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Förord 

Vi vill börja med att tacka företaget i fråga (som vi har valt att anonymisera) för sitt 
samarbete, för att de ställde upp på intervju och lät oss utföra olika tester på deras 
IT-infrastruktur. Vi vill även tacka Mattias Weckstén och Urban Bilstrup för 
handledning under projektets gång. 
 

Att vi valde att fokusera på nätverkssäkerhet och analys av nätverkssäkerhet gjordes 
eftersom vi ville få en chans att skapa oss en uppfattning hur en verklig IT-miljö i ett 
mindre företag ser ut, och hur mycket av det vi har lärt oss som stämmer in med 
verkligheten. Vi hade även som mål att se om den kunskap som vi har fått i vår 
utbildning går att tillämpa i praktiken på ett bra sätt. 
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Abstrakt 

Att kunna använda information på rätt sätt, och att kunna skydda sina 
informationstillgångar är livsviktigt för dagens företag. Skulle fel information komma 
ut kan det innebära allvarliga konsekvenser för företaget. 
 

Denna B-uppsats har fokus på nätverkssäkerhet. Uppsatsen kommer att, med hjälp 
av intervjuer, litteraturstudier och egna experiment, ge läsaren en bild av hur ett 
företags IT-infrastruktur ser ut, vilka olika typer av hot det kan utsättas för, samt vilka 
verktyg som kan användas för att hitta svagheter i ett företags IT-nätverk.   
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1. Inledning 

Innehållet i denna rapport baseras på resultatet av ett samarbete med ett företag, där 
det kommer genomföras en kartläggning av säkerheten i företagets IT-miljö. Denna 
kommer att göras genom att bl.a. undersöka företagets säkerhetsåtgärder, en 
genomgång av vilka hot de kan utsättas för, samt en kontroll av vad de kan förbättra 
vad gäller deras säkerhet. 

1.1 Bakgrund 

Många av dagens företag är beroende av IT för att nå framgång. Samtidigt som ny 
teknologi skapar nya möjligheter, skapar den även hot mot företagen själva. Ofta 
glöms dessa hotbilder bort och konsekvenserna av detta är förlorad kontroll av 
företagets information.  
 

Dagens samhälle kräver att nästan allt utbyte av information sker elektroniskt, och 
dessa utbyten görs främst genom t.ex. mail, SMS, instant messaging (IM), 
internettelefoni (VOIP), eller genom webbsidor. Informationsöverföringen kräver en 
internetuppkoppling, vilket även möjliggör kommunikation mellan olika parter över 
hela jorden på några minuter. 
 

Eftersom information idag är lättillgänglig, når företagen sina kunder/leverantörer 
enklare, men det skapar även en säkerhetsrisk. Information inom verksamheten blir 
digital och mer flyktig. I de fall som företaget inte tillämpar en hög säkerhetsstandard i 
verksamheten för både intern och extern information, kan företagets fortlevnad 
äventyras.  
 
Detta kräver att företagen får upplysning om de risker som de kan utsättas för och 
information om olika typer av säkerhetslösningar som kan tillämpas. Fokus i detta 
arbete kommer att ligga på ett "small business"-företag inom IT-branschen, där en 
kartläggning av hur informationssäkerheten tillämpas i praktiken för dessa typer av 
företag. 
 

1.2 Frågeställningar 

En av de grundläggande frågeställningarna som rapporten önskar belysa är; Vilken 
syn företaget har på IT-säkerhet? Här försöker rapporten påvisa skillnaden mellan 
företagets upplevda säkerhet och det faktiska resultatet som framkom genom 
praktiska tester. 
 
Företagets säkerhetsmognad? Eftersom rapporten undersöker ett företag inom IT-
branschen förväntas det finnas en hög nivå på de säkerhetsrutiner som tillämpas. Är 
det verkligen så, eller kommer undersökningen att påvisa ett annat resultat?  
 

Vilka olika säkerhetslösningar tillämpar företaget för att skydda sitt nätverk? 
Följer företaget de rutiner och olika typer av säkerhetslösningar som rekommenderas 
eller finns det modernare bättre lösningar som skulle kunna tillämpas istället? 
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1.3 Syfte 

Syftet med detta projekt är dels att få en inblick i ett företag som arbetar inom IT-
branschen med inriktning på försäljning av hårdvara och mjukvara, samt kartlägga 
hur deras IT-miljö ser ut.  
 
Syftet är dels även att undersöka hur väl företagets säkerhetsuppfattning stämmer 
överens med verkligheten. Ett fokus kommer i detta projekt att ligga på den interna 
nätverkssäkerheten, där både hårdvara och mjukvara kommer att undersökas. 

1.4 Mål 

Målet med detta projekt är att genom att genomföra en undersökning i en 
existerande verksamhet som dagligen arbetar med att sälja IT-lösningar. I samband 
med undersökningen kommer det skapas en jämförelse kring hur företaget säger att 
säkerhetsbilden ser ut, jämfört med hur det faktiskt ser ut.  
 
Målet med detta projekt är även att undersöka hur säkerhetsmognaden ser ut och 
undersöka hur väl företaget sköter sin egen säkerhet, samt upplysa företaget om 
vikten av nätverkssäkerhet. 
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2 Olika typer av hot 

 

Ny teknologi skapar fler möjligheter för företagen att utveckla sin verksamhet, men 
det innebär också att det tillkommer nya typer av säkerhetshot. Dessa hot är något 
som många inte tar hänsyn till vilket kan få negativa konsekvenser, t ex. att viktig 
information hamnar i fel händer. 
 

När man lämnar sin bostad är det en självklarhet att låsa om sig för att skydda sina 
ägodelar. På motsvarande vis behöver även företagen skydda sina informations-
tillgångar genom att använda de säkerhetslösningar som är tillgängliga för nätverk.  
 
Nätverkssäkerhet är något som i många fall kan anses vara väldigt komplext och ett 
nätverk kan antingen vara för öppet, vilket ökar risken för att bli drabbat av eventuella 
intrång, eller alltför begränsat. Det senare alternativet ökar onekligen säkerheten, 
men kan å andra sidan begränsa användarnas möjligheter att utföra sina 
arbetsuppgifter. 
 

För att säkra ett nätverk är det viktigt att ha en uppfattning om hur systemet 
kommunicerar med omvärlden. Efter att ha fått en bild, eller topologi, av hur systemet 
är uppbyggt är det lättare att peka ut de olika gränsytor som finns[1]. För att kunna 
skydda dessa gränsytor är det viktigt att veta vilka typer av hot ett system kan tänkas 
utsättas för. Beroende på vad angriparen försöker åstadkomma kan t ex. följande 
metoder användas: 

 Spoofing 
 Sniffing 
 Mapping 
 Hijacking 
 Trojans 
 DoS och DDoS 
 Social engineering 

 
Det finns flera olika sätt att skydda sitt nätverk mot dessa hot. Ett skydd som kan 
användas är auktorisation - en process som bestämmer hur mycket åtkomst som 
tillåts i nätverket efter en autentisering. Det går även att dela upp nätverket i olika 
segment, till exempel genom att använda sig av virtuella LAN[1]. Detta går ut på att 
flera olika LAN är konfigurerade på ett sådant sätt att de baserar sig på en logisk 
segmentering istället för en fysisk. De anslutna komponenterna i VLANet kan därmed 
kommunicera som om de var sammankopplade med fysiska kablar. 
 

Ett annat simpelt sätt att skydda sitt nätverk på är att använda sig av inloggning, och 
som tidigare nämnt autentisering. Autentiseringen sker oftast genom användandet av 
en brandvägg, där brandväggen blir informerad om vilka användare som finns 
inloggade när en ny TCP/IP-session initieras. Att använda sig av inloggning kan t.ex. 
switchar eller routrar dra nytta av. Trafiken kan då regleras beroende på vilken typ av 
inloggningsinformation som har angivits, t.ex. att en port på en switch endast blir 
tillgänglig då rätt inloggningsinformation har angivits samt att den kommer från rätt 
avsändare[1]. 



8 
 

2.1 Fysiska hot 

Det finns ett stort antal fysiska hot, dessa kan bl.a. vara sabotage eller inbrott. Andra 
typer av fysiska hot kan bero på olika typer av naturkatastrofer, som t.ex. brand eller 
översvämning. De fysiska hot som består av att en otillåten person försöker få 
åtkomst till lokal kan avlägsnas genom att exempelvis tillämpa olika typer av 
tillträdeskontroller. Relativt enkla lösningar så som passerkort eller olika typer av 
dörrar där nycklar krävs kan tillämpas[2].  

2.2 Tekniska hot 

För att kunna förhindra att ett nätverk utsätts för någon eller flera av nedanstående 
attacker måste nätverksadministratören förstå deras funktion och tillvägagångssätt.  

2.2.1 Portskanning 

Portskanning är en teknik som används för att söka efter tillgängliga portar i ett 
nätverk[3]. Denna teknik används ofta av till exempel nätverksadministratörer, 
men även av hackers för att upptäcka hål i ett nätverk. Nätverksportar används 
bland annat som kommunikationskanaler av olika tjänster. Exempel på vanligt 
använda portar är: 

 Port 25  används för epost (SMTP).  

 Port 80  används för webbtrafik (HTTP).  

 Port 443  används för secure HTTP (HTTPS). 

 Port 20 och 21  används för FTP(file transfer protocol).  
 
HTTP är ett kommunikationsprotokoll som är grunden till all kommunikation på 
internet. HTTPS är, liksom HTTP, ett kommunikationsprotokoll, men här 
krypteras data innan den transporteras. FTP är ett protokoll som används för 
överföring av text och binära datafiler. 
 
Genom att göra en portskanning skickas ett paket ut med ett valt portnummer 
som destination och det går då att få reda på om porten är tillgänglig eller inte. 
Beroende på svar från portskannern går det sedan att undersöka vidare vad för 
slags svagheter som kan förekomma. 

2.2.2 Sniffing med Wireshark 

När information skickas över internet behöver den ofta passera genom olika 
förbindelsepunkter innan slutdestinationen nås. Detta gör att det med rätt 
verktyg går lätt att ”sniffa” fram denna information. Genom att använda sig av 
verktyget Wireshark går det att göra så kallade live captures på olika slags 
gränssnitt, vilket innebär att all typ av nätverkstrafik på detta gränssnitt 
avlyssnas. Till detta finns det sedan flera olika val, bland annat går det att 
filtrera ut just den specifika data som söks[4].  
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2.2.3 SNMP attack 

SNMP (Simple Network Management Protocol) är ett standardprotokoll som 
används för att hantera och övervaka ett nätverk. Då SNMP endast är själva 
protokollet, används ofta MIB (Management Information Base) för att leverera 
relevanta attribut för en enhet[5].  
 
SNMP använder simpla kommandon för att läsa och skriva data. Kommandot 
”get” används för att hämta data som är sparat i en enhets MIB-tabell, och 
kommandot ”set” används för att ändra ett värde i en enhets MIB-tabell. 
Svagheten i SNMP är att SNMP oftast är förkonfigurerat och aktiverat på 
enheter, med en publik nyckel som används för att läsa data och en privat 
nyckel som används för att spara data. Svagheter med autentiseringsuppgifter 
gör att angriparen lätt kan få tag på dessa nycklar, och därefter förfalska 
avsändaradressen vilket resulterar i att större mängder data kan skickas. 

2.2.4 Rouge Accesspunkt 

En accesspunkt fungerar som en brygga mellan ett trådbundet och ett trådlöst 

nätverk. Accesspunkten gör det möjligt för enheter med trådlöst nätverkskort att 

ansluta sig till det trådbundna nätverket. 

En rouge accesspunkt är en trådlös accesspunkt som har kopplats in i ett 
nätverk utan tillåtelse. Detta kan tillgängliggöra obehörig åtkomst till ett nätverks 
trådbundna infrastruktur[6].  

2.2.5 DoS attack 

En DoS attack, eller denial-of-service attack, är en attack som utförs mot 
nätverk för att hindra användare från att komma åt, eller slöa ner 
internettjänster[1]. En DoS attack innebär att överflödig och värdelös trafik 
skickas till nätverket, och på så sätt överbelastas nätverket då servern inte 
klarar av att hantera all trafik som skickats. Denna typ av DoS attack är oftast 
gjord av illvilja för att begränsa åtkomsten för andra användare. Det finns även 
ofrivillig DoS där många användare försöker komma åt samma tjänst samtidigt 
och på så sätt förhindrar sin egen åtkomst till tjänsten.  

2.2.6 DDoS 

DDoS, eller Distributed denial-of-service, är en typ av DoS attack som 
genomförs av ett större antal samverkande datorer för att få en större effekt[2]. 
Dessa datorer är oftast helt vanliga datorer som har infekterats. Ägaren till en 
sådan dator vet oftast inte om att den är infekterad, utan datorn i fråga ligger 
ofta i vila tills en DDoS attack påbörjas. Dessa datorer brukar kallas för zombies 
och ingår ofta i ett så kallat botnät. Ett botnät formas när flera av dessa zombie-
datorer har infekterats och tillsammans kontrolleras för att utföra exempelvis 
DDoS attacker. På samma vis som en DoS attack sker, att användare hindras 
från att komma åt internettjänster, sker även DDoS attacker fast i en mycket 
större omfattning.  
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3. Metod - Undersökning 

Av ovan beskrivna hot har valet fallit på att fokusera på tre stycken som beskrivs 
nedan. Dessa har undersökts genom att kontrollera huruvida hoten är möjliga att 
genomföra genom att utföra praktiska tester. 
 
Innan de olika testen på företagets nätverk påbörjades, gavs en förklaring till 
företagets VD om de olika slags tester som skulle genomföras och anledningen till 
dessa tester.  
 
Vid valet av verktyg/programvaror lades vikten på verktyg som var enkla att använda 
och kunde laddas ner gratis och användas av vem som helst med lekmannamässiga 
datakunskaper. Anledningen till detta var att påvisa att det inte behövdes 
jätteavancerade programvaror eller IT-experter för att kartlägga hur ett företags IT-
infrastruktur och nätverk är uppbyggt. 
 

De olika tester som genomfördes på företagets nätverk var följande: 
 Mappning av IT-infrastruktur 
 Portskanning 
 Fysiska attacker - Rouge Accesspunkt 

3.1 Varför valdes begränsning till dessa hot? 

Anledningen till att fokus ligger på dessa hot är följande: 
 

 Mappning av IT-infrastruktur 
Innan några tester av själva nätverkssäkerheten kunde påbörjas var det viktigt 
att få veta hur verksamhetens IT-miljö var uppbyggd. Detta på grund av att det 
blev lättare att planera de faser som följde för att kunna lyckas med att utsätta 
verksamhetens nätverk för relevanta attacker[7].  

 

 Portskanning 
Att skanna portar är bland det första som görs när en nätverksattack sker[8]. 
Information som utvinns från portskanningen talar om vilka slags svagheter 
som finns i nätverket. 

 

 Fysisk attack genom Rouge accesspunkt 
Valet föll på att fokusera på ett mindre företag med en mer begränsad 
ekonomi när det gäller IT och IT-säkerhet och framförallt den fysiska 
säkerheten[9]. Utrustning som används på grund av ekonomiska faktorer är 
oftast inte lika säker som den utrustning större företag har möjlighet att 
använda sig av.  
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Genom en intervju med företagets VD framkom en generell uppfattning om vilka 
säkerhetslösningar de använde sig av, och vilket synsätt de hade på säkerhet. 
 
Under intervjun förklarade VDn att de använde sig av de generella lösningar som 
fanns för att skydda nätverket. Dessa lösningar var bland annat antivirus och 
brandväggar, och vid fysisk säkerhet använde de sig av kassaskåp och larm.  
 
Företagets VD påpekade även att det var viktigt att det fanns förståelse för, och 
kompetens på, vad de olika tekniska skydden faktiskt innebär och att man inte enbart 
använder sig av dem. Något annat som är viktigt är att se allt ur ett helikopter-
perspektiv, det vill säga att undvika att ha ett tunnelseende, och därmed endast rikta 
in sig på vissa saker. Ett företag är dynamiskt och bör hanteras efter det. 
 

Efter att ha bildat en uppfattning om företagets säkerhetskultur var turen nu kommen 
till att testa om deras nuvarande säkerhetssystem fungerade på det vis som de 
beskrev. 
 

3.2 Test av nätverkssäkerhet 

De tester som utfördes, gjordes i olika faser och med utvalda verktyg som var 
lämpliga för respektive fas. För att kunna genomföra testerna sattes en liten 
verktygslåda ihop bestående av följande programvaror: 

 The Dude 
 Nmap 

3.2.1 Fas ett 

För att kunna testa företagets IT-miljö på ett vettigt sätt var det viktigt att samla 
in information om dess IT-infrastruktur. Informationen som samlades in blev 
underlag för hur kommande tester skulle planeras och vilka eventuella svaga 
punkter som fanns i nätverket. För att få reda på dessa användes en 
programvara som kallad “The Dude”. Anledningen till att dessa verktyg 
användes var att det gav en möjlighet att visa att även en lekman kan använda 
dessa verktyg för att få en förståelse för ett företags IT-miljö. 

3.2.1.1 Verktyget The Dude 

The Dude är ett övervakningsprogram för nätverk. Det används främst för 
att övervaka enheter i ett nätverk för att ser hur enheterna fungerar, och 
vid eventuella problem skicka information till administratören av nätverket. 
Verktyget kan även användas för att samla in information om hur nätverket 
är uppbyggt.  
 
The Dude använder sig av olika protokoll för att ta reda på information om 
enheter i nätverket. De protokoll som används är DNS, ICMP, SNMP och 
Netbios[10]. Efter att The Dude har samlat in information presenteras denna 
i ett grafiskt format, vilket gör att det är väldigt enkelt att få en 
lättöverskådlig överblick av hur IT-miljön ser ut. 
 



12 
 

Utifrån en standardkonfiguration kan The Dude få fram följande 
information: 

 Namn på enheten 
 Vad för slags enhet det är 
 Enhetens tillverkare  
 Enhetens IP-adress 
 Enhetens MAC-adress 
 Vilka olika tjänster som körs på enheten 
 Användning av bandbredd (endast för vissa enheter) 

 

Som det beskrivs innan, använder The Dude även sig av SNMP 
protokollet. SNMP står för Simple Network Management Protocol[11], och 
används för att hämta olika värden som sedan presenteras för IT-
administratören. En fördjupning av SNMP kommer att göras eftersom 
detta protokoll är en guldgruva av information, och eventuellt kan utgöra 
ett stort hot om den som använder sig av protokollet inte förstår riskerna. 
 

SNMP finns i 3 olika versioner: 
 SNMP v1 
 SNMP v2 
 SNMP v3 

 

De två första versionerna är de mest vanliga och även de mest osäkra. 
SNMP använder sig av ett system som kallas communities, och som 
använder lösenord för att autentisera mot en enhet för att hämta eller 
ändra information. Lösenord för SNMP v1 och v2 är välkända och alla 
enheter som använder sig av SNMP har lösenorden Public eller Private 
som standard.  
 

Det finns tre olika communities; read-only, read-write och trap. Med read-
only kan nätverksövervakningsprogrammet endast hämta information från 
objektet, med read-write kan information både hämtas och skrivas, och 
trap används för att övervaka beteenden.  
 

Ett annat problem med SNMP v1 och v2 är att lösenord sänds i klartext, 
och skulle någon komma över det kan det få stora konsekvenser. SNMP 
består av två olika delar, network manager station och agent. Network 
manager station är en server som kan fråga efter information från 
agenterna med hjälp av en MIB. En MIB är en databas för enheten som 
innehåller information om status eller statistiska värden om ett objekt, 
exempelvis hur många datapaket som skickas in och ut genom ett 
gränssnitt.  
 
SNMP v3 är en säkerhetsmodell där en autentiseringsstrategi sätts upp för 
såväl användare som för gruppen som användaren tillhör. 
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3.2.1.2 Tillvägagångssätt 

Efter installation av The Dude på testdatorn kopplades denna upp mot 
nätverket genom en accesspunkt. Väl inne i nätverket startade The Dude 
med skanning av nätverket efter enheter utifrån ett specificerat IP-spann. 
Hela subnätet som verksamheten använde sig av valdes och började 
skannas av efter enheter.  

3.2.2 Fas två 

Nästa fas i testet var att kolla hur säkra enheterna i nätverket var. Syftet var att 
leta efter öppna portar, tjänster och enheter i nätverket. En upplysning till 
företaget om hur enkelt det var att få fram information om ett företags IT-miljö 
kändes viktigt. Testet utfördes genom användning av en programvara kallad 
Nmap. 

3.2.2.1 Vad är Nmap/Zenmap? 

Nmap eller Network mapper är en programvara med öppen källkod som 
används för att skanna nätverk. Syftet med Nmap är att leta efter öppna 
portar, tjänster och enheter. Detta görs för att förebygga säkerhet i 
nätverket[12]. Nmap har även ett grafiskt gränssnitt som kallas för Zenmap, 
vilket valdes till testerna. Nmap/Zenmap används ofta i förebyggande syfte 
av IT-administratörer, nätverkstekniker, säkerhetstekniker och många 
andra inom säkerhetsbranschen för att förstå hur deras egen nätverksmiljö 
ser ut och få en bättre blick på vilka portar, tjänster och enheter som finns i 
nätverket. Genom att ha denna information är det möjligt att agera 
snabbare om en attack mot nätverket skulle ske.  
 
Nmap/Zenmap innehåller många olika finesser, men det som användes 
var de förvalda kommandon som fanns för att skanna nätverket. 
Nmap/Zenmap använder sig av TCP, UDP och IP-paket för att få fram 
information om nätverket. Zenmap erbjöd även en grafisk redovisning av 
den insamlade informationen som visade vilka olika enheter som fanns, 
tjänster som kördes och vilka portar som var öppna. 

3.2.2.2 Tillvägagångssätt 

Installation av Nmap gjordes på datorn och sedan kördes en skanning på 
det IP-spann som verksamheten använde sig av. Skanningen gjordes med 
hjälp av en färdig profil som Zenmap hade färdigkonfigurerad.  
 
De kommandon som Zenmap använde sig av under skanningen var: 

 

 Profil: Intense scan:  
nmap -T4 -A -v 172.35.172.0/24 

 Profil: Intense scan plus UDP:  
nmap -sS -sU -T4 -A -v 172.35.172.0/24 

 Profil: Slow comprehensive scan:  
nmap -sS -sU -T4 -A -v -PE -PP -PS80,443 -PA3389 -

PU40125 -PY -g 53 --script "default or (discovery 

and safe)" 
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Förklaring till de olika kommandon som använts: 
 

TCP  Transmission Control Protocol, tillhandahåller 
en pålitlig dataström mellan två datorer. 

UDP  User Datagram Protocol, protokoll som 
används för att skicka datagram över nätverk. 

IP  Internet Protocol, används för överföring av 
information på internet. 

-sS  Startar en tcp-koppling med hosten, men 
avslutar aldrig three-way handshake. 

-sU  En skan som riktar in sig på UDP. 

-T4  Ställer in hur fort skanningen ska gå till. 

-A  Gör att nmap letar efter operativsystem och 
vilken version de har. 

-v  Tvingar Nmap att visa all information som den 
hittar. 

-PE, -PP  Skickar ICMP Echo och tidsstämplar. 

-PS”portnummer”  Skickar specifik TCP SYN/ACK mot den 
nämnda porten. 

-PA”portnummer”  Skickar specifik TCP ACK Ping mot den 
nämnda porten. 

-PU”portnummer”  Skickar specifik UDP ping mot den nämnda 
porten. 

3.2.3 Fas tre 

Nästa fas i testerna var test mot den fysiska säkerheten.  

3.2.3.1 Vad innebär fysisk säkerhet? 

När det gäller IT-säkerhet fokuseras tankarna oftast kring mjukvara och 
olika säkerhetssystem och den fysiska IT-säkerheten glöms bort. Fysisk 
IT-säkerhet handlar bland annat om att skydda sina tillgångar från att en 
obehörig person får tillgång till dessa, men även till att skydda sina 
tillgångar mot till exempel brand, eller att ha rätt temperatur i sitt 
serverrum[13].  
 
Fysisk säkerhet är ett väldigt brett område, men detta behövde ändå tas 
upp även om rapporten fokuserar mer på de tekniska hoten. Det område 
som fokus kommer att ligga på när det gäller fysisk IT-säkerhet är hur 
enkelt det är att manipulera olika enheter som inte är rätt skyddade.  
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3.2.3.2 Tillvägagångssätt 

För att kontrollera den fysiska säkerheten togs en accesspunkt med till 
företaget, för att testa inkopplingsmöjligheterna till en switch. Anledning till 
detta var att försöka se om det gick att få tillgång till verksamhetens 
interna nätverk samt internet från en medtagen enhet.  
 
Informationen som hittades i Fas 1 (av The Dude) användes för att hitta 
svaga punkter i nätverket. The Dude visade att företaget använde sig av 
två switchar, en av switcharna var synlig inne i serverrummet och den 
andra kunde inte lokaliseras. Switchen i serverrummet gick det inte att 
komma åt då tillgång till rummet nekades. Detta gjorde att sökning efter 
den andra switchen påbörjades.  
 
För att hitta switchen letades det efter ledningar och kablar som satt i 
väggar och tak, och dessa följdes sedan till slutpunkten. Allt detta utfördes 
på ett så diskret sätt som möjligt. Efter att ha följt några ledningar och 
kablar hittades switchen. Dock var det oklart om det var just den switchen 
som kartlagts med hjälp av The Dude, men det förutsattes att det var rätt 
switch. Enda sättet att få reda på detta var att koppla in ovan nämnda 
accesspunkt och sedan koppla upp testdatorn mot den. 

3.2.3.3 Inloggningsuppgifter till accesspunkt 

SSID:  pentest 
Password:  pentest 

När kontakt mot accesspunkten etablerades kontrollerades det att det var 
samma IP-adress som tidigare när uppkoppling gjordes mot företagets 
enhet. Detta gjordes genom att titta i Windows kommandotolk, där det 
syntes att IP-adressen var från samma IP-spann som innan, vilket pekade 
på att det var rätt switch.  

 

Följande tester utfördes för att visa på hur pass öppet det interna nätverket 
hos företaget var:  

 

 Test av DHCP (nätverksprotokoll som tilldelar IP-adresser 
dynamiskt) 

 Test av DNS (system för att förenkla adressering av datorer, genom 
sammanlänkning av domännamn och IP-adresser) 

 Internetanslutning 
 Kontakt mot olika webbsidor 
 Nätverksskanning via rouge accesspunkt 
 Ansluta till företagets server 
 Inloggningsförsök mot företagets server 
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4. Resultat 

Nedan kommer resultat av tester att presenteras. 

4.1 Resultat fas ett: 

The Dude letade efter enheter i nätverket efter specificering av vilka IP-adresser som 
den skulle fråga om information från. Hela subnätet som verksamheten använde sig 
av började därefter skannas efter enheter. Skanningen tog cirka 10 min och sedan 
framträdde en grafisk presentation av verksamhetens IT-infrastruktur. Den grafiska 
informationen visade en bild på vilka enheter som fanns, vad det var för slags 
enheter och vilka tjänster som användes. 
 

Efter mappning av strukturen studerades vilka enheter som fanns i nätverket. Genom 
att granska de enheter som fanns i nätverket skapades en förståelse för deras IT-
infrastruktur och hur deras IT-miljö fungerade. 
 
Skanningen gav följande resultat: 
 

 1 x router/brandvägg 
 1 x 16 port switch 
 1 x 5 port switch 
 1 x Accesspunkt 
 1 x Skrivare 
 3 x Server 

o 1 SharePoint 
o 1 Hyper-V 
o 1 Small Business Server 

 Exchange 
 SharePoint Foundation 

 7 klienter 
 

*Av säkerhetsskäl anges inte modell och märke för enheterna. 

 

Även länkanvändning av vissa enheter kunde ses. Att detta endast gick att se på 
vissa enheter berodde på att SNMP protokollet var aktivt på några av enheterna, och 
därför kunde The Dude läsa av länkanvändning. Informationen gav ett bra underlag 
till nästa test som gjordes.  
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4.2 Resultat fas två: 

När Nmap var klar med portskanningen, vilket tog ca 2 timmar, presenterades 
information om alla enheter som hittats. Nmap hittade 18 enheter och för varje enhet 
den hittade visade Nmap vilka portar som var öppna och vilka tjänster som fanns i 
nätverket. Allting presenterades i en flik för respektive enhet, och det var väldigt 
enkelt att läsa. Det fanns en enhet som låg i fokus här och det var företagets 
huvudserver som även hanterade AD-uppgifter (Active Directory). Active Directory är 
en katalogtjänst som innehåller information om olika resurser.  
 
Nmap visade att den hade skannat 1000 portar, var av 33 var öppna och resten 
stängda.  
 
Exempel på öppna portar som var kopplade till tjänster: 

 IIS  (port 1027) 
 HTTP  (port 80) 
 SMTP  (port 25) 
 HTTPS  (port 443) 

 
Detta visade på att företagets server hade många tjänster som låg och lyssnade på 
diverse portar. Om alla portar användes av företaget var inte säkerställt, men att ha 
många portar öppna kan innebära en säkerhetsrisk. Det känns dock viktigt att nämna 
att denna skanning gjordes inifrån nätverket. 

4.3 Resultat fas tre: 

4.3.1 DHCP test 

Denna punkt var redan klar då en IP-adress tillhandahölls från en DHCP-server 
direkt vid anslutning. 

4.3.2 DNS test 

Nu påbörjades en testning av DNS-uppslag. Detta gjordes genom att köra ett 
ping-kommando mot ett hostnamn med kommandot ping ”hostnamn”. 

Genom att pinga ett hostnamn visas DNS-uppgifter för aktuellt hostnamn. 
Information om respektive hostnamn togs fram genom The Dude. 

4.3.3 Internet test + kontakt mot olika webbsidor 

Nästa test var att testa om det gick att surfa på internet obehindrat. Detta 
testades genom att använda sökmotorn Google (www.google.se). Kontakt med 
Google skapades utan problem, och sökning med olika sökord gjordes i 
Google. De sökord som användes var Diablo3, porr, filmer och piratebay. Det 
gick att komma in på alla sidor utan problem. Nedladdning av filer testades 
även för att se om det fanns någon spärr mot detta. Under testen gick 
filnedladdning bra och ingen spärr mot detta hittades. 
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4.3.4 Kontakt mot företagets server 

Nu utfördes en test av inloggning mot företagets huvudserver på olika sätt för 
att se vilka tjänster som gick att komma åt.  
 
Detta påbörjades genom att försöka komma åt servern via fjärrskrivbord. Här 
användes Windows egna fjärrskrivbordsprogram (Remote Desktop) och kontakt 
etablerades med servern, men det krävdes dock autentisering för att komma in.  
 
Vid autentisering ges det som regel tre försök att logga in innan kontot blir låst. 
Test gjordes om företaget använde sig av dessa tre försök. Vid testerna 
användes flera olika inloggningsnamn, bl.a. med riktiga användarnamn som 
företaget tillhandahöll, men även med påhittade lösenord. Åtkomst till servern 
nekades, däremot kunde ett tiotal olika kombinationer av lösenord provas utan 
att användarkontot låstes. 
 

Nästa test var kontroll av Directory Services, en tjänst tillhandahåller en 
mappstruktur över resurser som går att komma åt via nätverket. Samma 
autentiseringskontroller som i det senaste testet fanns, d.v.s. en inloggning 
krävdes för att komma åt resurserna som servern delade ut.  
 
Värt att nämna är att vid dessa tester gjordes aldrig några försök att knäcka 
några lösenord, utan syftet var att ta reda på vilka utdelade enheter som var 
tillgängliga på huvudservern.  

 

Nästa test som utfördes mot företagets server var ett försök att etablera en 
kontakt mot Windows IIS (Internet Information Service) med anrop via 
HTTP/HTTPS. 
Internet Explorer startades och surfning mot serverns namn påbörjades. Det 
gick dock inte att få fram någon information, och möjligtvis berodde detta på att 
det fanns en brandvägg som förhindrade anrop mot port 80. Ett försök att ta 
kontakt över HTTPS gjordes, men med samma resultat som ovan.  
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5. Slutdiskussion 

Företaget anser att säkerhet är en stor del av IT, och att företag generellt alltid ska 
försöka sträva efter en så säker IT-miljö som möjligt utan att det påverka det 
vardagliga arbetet. Företaget tillämpar standardiserade IT-säkerhetslösningar, som 
t.ex. brandvägg, antivirus, autentisering, accounting och authorization.  
 
Men frågan är om dessa skydd verkligen är tillräckliga med tanke på de avancerade 
och lättillgängliga programvaror som finns att hämta hem gratis av vem som helst? 
  

De mjukvaror som använts för att testa verksamhetens system kan vem som helst få 
tag på internet genom ett par musklick. Det är skrämmande hur lätt mjukvara av 
denna sort går att använda av i princip vem som helst utan någon större kunskap. 
Resultaten som gavs av dessa program visade i detalj uppbyggnaden av företagets 
IT-miljö, och det gick lätt att se hur hela deras IT-infrastruktur var uppbyggd.  
 
Det gick att se allt från vad för slags enheter som fanns, vilka märken de var av, vilka 
operativsystem som fanns, vilka portar som var öppna och vilka tjänster som kördes. 
Detta är information som ingen bör kunna få tag på förutom de som administrerar 
systemet och om någon nu skulle få tag på denna information bör det finns något 
slags system som meddelar vad som pågår i nätverket. 
 

Det som upplevdes som mest riskabelt i deras IT-miljö var deras fysiska säkerhet, då 
deras nätverksutrustning tyvärr saknar säkerhetsfunktioner. Möjligheten att kunna 
koppla in en accesspunkt och få det att fungera utan problem är inte acceptabelt, 
speciellt inte när det gäller ett företag som arbetar inom IT-branschen. Samtidigt finns 
det förståelse för att de har ett visst överseende kring just den fysiska säkerheten 
eftersom det endast är intern personal som får vistas kring utrustningen.  
 
Ett annat viktigt argument som företagets VD framhöll var att kostnaden och 
underhållet av säkerhetssystem inte får bli en belastning för bolaget, och att det är 
viktigt att hitta en säkerhetslösning som passar just ens egen verksamhet. Självklart 
måste ett företag ta hänsyn till kostnads- och underhållsaspekter, men det finns å 
andra sidan många programvaror som är helt gratis att använda. 
 

Som avslutning bör sägas att eftersom IT-branschen är i ständig utveckling är det 
viktigt att hålla sig uppdaterad kring aktuella säkerhetslösningar, eftersom nya 
metoder att attackera nätverk med utvecklas konstant. 
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