available: ACM Digital Library, 
http://acm.org. [Accessed: 26 Apr. 2012]. 

 
[5] R. Anderson, "Security in Open versus Closed Systems - The Dance of 

Boltzmann, Coase and Moore," Professor of Security Engineering, Cam-
bridge University, Cambridge, UK, 2002. 

 
[6]  T. Bläsing et al., "An Android Application Sandbox System for Suspi-

cious Software Detection," in Malicious and Unwanted Software (MAL-
WARE), Berlin, Germany, October 19-20, 2010, pp. 55-62. Available: 
IEEE Xplore, http://www.ieee.org. [Accessed: 17 Apr. 2012]. 

 
[7]  E. Raymond, "The Cathedral and the Bazaar," Knowledge, Technology & 

Policy, vol. 12, no. 3, pp. 23-49, 1999. [Online]. Available: 
SpringerLink, http://www.springer.com. [Accessed March 27, 2012]. 

 
[8]  M. Schmid et al., “Protecting Data from Malicious Software” in Pro-

ceedings of the 2002 18th Computer Security Applications Conference, 
2002, pp. 199-208. Available: IEEE Xplore, 
http://www.ieee.org. [Accessed: 19 Apr. 2012]. 

 
[9]  C. Rossow et al., "Sandnet: network traffic analysis of malicious soft-

ware," in Proceedings of the 2011 6th EuroSys Conference, EuroSys 



 

  25 
 

2011, 10-13 Apr 2011, Salzburg, Austria. Available: ACM Digital Li-
brary, http://acm.org. [Accessed: 27 Apr. 2012]. 

 
[10] B. Costales, C. Assmann, G. Jansen, and G. N. Shapiro, Sendmail, 4th ed. 

Sebastopol, CA: O’Reilly Media, Inc., 2007. 

  



 

  26 
 

Bilaga A - Skriptkod 
 
#!/bin/bash 
 
function debinstall { 
dpkgPath=`which dpkg` 
aptPath=`which apt-get` 
 
if [ -x "$dpkgPath" ] && [ -x "$aptPath" ]; then 
echo -e "${green} Installing ${1} ${NC}" 
dpkg -i $1 &> /dev/null 
apt-get -f -y --force-yes install > /dev/null 
state="1" 
echo -e "${blue} Installation complete! Make sure 
your software is running ${NC}" 
movefile $1 $state 
else 
echo -e "${red} Failed to install ${1} ${NC}" 
echo -e "${red} Missing packets apt-get or dpkg 
${NC}" 
state="2" 
movefile $1 $state 
fi 
} 
 
function rpminstall { 
 
alienPath=`which alien` 
if [ -x "$alienPath" ]; then 
echo -e "${green} Installing ${1} ${NC}" 
alien -i $1 &> /dev/null 
state="1" 
echo -e "${blue} Installation complete! Make sure 
your software is running ${NC}" 
movefile $1 $state 
else 
echo -e "${red} Failed to install ${1} ${NC}" 
echo -e "${red} Missing packet alien ${NC}" 
state="2" 
movefile $1 $state 
fi 
} 
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function movefile { 
 
if [ ! -d "$PWD/Installed" ]; then 
echo -e "${green} Creating ${PWD}/Installed ${NC}" 
mkdir "$PWD/Installed" 
fi 
if [ ! -d "$PWD/Failed" ]; then 
echo -e "${green} Creating ${PWD}/Failed ${NC}" 
mkdir "$PWD/Failed" 
fi 
 
if [ "$2" == "1" ]; then 
echo -e "${green} Moving ${1} to ${PWD}/Installed 
${NC}" 
mv -f "$1" "$PWD/Installed" 
elif [ "$2" == "2" ];then 
echo -e "${red} Moving ${1} to ${PWD}/Failed ${NC}" 
mv -f "$1" "$PWD/Failed" 
else  
echo -e "${red} Cannot move ${1} ${NC}" 
fi 
} 
 
scriptFile="${0##*/}" 
files=$PWD/* 
 
blue='\e[0;34m' 
red='\e[0;31m' 
green='\e[0;32m' 
blue='\e[0;34m' 
NC='\e[0m' 
 
interface='eth0' 
internetInterface='eth1' 
ipAdress=`ifconfig $interface | grep "inet addr" | 
awk -F: '{print $2}' |  awk '{print $1}'` 
WiresharkHost='192.168.1.1' 
sshUser='user' 
sshPort='2222' 
sshConnection="ssh -t -q -p ${sshPort} 
${sshUser}@${WiresharkHost}" 
echo -e "${blue} Checking status of the SSH-server 
${NC}" 
sshState=`nc -w 5 $WiresharkHost $sshPort` 
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if [ "$sshState" != "" ]; then 
echo -e "${blue} Do you want to use an Internet 
connection? (y/n) ${NC}" 
while true; 
do 
read answer 
if [ "$answer" == "y" ] || [ "$answer" == "Y" ]; 
then 
echo -e "${blue} Trying to SSH to ${WiresharkHost} 
${NC}" 
echo -e "${blue} Enabling ${internetInterface} 
${NC}" 
$sshConnection "ifconfig ${internetInterface} up" 
$sshConnection "sudo dhclient ${internetInterface} 
&> /dev/null" 
break; 
elif [ "$answer" == "n" ] || [ "$answer" == "N" ]; 
then 
echo -e "${blue} Trying to SSH to ${WiresharkHost} 
${NC}" 
echo -e "${blue} Shutting down ${internetInterface} 
${NC}" 
$sshConnection "ifconfig ${internetInterface} down" 
break; 
else 
echo -e "${red} You must enter y or n ${NC}" 
fi 
done 
echo -e "${blue} Checking if Wireshark is running 
${NC}" 
wiresharkProc=`$sshConnection ps -e | grep 
wireshark` 
if [ -z "$wiresharkProc" ]; then 
echo -e "${blue} Starting Wireshark ${NC}" 
$sshConnection -f "DISPLAY=:0 wireshark -i ${inter-
face} -f '"host ${ipAdress}"' -k &" 
wiresharkProc=`$sshConnection ps -e | grep 
wireshark` 
if [ -z "$wiresharkProc" ]; then 
echo -e "${red} Can't start Wireshark on host 
${WiresharkHost} ${NC}" 
echo -e "${blue} You may have to start Wireshark 
manually ${NC}" 
echo -e "${red} Do you want to continue the execu-
tion of the script? (y/n) ${NC}" 
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while true; 
do 
read answer 
if [ "$answer" == "y" ] || [ "$answer" == "Y" ]; 
then 
break; 
elif [ "$answer" == "n" ] || [ "$answer" == "N" ]; 
then 
exit; 
else 
echo -e "${red} You must enter y or n ${NC}" 
fi 
done 
else 
echo -e "${green} Wireshark is now running ${NC}" 
fi 
else 
echo -e "${blue} Wireshark is already running, con-
tinuing... ${NC}" 
fi 
else 
echo -e "${red} Couldn't establish SSH-connection 
${NC}" 
echo -e "${red} You may have to start Wireshark 
manually before continuing ${NC}" 
echo -e "${red} You may also check if internet ac-
cess is set as prefered ${NC}" 
echo -e "${red} Do you want to continue the execu-
tion of the script? (y/n) ${NC}" 
 
 
while true; 
do 
read answer 
if [ "$answer" == "y" ] || [ "$answer" == "Y" ]; 
then 
break; 
elif [ "$answer" == "n" ] || [ "$answer" == "N" ]; 
then 
exit; 
else 
echo -e "${red} You must enter y or n ${NC}" 
fi 
done 
fi 
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for f in $files 
do 
f=${f##*/} 
ext=${f##*.} 
if [ ! -d "$f" ]; then 
if [ "$f" != "$scriptFile" ]; then 
echo -e "${blue} Trying to install ${f} ${NC}" 
 
if [ "$ext" == "rpm" ]; then 
rpminstall $f 
elif [ "$ext" == "deb" ]; then 
debinstall $f 
else 
state="2" 
echo -e "${red} ${f} is unsupported ${NC}" 
movefile $f $state 
fi 
fi 
fi 
done 
echo -e "${blue} Finished! ${NC}" 
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