
Brandväggar och osäkra tjänster

(HS−IDA−EA−99−318)

Pia Laurén (a96piala@ida.his.se)

Institutionen för datavetenskap
Högskolan i Skövde, Box 408
S−54128 Skövde, SVERIGE

Examensarbete på det systemvetenskapliga programmet under
vårterminen 1999.

Handledare: Roger Eriksson



Brandväggar och osäkra tjänster

Examensrapport inlämnad av Pia Laurén till Högskolan i Skövde, för
Kandidatexamen (B.Sc.) vid Institutionen för Datavetenskap.

[990618]

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit
tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för
erhållande av annan examen.

Signerat: _______________________________________________



Brandväggar och osäkra tjänster
Pia Laurén (a96piala@ida.his.se)

Sammanfattning
Nyckelord: Brandvägg, Osäkra tjänster, TCP/IP, Router, Telnet, Internet, Data−
säkerhet. 

Allt fler företag kopplar upp sig mot Internet och använder sig av en s k brandvägg
för att skydda sitt interna nätverk gentemot omvärlden. Brandväggens uppgift är,
något förenklat, att endast släppa igenom tillåten trafik. 

Då vissa företag utsätter sig för större risker genom att använda sig av osäkra tjänster
som t ex Telnet skulle det hjälpa dessa om man gjorde en undersökning av vad
litteraturen rekommenderar rörande osäkra tjänster samt hur företag hanterar
problemet i dagsläget. För att ta reda på detta gjordes en litteraturstudie samt en
enkätstudie. 

Vi konstaterar att det råder enighet i litteraturen om att Telnet bör särbehandlas
gentemot icke osäkra tjänster och helt blockeras om den inte behövs samt
sammanställde ett flertal rekommendationer rörande Telnet.

Resultatet visar att vissa brandväggsadminstratörer följer delar av litteraturstudiens
rekommendationer, men att ett flertal inte gör någonting för att få Telnet säkrare.
Undersökningen visar även hur brandväggsadministratörerna har löst problemet med
Telnet.
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1 Introduktion
Allt fler företag som är kopplade till Internet använder sig av en s k brandvägg.
Brandväggens syfte är att filtrera och ibland även kontrollera den trafik som går in
och ut från företaget så att ingen obehörig eller oönskad trafik kommer igenom. Det
är dock ofta svårt att få en brandvägg helt säker (så att den inte släpper igenom något
oönskat), speciellt om företaget vill använda sig av någon/några av de s k osäkra
tjänster (t ex Telnet och FTP) som används på Internet. Vissa företag är dock
beroende av dessa osäkra tjänster på samma sätt som andra kan vara beroende av de
"vanliga" tjänsterna som Internet kan erbjuda (såsom e−post, World Wide Web,
nyhetsgrupper etc). Av liknande anledningar som att företag kan välja att acceptera
riskerna som uppstår i och med användandet av de "vanliga" Internettjänsterna, kan
de dessutom välja att ta ytterligare risker och använda sig av osäkra tjänster.

Detta arbete fokuserar på säkerhet och brandväggar, speciellt inom området osäkra
tjänster.

1.1 Problemområde
Allt eftersom det att Internetvågen har spridit sig har det blivit allt viktigare för
organisationer att visa sig på Internet samt att ha tillgång till det. I och med att en
organisation skaffat sig en Internetförbindelse blir det med en gång ännu viktigare för
denna att ha en bra datasäkerhet eftersom fler personer annars skulle kunna skaffa sig
obehörig tillgång till dess system. Tidigare behövde företagen oftast enbart bekymra
sig om säkerheten för eventuella uppringda förbindelser samt vilka som fysiskt kunde
komma åt datorerna på företaget. Numera har de ofta även en Internetförbindelse att
tänka på och med den ofta en brandvägg. Brandväggen behövs för att skydda
organisationens nätverk mot omvärlden, det vill säga användare på Internet och andra
externa nät. Tyvärr blockerar en brandvägg inte alltid det den skall blockera på grund
av att den kan vara svår att konfigurera och därför lätt kan bli felkonfigurerad. Av
samma anledning kan den även blockera vissa önskade tjänster. Det senare kan
dessutom bero på att den inte klarar av att stödja vissa tjänster och samtidigt behålla
en godkänd nivå av säkerhet. De osäkra tjänsterna blir ofta drabbade av att
brandväggen blockerar dem. En tjänst är osäker om den på något sätt avslöjar för
mycket om systemet så att det utsätts för onödiga risker när det gäller obehörig
åtkomst etc. Eftersom själva meningen med att koppla upp sig mot Internet är att
utnyttja dess tjänster, så är det viktigt att det går att utnyttja alla tjänster man behöver,
utan att det samtidigt minskar säkerheten. 

1.2 Problemformulering
Då vissa företag utsätter sig för större risker genom att använda sig av någon/några
osäkra tjänster och andra väljer att avstå från tjänster som de skulle kunna ha nytta av,
skulle det hjälpa dem om man gjorde en undersökning av hur litteraturen i dagsläget
rekommenderar att man behandlar de osäkra tjänsterna samt hur företag behandlar de
osäkra tjänsterna. 

Med "behandlar de osäkra tjänsterna" avses vad man gör med dem; om man blockerar
dem helt, tillåter dem utan extra säkerhetsåtgärder, inför extra säkerhetsåtgärder
speciellt för dem etc.

Problemet kommer att studeras ur brandväggsadministratörens synvinkel eftersom det
är deras yttersta ansvar att få en brandvägg säker, dvs de tjänster som är önskvärda
skall fungera utan att de samtidigt drar ner på säkerheten.
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1.3 Översikt av efterföljande kapitel
Syftet med kapitel 2 är att ge de nödvändiga förkunskaperna som krävs för att förstå
de efterföljande kapitlen. Först ges en kort beskrivning av Internet för att sedan gå
över till en introduktion till nätverksprotokollet TCP/IP samt några av dess tjänster
och risker. Efter TCP/IP tar vi upp vilka de osäkra tjänsterna är och varför de kallas
så. Sedan går vi över till en längre beskrivning av vad brandväggar är, varför de
behövs, vad som krävs av en bra brandvägg, diverse hot och attacker som en
brandvägg kan utsättas för samt vilka verktyg som kan användas för att göra
brandväggen säkrare. 

Kapitel 3 behandlar själva problemet, hur vi kom fram till det samt en precisering av
det. Utöver detta tas även det planerade arbetssättet och förhållningssättet upp som
kommer att gälla under arbetets gång. 

Kapitel 4 behandlar vilka metoder vi hade att välja ibland inför själva genomförandet
samt vilken metod som valdes och varför.

Kapitel 5 behandlar själva genomförandet samt beskriver resultatet och analysen av
detta.

Kapitel 6 tar upp de slutsatser som undersökningen kom fram till, en diskussion kring
konsekvenserna av dessa samt förslag till fortsatt arbete.
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2 Bakgrund
Syftet med detta kapitel ät att ta upp det som behövs för att läsaren skall kunna förstå
resten av rapporten.

2.1 Internet
Internet är ett världsomspännande datornät där användare kan skicka e−post, läsa
nyhetsgrupper, besöka olika webbplatser (surfa), skriva i realtid till andra användare
som är uppkopplade mot Internet (chatta) etc. 

I KTHs datatermlista på http://www.nada.kth.se/i18n/dataterm/rek.html står det
beskrivet: "Internet är det internationella datornät som har den största utbredningen
och det bygger på TCP/IP, en standard för datakommunikation."

Internet består i själva verket av diverse mindre undernät som är ihopkopplade till ett
stort nätverk. För att bara de som har rätt att komma åt viss känslig/hemlig/privat
information kommer åt den och inga andra så måste man införa diverse säkerhets−
åtgärder. Ett av sätten att göra detta på är genom en s k brandvägg.

2.2 TCP/IP (Transmission Control Protocol and Internet Protocol)
Enligt Hare och Siyan (1996) så är TCP/IP en samling datakommunikations−
protokoll som sköter om skickandet av information från en dator till en annan,
leverans av e−post och nyheter, samt ger olika s k remote login möjligheter (dvs
möjligheter att logga in från en dator som befinner sig utanför nätverket med hjälp av
t ex en telefonförbindelse) etc. Enligt Goncalves (1998) så är IP själva
nätverksprotokollet medan TCP står för transportmöjligheterna för IP. För att få en
uppfattning av hur de olika protokollagren i TCP är relaterade till varandra se bild 1.

Bild 1. De olika protokollagren i TCP enligt TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL
DARPA INTERNET PROGRAM PROTOCOL SPECIFICATION (1981) 

                 Högre nivåer                        Applikationsnivå, t ex Telnet och FTP

                       TCP                               Värd−dator nivå

 

               Internet protokoll                   "Gateway "nivå, Internet Protocol & ICMP 
                                                             (se kap. 2.2.1)

                                                             Lokala nätverksprotokoll som t ex Ethernet.

        

En värd−dator är enligt Halsall (1995) oftast en dator som en användare sitter vid
fysiskt och innehåller all hårdvara och mjukvara som krävs för att koppla upp sig på
ett datornätverk.

En "gateway" är enligt Halsall (1995) något som gör vägval (routar) och skickar
vidare paket innehållandes information, så att det kommer till rätt
destinationsdelnätverk på Internet. Om nödvändigt så kan även en "gateway"
översätta mellan de olika lokala nätverksprotokollen som används.

TCP/IP kan användas i de flesta nättopologier och detta har bidragit till att det har

Nätverksnivå/kommunikation
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blivit så populärt. Även om det enligt Hare och Siyan (1996) är vanligast
förekommande ihop med Ethernet.

Ethernet är enligt Halsall (1995) en nätverkstopologi som uppfanns av Xerox
Corporation Palo Alto Research Center. Ethernet utnyttjar CSMA/CD som
åtkomstmetod till överföringsmediet. CSMA/CD står för Carrier Sense, Multiple
Access with Collision Detection och är enligt Halsall en åtkomstmetod som lyssnar på
mediet så att det är tyst innan något sänds iväg, samt kan upptäcka kollisioner om
sådana skulle inträffa. Ethernet kan köras på de flesta fasta kommunikationsmedia
och detta har bidragit till dess popularitet.

2.2.1 IP (Internet Protocol)

IP är enligt Goncalves (1998) det nätverksprotokoll som används mest på Internet och
även i organisationers lokala nätverk. 

På samma sätt som att varje hushåll har en unik postadress så måste varje dator på
Internet ha en egen unik adress på nätverket, för att information som är riktad till en
dator skall komma fram till rätt dator. Denna identifierande datoradress kallas
Internet Protocol adress (IP−adress). Ett exempel på en IP−adress är 193.10.185.30.
För att adresserna skall vara unika tilldelas nätadresserna centralt av en speciell
organisation.

Eftersom IP−adresser består av siffror kan de bli svåra att komma ihåg, därför får
varje dator även ett s k värd−datornamn som kan användas istället för IP−adressen.
Ett exempel på ett värd−datornamn är wheee.dormnet.his.se. För att det skall gå att
använda sig av ett värd−datornamn istället för en IP−adress måste värd−datornamnet
kunna översättas till motsvarande IP−adress. Detta åstadkoms med hjälp av en
översättningstabell (där både IP−adress och värd−datornamnet står) eller genom
användandet av tjänsten Domain Name Service/System (DNS).

Det är genom DNS−tjänsten som Internets domän−namn lagras och översätts till
Internet Protocol adresser (IP). DNS körs ofta på en server som då kallas Domain
Name Server. På denna server lagras det en lista av domän−namn och IP−adresser
och servern har kontakt med andra DNS−servrar på Internet så att den kan uppdatera
listan efter behov. Undernätverk som inte har en egen Domain Name Server måste
använda sig av en speciell fil, där det står var DNS förfrågningar skall skickas, för att
kunna få reda på ett domän−namns IP−adress eller använda sig av domän−namn vid
kommunikation med andra värd−datorer. 

Enligt Halsall (1995) har även de olika applikationsnivåprotokollen specifika adresser
som bygger på att man anger IP adressen och sen protokollets identifierande
portnummer (t ex 193.10.185.30, 23). 

2.2.2 De vanligaste TCP/IP kommandona

TCP/IP kommandon kan delas in i tre olika kategorier:  

• De som används för att administrera TCP/IP nätverket.

• Användarkommandon som är en sorts applikationer i sig själva. 

• "Tredjeparts"−applikationer som använder en eller flera av de tjänster som TCP/IP
ger tillgång till (t ex klient−server−databaser).
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Administrationskommandon

För några av administrationskommandona krävs det att man har root−rättigheter
(UNIX) eller att man är administratör för servern (Windows NT) för att det skall gå
att köra dem, medan andra kan köras av vanliga användare. Nedan följer en
uppräkning av de vanligaste administrationskommandona enligt Hare och Siyan
(1996).

• PING: Ping−kommandot används enligt Hare och Siyan (1996) för att skicka
speciella informationspaket från en värd−dator till en annan. Dessa paket är s k
ICMP−paket. ICMP står för Internet Control Message Protocol och är enligt
Halsall (1995) en del av IP. ICMP används för att hantera felmeddelanden och
andra kontrollmeddelanden som kommer från värd−datorer och "gateways" på
Internet. Alla datorer som använder sig av TCP/IP måste ha stöd för ICMP enligt
Goncalves (1998). 

Ping−kommandot kan enligt Hare och Siyan (1996) bland annat användas för att
lokalisera problem, t ex för att se om en dator på nätverket är nere/hårt belastad.
Vid körning av Ping skickas en signal (ICMP ECHO_REQUEST) till önskad
dator, som då skall svara med en svarssignal (ICMP ECHO_REPLY) så snabbt
den kan. Resultatet skrivs ut på skärmen allt eftersom Ping skickas iväg och svar
kommer in (se bild 2).

Bild 2. Ett exempel på hur det kan se ut när man kör kommandot Ping. I exemplet så är
användaren Pia inloggad på datorn Frog och försöker pinga en annan dator vid namn
Wheee.

pia@frog:~ > ping wheee.dormnet.his.se

PING wheee.dormnet.his.se (10.185.0.30): 56 data bytes

64 bytes from 10.185.0.30: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.0 ms

64 bytes from 10.185.0.30: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.9 ms

64 bytes from 10.185.0.30: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.9 ms

−−− wheee.dormnet.his.se ping statistics −−−

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss

round−trip min/avg/max = 0.9/1.2/2.0 ms

Namnet Ping kommer enligt Hare och Siyan (1996) från ubåtsvärlden där
sonarutrustningen skickar iväg ett pingljud (en ljudpuls) för att upptäcka mål i
omgivningen samt för att mäta avståndet till dem.

Tyvärr kan detta kommando missbrukas, då det tar kraft från andra processer på
datorn. Genom att svara på många Ping kan den därför överbelastas. Det krävs
dock att det kommer Ping förfrågningar (ICMP ECHO_REQUESTs) från flera
olika ställen samtidigt och med korta tidsintervall. För att slippa utsätta sig för
dessa s k ping−flood attacker (flood betyder att det skickas så mycket
paket/information att mottagaren segas ner/inte hinner med, att jämföras med
"information overflow" som kan inträffa för personer) kan man ställa in så att
datorn i fråga ignorerar alla ICMP ECHO_REQUEST kommandon helt, och
därmed göra så att datorn inte svarar på dessa. 
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• RUPTIME: Detta UNIX−kommando skriver ut (på skärmen) statusen på varje
värd−dator som finns i rwhod−serverns databas. Rwhod−servern lagrar de värd−
datorer som är inloggade på nätverket i en databas. Databasen uppdateras hela
tiden genom att speciella rwho−paket, som innehåller information till rwhod−
servern från de inloggade värd−datorerna på nätverket, skickas ut på nätverket en
gång varannan eller var tredje minut. De värd−datorer som inte rapporterat sin
status på fem minuter eller mer antas vara nere. Om en rwhod−server inte körs
någonstans inom det egna nätverket ger Ruptime−kommandot automatiskt svaret
"no hosts", dvs att inga värd−datorer är uppe, då det inte har någon databas att
kontrollera för att se vilka värddatorer som är uppe.

• RWHO: Rwho är ett UNIX−kommando som skriver ut vilka användare som är
inloggade på nätverket och vilka servrar de är inloggade på. Informationen fås
fram genom att kommandot tittar efter i rwhod−serverns databas och sedan kör
UNIX−kommandot Who för att få fram vilka användare som är inloggade på
respektive server.

• IFCONFIG: Ifconfig används i UNIX av root för att ställa in nätverksinterfacet
på värd−datorn, det vill säga dess IP−adress, om interfacet skall vara aktivt etc. En
vanlig användare kan dock använda kommandot för att ta fram information om det
gränssnitt som används. Liknande kommando finns även för Windows NT.

• NETSTAT: Netstat−kommandot används för att ta reda på olika slags information
om nätverket. Ett användningsområde är att ta reda på om det är några problem
med nätverkets minnesallokering (netstat −m). Ett annat är att skriva ut
routingtabellerna (netstat −r), dvs hur paketen skall skickas på nätverket för att de
skall komma fram till rätt mottagare.

• FINGER: Detta är en tjänst som används för att erhålla information om användare
(se bild 3), senaste logindatum, om de har någon ny e−post som väntar, när de
senast läste sin e−post, användar−ID, för− och efternamn, hur länge sedan det var
användaren gjorde något (idle time), vilken terminal användaren är inloggad på,
var kontoret ligger, telefonnummer (om känt) etc. Det finns även andra saker som
man kan få reda på med hjälp av denna tjänst som var hemkatalogen ligger, vilket
skal som används (UNIX) vilka planer användaren har (om han skrivit det i en
.plan fil) vilka projekt användaren är med i (står i .project filen som användaren
kan skapa). Eftersom det går att få ut så mycket information om en användare
genom Finger−kommandot så väljer många att stänga av det eller begränsa
användningen av det så att obehöriga inte kan använda informationen till att t ex ta
fram lösenordet på personen (om det är ett dåligt valt lösenord kanske det går att
gissa med denna information som hjälp). Finger kan enligt Goncalves (1998) även
avslöja hur ofta ett system används och om det är några påloggade (aktiva
användare). Information som kan användas för att ta reda på om systemet kan
attackeras i lugn och ro utan att någon (som administratörer och övervaknings−
verktyg) märker något förrän det är för sent.
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Bild 3. Ett exempel på hur det kan se ut när en användare kör finger−kommandot på
någon annan vanlig användare. Just i detta fallet är användaren Pia inloggad på datorn
Frog och kör kommandot Finger mot sitt eget konto.

pia@frog:~ > finger pia

Login: pia                              Name: Example user SuSE Linux 6.0

Directory: /home/pia                    Shell: /bin/bash

On since Wed Apr  7 19:33 (CEST) on tty1    1 hour 11 minutes idle

On since Wed Apr  7 19:33 (CEST) on ttyp0 from :0.0

16 days 8 hours idle

On since Wed Apr  7 19:33 (CEST) on ttyp1 from :0.0

1 hour 11 minutes idle

On since Wed Apr  7 19:35 (CEST) on ttyp3 from :0.0

3 minutes 49 seconds idle

On since Wed Apr  7 19:57 (CEST) on ttyp2 from :0.0

On since Wed Apr  7 19:58 (CEST) on ttyp5 from :0.0

44 minutes 57 seconds idle

Mail last read Sun Feb 14 13:57 1999 (CEST)

Plan:

To finish my studies on time :)

• TRACEROUTE: Detta kommando (se bild 4) används för att spåra den väg som
ett paket måste ta genom nätverket till sin destinationsadress. Traceroute använder
sig av en speciell del av IP som talar om hur länge just detta IP−paketet har "levt"
ute på nätverket och får svar från varje gateway som paketet passerar på dess väg
mot destinationsadressen. Enligt Hare och Siyan (1996) belastar en Traceroute−
körning nätverket en hel del och därför skall man endast använda kommandot vid
manuell felsökning.

Bild 4. Ett exempel på hur det kan se ut när man kör Traceroute. I detta exempel är
användaren root (dvs administratören) inloggad på datorn Frog och kör traceroute−
kommandot för att se vilken väg paketen tar till datorn oden.

root@frog:/home/pia > traceroute oden.ida.his.se

traceroute to oden.ida.his.se (193.10.176.29), 30 hops max, 40 byte packets

 1  firewall.dormnet.his.se (193.10.185.3)  0.980 ms *  15.649 ms

 2  loc−router.dormnet.his.se (10.185.0.2)  12.984 ms  4.505 ms  5.322 ms

 3  oden.ida.his.se (193.10.176.29)  2.553 ms *  2.665 ms

• ARP: ARP kommandot (se bild 5) kan visa samt modifiera Internet−till−Ethernet
adressöversättningstabellen som vanligtvis handhas av Adress Resoulution
Protocol (ARP). Eftersom alla värd−datorer har två olika sorters adresser,
nämligen en på Internet (IP) och en i det lokala nätverket (som baserar sig på
vilken nätverkstopologi som körs där) behövs det tabeller som håller reda på dessa

7



adresspar för att paketen skall komma rätt i det interna nätverket. Kommandot
används oftast som hjälpmedel när man skall diagnosticera
nätverksuppkopplingsfel (t ex när två datorer inte hittar varandra på nätverket).  

Bild 5. Ett exempel på hur det kan se ut när en administratör kör kommandot ARP på en
dator. I detta exemplet är det datorn Frog som root är inloggad på. HWtype står för
hårdvarutyp på nätverket och HWaddress står för hårdvaruadress i nätverket.

root@frog:/home/pia > arp

Address                        HWtype  HWaddress           Flags Mask           Iface

loc−tralala.dormnet.his ether        08:00:20:0D:D4:F2   C                     eth0

loc−firewall.dormnet.h ether        00:A0:C9:74:84:0D   C                     eth0

wheee.dormnet.his.se    ether        08:00:20:89:DA:17   C                     eth0

• DIG: Dig (Domain Information Groper) är ett kraftfullt verktyg som används för
att samla information från DNS−servrar. Detta kan behövas ibland för att hitta fel i
DNS−tabellerna. För att köra  kommandot krävs det root−rättigheter.

Användarkommandon

Kommandon som är till för att användare skall kunna få den information de behöver
samt för att de skall kunna genomföra de uppgifter som de har. De vanligaste
användarkommandona enligt Hare och Siyan (1996) följer nedan.

• Berkely r−kommandon: Dessa kommandon kräver att man har konfigurerat
speciella värd− och användar− filer för att de skall kunna köras. I dessa filer anges
de värd−datorer som får ansluta sig till datorn ifråga samt de eventuella specifika
användare som får ansluta sig.

• RLOGIN: Detta kommando gör det möjligt för en användare att logga in på en
fjärrdator via värd−datorn som den är inloggad på.

• RCP: RCP är en förkortning för remote copy och gör det möjligt för
användaren att kopiera filer från en värd−dator till en annan. Fjärrfilnamnet
måste anges med följande syntax för att det skall fungera:
värd−datornamn:filnamn

• RSH, REMSH, RCMD: Dessa kommandon har alla en liknande funktion,
nämligen att exekvera ett kommando på ett fjärrsystem, utan att man först
måste logga in på det systemet. Interaktiva kommandon bör dock ej köras på
detta sätt enligt Hare och Siyan (1996). Anledningen till detta är, att om
användaren inte är inloggad när han startar ett interaktivt kommando på ett
fjärrsystem så kan användaren inte se vad som händer och därmed inte heller
interagera med kommandot, vilket krävs för att det skall utföra det man önskar.

• TELNET: Telnet−kommandot kräver enligt Hare och Siyan (1996) vare sig att
användaren som använder det har ett konto på maskinen den loggar in på med
hjälp av Telnet, eller att speciella filer med tillåtna användare/värd−datorer
existerar. Kommandot använder sig av det virtuella terminalprotokollet Telnet för
att upprätta en uppkoppling mellan en klient och en Telnet−server, som måste
köras på fjärrsystemet för att det hela skall fungera. Telnet har två olika lägen, ett
värd−läge, där den är kopplad till fjärrsystemets filsystem och ett kommando−läge.
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I kommandoläget kan användaren skicka kommandon till fjärrsystemet som kan
ändra inställningar t ex hur kopplingen handhas. Kommandoläget nås genom att
antingen starta Telnet utan argument eller trycka CTRL+] när man redan är
inloggad på en maskin via Telnet (vilket motsvarar Telnets escape "knapp").

Telnet har ännu en användbar funktion, nämligen att man kan välja vilken TCP
port som man vill koppla upp sig mot på fjärrdatorn. En port som det går att
koppla upp sig mot med hjälp av Telnet är, enligt Hare och Siyan (1996),
exempelvis port 25 som motsvarar SMTP−porten. SMTP står för Simple Mail
Transfer Protocol och är den tjänst som gör att man kan skicka ut e−post från ett
system. Loggar man in direkt på SMTP−porten så kan man skicka e−post direkt
därifrån eller ändra vissa inställningar som har med e−posthanteringen att göra.
Detta är en speciellt användbar funktion när man behöver debugga
kopplingsproblem. Tyvärr så ger det även möjligheten att förfalska e−post genom
att skriva dem direkt i SMTP−servern (värd−datorn som kör SMTP) och t ex ange
en falsk adress som avsändare. De flesta TCP/IP tjänster som ligger vilande i
väntan på att något som angår dem skall hända, kan kontaktas med hjälp av Telnet
och rätt portnummer, vilket kan sätta säkerhetsmekanismer ur spel.

Telnet är enligt Goncalves (1998) antagligen ett av de mest använda applikations−
protokollen för att logga in på andra värddatorer/servrar så att man kan
utbyta/skaffa sig information. Båda datorerna måste dock stödja Telnet−
protokollet för att det skall kunna fungera. Vanligtvis ber fjärrsystemet klienten
om användar−ID och lösenord när klienten vill logga in på den och dessa förs över
i klartext. Telnet−serverns port är 23 och klienterna använder port 1024 eller
högre. Om man inte önskar att det skall gå att logga in på det privata nätverket
med hjälp av Telnet så kan man helt enkelt blockera port 23. Man skall dock tänka
på att det då fortfarande går att komma åt vissa andra portar med hjälp av Telnet,
som exempelvis att logga in på SMTP−servern. Ett annat sätt att hindra
Telnettrafik att komma in på nätverket är genom paketfiltrering (se kap. 2.4).

• FTP: FTP är ARPANETs filöverförings program och det använder enligt Hare
och Siyan (1996) File Transfer Protocol för att skicka filer mellan två datorer. Det
är enligt Goncalves (1998) det vanligaste sättet för att överföra filer på Internet.
Filöverföring är dessutom enligt Goncalves (1998) en av Internets mest använda
tjänster. När webben kom blev FTP lättare att använda sig av och samtidigt svårare
att kontrollera. Därför blockerade företag som använde webben ofta tjänsten FTP.  

När en användare önskar hämta/skicka filer från/till en FTP−server så måste han
logga in först. Detta kan oftast ske både av användare som vill vara anonyma och
inte har ett konto på FTP−servern, eller av de användare som har ett konto på
servern. Ibland kan dock det anonyma kontot vara spärrat på grund av
säkerhetsskäl. Både användar−ID, lösenord och överförd data skickas enligt
Goncalves (1998) i klartext via FTP.

Enligt Goncalves (1998) kan man komma förbi de flesta problem som finns med
FTP med hjälp av att använda en SSL (Secure Socket Layer) version av FTP på
servern och hos klienten. SSL gör så att all nätverkstrafik mellan klient och server
är krypterad och både klienten och servern kan använda sig av stark autentisering
(t ex med hjälp av smarta kort). Autentisering är hur användare "talar om" för
nätverksinfrastrukturen vilka de är. Beroende på var användaren befinner sig (inne
på kontoret utanför brandväggen etc), så kan denne ha olika autentiserings
möjligheter. Användar−ID och lösenord kan, enligt Goncalves (1998), exempelvis
räcka för att identifiera en användare som befinner sig på kontoret, då man först
måste ta sig förbi den fysiska säkerheten som finns för att ta sig dit. Mer avancerad
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autentisering som t ex smarta kort (smartcards) kan däremot, enligt Goncalves
(1998), behövas för användare som befinner sig utanför brandväggen och vill in på
det lokala nätverket.

Som allra minsta säkerhetsåtgärd bör dock FTP servern, enligt Goncalves, ligga
utanför brandväggen eller åtminstone så bör den inte ha några som helst
kopplingar till några andra datorer på det lokala nätverket (det vill säga den bör
ligga på ett eget nätverkssegment). Enligt Hare och Siyan bör man även se till så
att bara de konton/användare som skall ha tillgång till FTP har det. I UNIX finns t
ex filen /etc/ftpusers som är en lista på de konton som inte skall ha tillgång till FTP
t ex för att de kontona kommer åt extra känslig information eller för att vissa
användare inte skall ha tillgång till FTP.

• TFTP: Trivial File Transfer Protocol är en annan möjlighet till att föra över filer
på under UNIX. Denna tjänst rekommenderar Goncalves att man stänger av helt
om den inte absolut måste användas, då den tillåter att en användare laddar upp en
ny fil som innehåller användare och lösenord (/etc/passwd fil), vilket kan utnyttjas
av hackare som vill ta sig in i systemet. Om man måste använda sig av tjänsten,
bör man enligt Goncalves logga allt som sker med den samt köra den i ett säkert
läge.

• HTTP: HTTP står för Hypertext Transfer Protocol och är, enligt Goncalves
(1998), ett protokoll på applikationsnivå, som är utvecklat för distribuerade
hypermedia−informationssystem. HTTP är det protokoll som används när man
surfar på webben, men enligt Goncalves (1998) kan det även användas för att
kommunicera mellan proxies, gateways och andra protokoll som bland annat
SMTP, NNTP (som hanterar nyhetsgrupper) och FTP. Eftersom HTTP är mycket
flexibelt så gör det att det blir svårt att få Web−servrar säkra enligt Goncalves
(1998). Den vanligaste porten som HTTP använder sig av är port 80, men det kan
även använda sig av andra portar, vilket gör att HTTP enligt Goncalves (1998) kan
använda de flesta transportsätt då det kan implementeras ovanpå de flesta andra
protokoll. 

När en webbläsare tar emot data som den inte känner igen, litar den på att andra
extraprogram (s k viewers) tar hand om datan och översätter den till något som den
förstår. Dessa extraprogram skall man enligt Goncalves (1998) vara försiktig med
när man installerar dem, eftersom HTTP som körs på servern inte hindrar
extraprogrammet om det startar några kommandon som kan skada säkerheten i
nätverket.

För att skydda sig mot öppenheten i HTTP kan man, enligt Goncalves (1998), köra
en proxy−server (se kap 2.4) för just HTTP på sin brandvägg. Fortfarande kvarstår
dock problemen med extraprogrammen och allt annat som kan köras med hjälp av
HTTP (som t ex Java Applets, mer om dem i kap. 2.4).

• POP: Post Office Protocol ger användare en möjlighet att hämta hem sin
elektroniska post från en server till sin egna dator genom att ange användar−ID
och lösenord. De vanligaste versionerna idag är, enligt Goncalves (1998), POP2
och POP3. Goncalves (1998) rekommenderar att POP ej skall tillåtas då login,
lösenord samt meddelandena (e−posten) skickas helt okrypterade över nätverket.
Om man vill använda sig av det ändå, rekommenderar Goncalves (1998) att
paketfiltrering (se kap. 2.4) skall införas samt eventuellt en proxy−server (se
kap.2.4). I övrigt rekommenderar Goncalves (1998) att man skall lägga in de
senaste patcharna och läsa buggrapporterna. Det har enligt Goncalves (1998)
exempelvis hittats buggar i POP som kan ge root−rättigheter i UNIX och nya
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buggar upptäcks löpande (TCP−wrapper kan göra det hela lite mer säkert se kap.
2.4).

• WHOIS: Whois är enligt Goncalves (1998) ett program som finns att köra på
webben (http://www.networksolutions.com/cgi−bin/whois/whois) och tar reda på
ägare till andranivå−domäner. Whois kan även användas för att ta reda på om ett
domännamn är upptaget eller ej. Det finns en säkerhetsrisk med Whois−
programmet enligt Goncalves (1998), nämligen den samma som med Finger, att en
hackare (hacker) kan få reda på onödigt mycket information om ett ställe som han
tänker attackera genom att använda sig av programmet.

• TALK: Talk är en UNIX tjänst som låter två användare kommunicera över
Internet via textbaserade terminaler. Uppkopplingen sker genom att skriva talk och
sedan e−postadressen till den man vill chatta med (t ex talk a96piala@ida.his.se
om man vill chatta med mig via talk). Om mottagaren är tillgänglig och har
möjlighet att använda sig av talk, så upprättas en förbindelse och de två
användarna kan börja kommunicera med varandra i realtid. Enligt Goncalves
(1998) finns det en risk med att tillåta talk på sitt system, nämligen att användaren
kan råka avslöja för mycket om t ex det privata nätverket till en okänd person ute
på Internet. Detta kan leda till att t ex en hackare kan få reda på information som
kan förenkla ett eventuellt intrångsförsök.

• IRC: Internet Relay Chat ger användarna en möjlighet att kommunicera över
Internet, men till skillnad från Talk så gör IRC det möjligt för flera personer
samtidigt att kommunicera. Enligt Goncalves (1998) finns det en risk med IRC
precis som med Talk nämligen att användarna kan lockas att avslöja för mycket
information rörande säkerheten/hemliga uppgifter. Dessutom går det att överföra
filer via IRC utan att det lämnar någon som helst spår efter sig samt utan möjlighet
till kontroll. Det går dock att blockera just filöverföringsmöjligheterna via IRC
med hjälp av en brandvägg.

• ICQ: ICQ eller I seek you som det uttalas, är ett program som liknar IRC−
tjänsten. Förutom att man kan chatta med andra användare, både enskilt och i
grupp så kan man även föra över filer, se om de är påloggade etc. Dessutom kan
man se vilket IP−nummer personen har och adress, telefonnummer etc beroende på
vad användaren har valt att lägga upp för information om sig själv. Denna tjänst
tas inte upp i litteraturen som har studerats, men det beror nog på att den är ganska
ny. Eftersom den liknar IRC och även har vissa drag från Finger så borde den
anses vara en risk av liknande anledningar.

2.3 Osäkra tjänster
En osäker tjänst, till skillnad från en säker tjänst, har oönskade bieffekter som i sin tur
kan leda till att systemet lättare kan utsättas för obehörig åtkomst eller gör det möjligt
för fel personer att få tag på känslig information.

De flesta tjänster kan bli osäkra genom felaktig konfiguration, men vissa tjänster är
mer osäkra än andra genom att de skickar känslig information okrypterat över
nätverket, så att vem som helst med ett s k snifferprogram kan fånga upp
informationen. Tjänster som gör just detta är Telnet, FTP och POP och de bör därför
anses vara just osäkra tjänster. HTTP tillhör också de osäkra tjänsterna, genom att den
i princip tillåter allting om inte en brandvägg finns i vägen för att stoppa det. Program
kan ta sig in i systemet via HTTP, och utgör därmed en säkerhetsrisk om de inte
upptäcks och stoppas i tid.
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Utöver dessa osäkra tjänster finns det även tjänster som felkonfigurerade kan anses
vara säkerhetsrisker enligt Goncalves (1998), nämligen Finger, TFTP, Whois, Talk
och IRC. Skillnaden gentemot osäkra tjänster är att dessa går att få säkra genom att
konfigurera dem rätt. De osäkra tjänsterna däremot är konstruerade på så sätt att de
inte går att få säkra bara genom att försöka konfigurera om dem, utan de skulle då
kräva mer radikala förändringar. Hur man skall få dessa osäkra tjänster säkra är vad
denna undersökning handlar om.

2.4 Brandväggar
Det finns olika typer av brandväggar som alla har till huvuduppgift att kontrollera
åtkomst till och från ett nätverk som skall vara skyddat. Utan någon form av
brandvägg eller skydd kan användare från hela Internet komma åt det lokala
nätverket, förutsatt att det lokala nätverket har en koppling ut till Internet på något
sätt. Det mest effektiva sättet att skydda sig mot ovälkomna besökare utifrån är att
inte ha vare sig en fast eller uppringd förbindelse ut mot något annat nät, men då
skulle man vara helt isolerad och det vill de flesta organisationer inte vara idag.  

Fler och fler människor skaffar sig dessutom Internetuppkopplingar, vilket i sin tur
leder till att fler och fler kan se vad som finns på Internet och detta vill företagen
självklart utnyttja. Enligt Goncalves (1998) så är det en fråga om överlevnad. Företag
litar allt mer till Internet när det gäller att göra reklam för sig och sina
produkter/tjänster.

2.4.1 Definition av vad en brandvägg är

Definitionen av vad en brandvägg är skiftar lite från författare till författare. Wack
och Carnham (1994) anser t ex att en brandvägg skall hjälpa till att implementera en
säkerhetspolicy och inte bara bestå av olika enheter, som t ex routrar och annat som
kan användas för att hindra obehörig trafik från att komma in på nätverket.

Vissa kallar all typ av säkerhetsutrustning som skyddar ett nätverk för en brandvägg,
men det gör inte Hare och Siyan (1996). Enligt dem kan en brandvägg tolka
information från alla TCP−protokoll−lager (se bild 1) och inte bara de undre (som för
övrigt de flesta routers endast klarar av). I allmänhet är en brandvägg placerad mellan
ett internt privat nätverk och ett externt offentligt nätverk (som t ex Internet).
Brandväggen fungerar som en "stryppunkt" och skall kunna övervaka och avvisa
nätverkstrafik på applikationsnivån. Den skall även klara av att operera på nätverks−
och transport−lagernivån om brandväggen skulle behöva undersöka IP och TCP
information på inkommande respektive utgående paket så att den kan avvisa eller
släppa förbi dem beroende på paketfilteringsregler och dylikt.  

Goncalves (1998) kallar paketfiltrerande routers för en brandvägg samtidigt som han
tycker att en brandvägg skall kunna tolka informationen i alla TCP protokoll−lagren.

Vår definition på vad en brandvägg är stämmer överens med Wack och Carnhams
definition ovan.

2.4.2 Introduktion till brandväggar

Idéen med en brandvägg är att man skall låta användarna på det privata nätverket få
tillgång till ett publikt nätverk (som t ex Internet) och samtidigt låta det publika
nätverket få tillgång till de tjänster och produkter som företaget på det privata
nätverket vill att de skall få tillgång till (se bild 6). För att veta exakt vilken typ av
brandvägg man skall skaffa sig och hur man skall konfigurera den, bör man initialt
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definiera upp de tjänster som man vill skall vara tillåtna respektive blockerade, det
vill säga att man först har gjort upp en säkerhetspolicy som sen skall följas.

Bild 6. Ett exempel på var en brandvägg kan vara placerad.

Det finns två typer av säkerhetspolicy, dels de som tillåter allt om det inte är explicit
angivet att det inte skall tillåtas, dels de som förbjuder allt om det inte är explicit
angivet att det skall vara tillåtet. Den första varianten är inte att rekommendera, enligt
Goncalves (1998), då det hela tiden kommer nya tjänster/protokoll som då
automatiskt skulle tillåtas om man inte förbjuder dem först. Den andra varianten har
sina nackdelar den med, men är att rekommendera trots att den kan vara lite jobbigare
att administrera. Efter det att man har implementerat en säkerhetspolicy, bör man
även se till att allting stämmer överens som att alla komponenter fungerar som de
skall, att alla som berörs är informerade etc. Det kan även vara bra att då och då se
över säkerhetspolicyn, och revidera/uppdatera den om så skulle behövas. 

Eftersom många privata företag dessvärre inte tar fram någon säkerhetspolicy, enligt
Goncalves (1998), blir säkerheten i deras system svag och kanske till och med
felaktig, trots en eventuell brandvägg.

En brandvägg kontrollerar enligt Wack och Carnham (1994) alla åtkomstförsök till
och från det lokala nätverket genom att tvinga dem att gå igenom den. På detta sätt
kommer bara de behöriga åtkomstförsöken förbi brandväggen och de andra stoppas
innan de hinner göra någon skada samtidigt som man, enligt Goncalves (1998), får
möjligheten att koncentrera all säkerhetskontroll till en enda punkt, nämligen
brandväggen.

Det finns fyra sorters säkerhetshål som kan uppträda i samband med brandväggar
enligt Goncalves (1998). Dessa är : 

• Fysiska, vilket innebär att fel personer får komma in eller att användare kan ha
felaktiga rättigheter. 

• Programbaserade, vilket betyder att det kan finnas buggar i privilegierade program
som kan utnyttjas på ett sådant sätt att det skadar säkerheten i nätverket.

• Inkompatibilitet, vilket innebär en dålig planering av systemet, hård och mjukvara
fungerar exempelvis bra var för sig men inte ihop etc.

• Brist på säkerhetspolicy, det vill säga att det saknas t ex riktlinjer för hur lösenord
skall se ut. Det är dock inte så svårt att knäcka lösenord idag då datorerna blir allt
kraftfullare samtidigt som de blir billigare, men bra riktlinjer för lösenord skyddar
det trots allt mer än inga alls.

INTERNET
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Privat nätverk som är 
uppkopplat mot Internet 
via en brandvägg.
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Brandväggar som är felinstallerade/felkonfigurerade ger, enligt Statskontoret (1996),
en falsk känsla av säkerhet. För att kontrollera så att en brandvägg är korrekt
konfigurerad kan man testa den. När brandväggen testas för att se om reglerna är
korrekta och att brandvägg och Internettjänst inte är sårbara bör man utföra flera olika
typer av tester. Dessa tester skall enligt Statskontoret (1996), vara så kallade positiva
och negativa tester. De positiva testerna kontrollerar, enligt Statskontoret (1996), att
allt som är tillåtet verkligen fungerar som det är tänkt, medan de negativa testerna
enligt Statskontoret (1996) används för att kontrollera att saker som inte skall släppas
igenom brandväggen verkligen stoppas. 

Goncalves (1998) skriver att en brandväggs syfte är att öka säkerheten och inte att
garantera den. Detta betyder att information som absolut inte får komma ut inte heller
skall vara placerad så att obehöriga kan komma åt den om de så skulle lyckas ta sig
förbi brandväggen.

En viktig sak att tänka på när man har skaffat sig en brandvägg, enligt Wack och
Carnham (1994), är hur man skall hantera eventuella incidenter som intrång och
annat. Wack och Carnham (1994) rekommenderar att man skall hålla sig informerad
om de senaste nyheterna inom datasäkerhet samt hålla sin brandvägg uppdaterad och
på så sätt undvika att utsätta sig för onödiga risker. En anledning, enligt Wack och
Carnham (1994), till att man behöver uppdatera både sin brandvägg och sina
kunskaper, är att Internet ständigt är under förändring och att nya tjänster och
protokoll tillkommer likväl som nya säkerhetshål upptäcks och kommer till.
Säkerhetsansvariga som brandväggsadministratören och andra bör enligt
Statskontoret (1996) informeras och få ta del i de beslut som berör brandväggen samt
den externa kommunikationen. Detta för att de skall få en möjlighet att utföra
eventuella ändringar i brandväggen samt säga sin åsikt om det hela.

Enligt Statskontoret (1996) är det viktigt att de som skall administrera brandväggen
har kunskaper om brandväggen, det eventuella operativsystem som brandväggen körs
på (UNIX/Windows NT etc) samt nätverkstekniken som används. Utöver detta skall
de ha kunskap om datasäkerhet/nätsäkerhet, känna till den säkerhetspolicy samt andra
säkerhetskrav/rutiner som gäller på platsen. Brandväggsadministratören bör
dessutom, enligt Wack och Carnham (1994), känna till alla de svagheter som finns i
brandväggen och dess tillbehör för att kunna upptäcka om det pågår några otillåtna
aktiviteter. 

2.4.3 Olika typer av brandväggar

Det finns som sagt olika typer av brandväggar, närmare bestämt fyra sorter enligt
Goncalves (1998). Dessa fyra brandväggstyper är: paketfiltrerande, applikations−
nivå−, hybrid− och andragenerationens−applikationsnivå−brandväggar.

Paketfiltrerande brandvägg: Den paketfiltrerande brandväggen är den enklaste
typen av brandvägg och består, enligt Goncalves (1998), av en router som filtrerar
inkommande trafik baserat på en säkerhetspolicy (se bild 7).

Denna typ av brandvägg ger åtkomstkontroll på IP−nivån och antingen accepterar,
nekar eller ignorerar paket huvudsakligen baserat på källa, destination samt typ av
applikation. 

Fördelarna med en paketfiltrerande−brandvägg är enligt Goncalves: 

• Den ger en enkel nivå av säkerhet till ett relativt billigt pris.

• Den brukar vanligtvis vara transparent mot användarna bakom den, det vill säga att
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det inte märks för användarna att den finns där, förutom då paket stoppas eller
ignoreras.

• Den brukar vanligtvis ha en relativt hög prestanda.

Bild 7. Paketfiltrerande brandvägg enligt Goncalves.

          Värd−dator                             Paketfiltrerande brandvägg

Nackdelarna med en paketfiltrerande brandvägg är:  

• Enligt Goncalves (1998) är den känslig för attacker som riktar sig mot de övre
protokoll lagren eftersom den endast förstår protokoll som ligger på nätverksnivån
och inte de högre nivåerna.

• Det kan vara svårt att konfigurera brandväggen korrekt, samt att kontrollera att en
sådan brandvägg verkligen är korrekt konfigurerad, eftersom teknisk detaljkunskap
krävs. Enligt Goncalves (1998) ökar detta risken för felkonfigureringar samt
säkerhetshål.

• Enligt Hare och Siyan är det lätt att göra misstag när man konfigurerar en
paketfiltrerande brandvägg, speciellt om antalet nätverkssegment är stort.

• Enligt Goncalves (1998) kan de inte gömma nätverkstopologin som finns innanför
mot omvärlden och därför exponeras det privata nätverket onödigt mycket.

• Enligt Goncalves (1998) har de endast begränsade revideringsmöjligheter. Enligt
Goncalves (1998) är detta dåligt då det skall vara lätt att ändra inställningar i
brandväggen om en ändring skulle ske i säkerhetspolicyn. 

• Enligt Goncalves (1998) saknar vissa Internetapplikationer stöd i denna typ av
brandvägg.

Applikation 
som vill till en 
adress på 
Internet.

Nätverks−
interface

Användare

Filtreringsregler för data.

Skicka 
vidare 
data

Skräpbuffert

Nej

Nätverks−
interface

Nätverks−
interface

Ja 

IP−nivå IP−nivå

INTERNETÖnskad destination
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• Enligt Goncalves (1998) saknas ofta stöd för autentisering samt andra typer av
extra åtkomstkontroll.

Applikationsnivå−brandvägg: Denna typ av brandvägg ger, enligt Goncalves
(1998), åtkomstkontroll på applikationslagernivån, det vill säga att den agerar som en
applikations−gateway mellan två nätverk. Eftersom den även förstår
applikationsnivå−protokoll så kan den enligt Goncalves (1998) undersöka trafiken
mer i detalj och på så sätt bli mer säker än en paketfiltrerande−brandvägg. En
applikations−gateway kallas ibland även för proxy−server (se bild 8) medan
applikationerna som körs på den kallas för proxy−tjänster. För varje applikation som
man vill köra igenom en sådan här brandvägg så sätter man upp en enskild proxy−
tjänst för den på applikations−gatewayen. Dessa proxy−tjänster skickar då vidare och
filtrerar de tjänster som används samt ser till att inga andra tjänster kan komma
igenom. Proxy−servrar används oftast för att routa Internet och Web åtkomst till och
från en HTTP−server inifrån en brandvägg.

Bild 8. Exempel på placering av en Proxy−server.

Fördelarna hos en applikationsnivå−brandvägg är enligt Goncalves (1998):

• Rätt konfigurerad kan den försvara sig mot alla typer av attacker, eftersom den
förstår sig på applikationsnivå protokoll.

• Den är vanligtvis mycket enklare att konfigurera än vad en paketfiltrerande−
brandvägg är eftersom brandväggsadministratören inte behöver känna till alla
detaljer om hur de lägre applikationsnivåerna fungerar, det sköter brandväggen om
själv.

• Den kan gömma den privata nätverkstopologin från omvärlden, då enbart
applikations−gatewayens adress behöver vara känd.

• Den har revideringsmöjligheter och verktyg som kan övervaka trafiken och se till
att bara det som behövs loggas.

• Den kan stödja autentisering och andra mer avancerade åtkomstkontroller som t ex
smarta kort, dessutom sker denna autentisering redan innan trafiken når de inre
datorerna. 

• Vissa proxy−servrar som t ex några för FTP, kan blockera specifika kommandon
så att det inte går att ladda upp filer på FTP−servern, utan bara att hämta filer från
den.

Proxy

INTERNET

Oauktoriserad 
trafik, t.ex. FTP

Brandvägg Arbetsstation

Auktoriserad trafik

Privat nätverk
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• Trafiken kan loggas mer effektivt än om den skulle loggas vid varje värd−dator.
Eftersom all loggningsmjukvara/hårdvara etc enbart behöver befinna sig i
applikations−gatewayen, blir det dessutom mer kostnadseffektivt.

• Den ge en möjlighet till att centralisera e−postdistributionen då applikations−
gatewayen kan ta emot e−post från det yttre nätet och sedan vidarebefordra den till
det inre. Anledningen till detta är att alla användarna innanför gatewayen skulle ha
likadana adresser sånär på användarnamnet (Adresserna skulle kunna se ut som
användare@postsäck, där postsäck motsvarar namnet på e−postgatewayen.).

Nackdelarna med en applikationsnivå−brandvägg är enligt Goncalves (1998): 

• Den är ofta långsammare än en paketfiltrerande−brandvägg, eftersom
applikationsnivå− brandväggen är noggrann vid sin undersökning av trafiken.

• Det kan bli krångligare för användarna bakom en applikationsnivå−brandvägg då
de måste kontakta applikationsnivå−brandväggen först, istället för den värddator
de skulle till direkt (dvs de måste ändra på sitt beteende). Viss klientmodifiering
kan även behöva ske för att få vissa av tjänsterna att fungera genom en
applikationsnivå−brandvägg. Det går dock att modifiera alla klienter så att t ex
Telnet−protokollet automatiskt först tar sig till applikations−gatewayen för att
sedan därifrån ta sig till den önskade värd−datorn så att brandväggen på så sätt blir
mer transparent för användaren.

Hybrid−brandvägg: Då några tillverkare av brandväggar insåg de nackdelar som
finns med paketfiltrerande− respektive applikationsnivå−brandväggar, kom de enligt
Goncalves (1998) på idéen att kombinera dessa två typer för att försöka få bort några
av nackdelarna. Paketfiltreringsreglerna blir exempelvis mer lättbegripliga då routern
bara behöver känna till vilken typ av trafik som är tillåten till applikations−
gatewayen/applikations−brandväggen och blockera resten. Utan detta skulle man
behöva ha separata routing−vägar för varje enskild tjänst. Eftersom
hybridbrandväggar fortfarande litar till paketfiltrering för att stödja vissa
applikationer så finns dock dessa säkerhetssvagheter kvar.

Andragenerationens−applikationsnivå−brandvägg: Denna typ av brandvägg är i
grunden en applikationsnivå−brandvägg, men här har man löst problemen med att
brandväggen förut inte var transparent mot användarna utan att samtidigt dra ner på
prestandan.

Fördelar med en andragenerationens−applikationsnivå−brandvägg är enligt Goncalves
(1998):

• De kan användas som en Internet−brandvägg eftersom de är transparenta och har
högre prestanda.

• De kan ge fullständig nätverksadressöversättning, förutom att gömma själva
nätverkstopologin.

• De kan, enligt Goncalves, stödja mer avancerade autentiserings−metoder på
användarnivån.
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SOCKS: SOCKS är, enligt Goncalves (1998), ett programpaket som gör det möjligt
för servrar och användare att få full access till Internet trots att de ligger bakom en
brandvägg som gömmer deras riktiga adresser och bara visar brandväggens adress
utåt. Det fungerar så att SOCKS omdirigerar all trafik som riktar sig mot Internet till
en server som i sin tur auktoriserar kopplingen och överför data fram och tillbaka.
SOCKS är konstruerad så att servrar bakom en brandvägg skall kunna få full
Internetaccess utan att det krävs att de lämnar ut sitt riktiga IP−nummer till datorn i
den andra änden. SOCKS i sig fungerar som en sorts proxy och går även att använda
som en brandvägg av samma anledning som en proxy.

2.4.4 Egenskaper hos en bra brandvägg

Det finns diverse bra egenskaper som en brandvägg bör ha. 

• Enligt Goncalves (1998) skall en brandvägg klara av att stödja möjligheten att
neka alla tjänster utom de som explicit är tillåtna enligt säkerhetspolicyn. 

• Enligt Goncalves (1998) skall en brandvägg stödja företagets/organisationens
säkerhetspolicy och inte tvinga på någon annan säkerhetspolicy för att den inte
klarar av det som önskades från början.

• Enligt Goncalves (1998) skall en brandvägg vara flexibel. Det skall lätt gå att
tillmötesgå det som står i säkerhetspolicyn och det skall även gå att utföra
eventuella ändringar i framtiden.

• Enligt Goncalves (1998) måste en brandvägg använda sig av filtreringstekniker
som kan tillåta/stänga av tjänster till specifika servrar efter behov. IP−filtrerings−
språket måste dessutom vara flexibelt, enkelt att använda och förstå samt enkelt att
programmera i. Utöver detta skall det vara möjligt att filtrera på så många attribut
som möjligt som t ex käll− och destinations−IP−adresser, protokolltyp, käll− och
destinations− portar etc.

• Enligt Goncalves (1998) skall en brandvägg stödja avancerade autentiserings−
möjligheter, eller åtminstone kunna byggas ut för att stödja dem.

• Enligt Goncalves (1998) skall en brandvägg kunna stödja publik åtkomst till det
interna nätverket om så behövs.

• Enligt Goncalves (1998) skall en brandvägg kunna administrera och filtrera s k
dial−in−åtkomst, det vill säga uppringda förbindelser.

• Enligt Goncalves (1998) skall en brandvägg ha möjlighet till att övervaka
nätverkstrafik, oauktoriserade åtkomstförsök samt möjlighet till att generera loggar
och föra statistik. Dessutom skall den, enligt Wack och Carnham (1994), innehålla
mekanismer för att minska det som loggas så att det blir läs och överblickbart. Det
som först och främst skall loggas, är trafik och misstänkta aktiviteter.  

• Enligt Goncalves (1998) bör en säkrad version av operativsystemet vara en del i
brandväggen om den måste köras på ett öppet system såsom UNIX eller Windows
NT. Dessutom skall operativsystemet ha alla aktuella patchar installerade samt att
extra säkerhetsverktyg bör vara installerade för att kunna kontrollera
operativsystemets säkerhet.

• Enligt Goncalves (1998) skall en brandvägg ha en enkel design så att den kan bli
förstådd och lätt att sköta för administratören. Det skall även gå att kontrollera så
att brandväggen verkligen gör det den skall göra.
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• Brandväggen skall vara snabb nog för att användarna inte skall känna av att
paketen genomsöks. Den skall klara av att ta hand om så mycket data så att
bandbredden kan utnyttjas till fullo så att den inte blir en flaskhals i systemet.

• Enligt Goncalves (1998) skall en brandvägg vara skalbar och kunna anpassa sig till
den miljö som man har i organisationen, som operativsystem, hårdvara samt
mjukvara.

• Enligt Goncalves (1998) bör en brandvägg vara transparent då det kan förvirra
användarna om den inte är det. Om det blir för komplicerat att använda sig av
tjänster igenom brandväggen kan det bli så att användarna blir kritiska mot den
och till slut kanske till och med slutar använda sig av den. Är den istället
transparent och allt fungerar som det skall så kan det till och med få användarna
positivt inställda till att använda en brandvägg.

• Enligt Goncalves (1998) skall en brandvägg ha möjlighet att stödja samt
kontrollera olika användarnivåer som exempelvis vanliga användare och
administratörer.

• Enligt Statskontoret (1996) så är en viktig del av en brandväggs uppgift att larma
vid konstigheter (t ex skicka ett e−post meddelande till brandväggs−
administratören) och logga vald trafik. Vad som man skall logga/larma bestäms av
säkerhetsfilosofin som verksamheten har.

Enligt Goncalves (1998) skall man utöver detta se till organisationens/det interna
nätverkets specifika behov för att kunna avgöra vad en bra brandvägg skall klara av.  

Inför ett inköp av en brandvägg kan det, enligt Goncalves (1998), även vara bra att
kontrollera följande:

• Att det finns oberoende försäkringar om att brandväggen verkligen uppfyller det
den lovar samt att den installerats korrekt och att den är certifierad av NCSA
(National Computer Security Association; http//:www.ncsa.com).

• Att brandväggen är enkel att använda. Den bör ha ett grafiskt interface (GUI) för
att underlätta installation, konfiguration samt underhåll.

• Vilka supportmöjligheter som finns, som t ex kurser i hur den fungerar, hjälp vid
installation, hjälp vid skötsel, hjälp vid användandet av den etc.

• Vilken typ av åtkomstkontroll som stöds (smarta kort, engångslösenord etc).

2.4.5 Vanliga typer av attacker mot brandväggar 

Brandväggen spelar en stor roll när det gäller att skydda organisationers privata
nätverk från Internet. Enligt Goncalves (1998) räcker det gamla brandväggskonceptet,
med routers och några regler som sade vad som skulle få komma in och vad som inte
skulle få göra, inte längre till för att hålla de som försöker ta sig igenom brandväggen
kvar utanför den. Det fungerar exempelvis inte så bra om man kör FTP, då FTP
tillåter den externa FTP servern att kontakta klienten på insidan av en brandvägg
genom port 20 (den är alltså öppen om man använder sig av vanlig FTP) för att
skicka över den önskade filen. Eftersom port 20 fungerar som den gör så kan
dessutom hackers lätt spoofa sig in den vägen, förutom att de kan spoofa själva
routern (se IP−spoofing nedan). Använder man sig däremot av en riktig brandvägg
och inte bara routers så blir det inte lika lätt att komma in den vägen.  
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IP−spoofing är ett vanligt sätt att attackera ett nätverk på. Det innebär att den som
attackerar imiterar en pålitlig IP−adress av en värd−dator eller en router för att
komma åt skyddad information/resurser. En annan variant av spoofing−attacker är när
man använder sig av möjligheten till s k ICMP−omdirigeringar (redirects) i IP−
protokollet (IPv4) vilket gör det möjligt för den som attackerar att styra hur svar till
en viss IP−adress skall routas (via vilka routrar/datorer). Spoofing kan även fungera
genom brandväggar om man inte konfigurerat dem för att filtrera inkommande trafik.
Med filtrering på inkommande trafik så får inte en avsändare från Internet ha samma
IP−adress som en på insidan av brandväggen, utan då filtreras de bort eller blockeras.
Det räcker alltså inte att filtrera på utgående trafik för då vet routern/brandväggen inte
varifrån paketet kommer, bara vart det skall (se bild 9).

Om en DNS−server utsätts för en spoofing−attack kan hackern styra all trafik som
skulle gå från det interna nätverket, vars DNS−server är utsatt för en attack, till
adresser som hackern väljer ut själv.

Spoofing går att upptäcka genom att man övervakar paketen på nätet med exempelvis
olika övervakningsprogram som finns tillgängliga. Det man speciellt skall söka efter
är externa paket som har både källa och destinationsadresser som tillhör det interna
nätet.

Enligt Goncalves (1998) kan en brandvägg till skillnad från en router även skydda
mot routing−baserade attacker. Detta gör den genom att stöta bort/blockera/ignorera
alla paket som försöker ändra routingvägarna samt informera nätverks−
/brandväggsadministratören om det inträffade 

Bild 9. Exempel på hur en spoofing−attack kan se ut.

Goncalves rekommenderar att man kontaktar CERT®/CC (Computer Emergency
Response Team/Coordination Centre, cert@cert.org; http://www.cert.org) om man
misstänker att man blivit utsatt för spoofing, både för att få tips och råd om vad man
kan göra och för att man skall kunna hjälpa andra som blir utsatta för liknande
händelser.

Mål för attack. Denna dator litar på dessa 
adresser: 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4.

Egen IP−adress:10.0.0.1

Egen IP−adress:10.0.0.2

Egen IP−adress:10.0.0.3

Egen IP−adress:10.0.0.4

ROUTER INTERNET

Attack: Mål=10.0.0.1
Angiven 
källadress=10.0.0.2
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IP WATCHER: Detta är ett program som kan "kidnappa" IP−kopplingar genom att
spionera på sessioner (aktiva uppkopplingar/överföringar) på Internet. Med kidnappa
menas att ta över en annans uppkoppling helt, utan att den egentliga ägaren kan göra
någonting åt det. Enligt Goncalves (1998) används detta program av såväl hackers
som administratörer.

Det är svårt att upptäcka om man blir utsatt för IP−kidnappning. Enligt Goncalves
(1998) så är ett tecken på att man blivit utsatt för det att servern/nätverket blir
ovanligt belastat. Detta är ännu en anledning till att man bör känna till hur den egna
brandväggen fungerar och även känna till hur pass belastad den och nätverket brukar
vara. Trots detta och liknande program är det inte lätt att kidnappa en IP−koppling då
det oftast kräver att attackeraren befinner sig på samma lokala nätverk eller ISP
(Internet Service Provider) för att det skall kunna fungera. Man skall med andra ord
vara noga vid val av ISP då det är vanligt att all trafik som går mellan kund och
provider dessutom är i klartext.

Sniffers: Detta är program som analyserar paket på nätverket. Genom att titta på
TCP−uppkopplingar kan de sniffa reda på de första 100 byten av data vilket lätt kan
fånga in användar−ID och lösenord.

Enligt Goncalves (1998) sker många incidenter ofta på grund av svaga/dåliga
lösenord som sällan eller aldrig byts ut, detta policys och brandväggar till trots.
Lösenord som kan knäckas (med hjälp av program som exempelvis CRACK) eller
uppfattas vid avlyssning. Har man väl knäckt ett lösenord som varit krypterat kan
man ofta använda sig av samma metod för att knäcka de övriga som ligger i samma
fil. 

Enligt Computer Security Institute har en femtedel av alla företag som är ute på
Internet blivit eller kommer att bli utsatta för någon form av dataintrång. Enligt
Goncalves (1998) kommer dessutom åtminstone en tredjedel av de som redan blivit
utsatta för dataintrång att bli det igen efter det att de har införskaffat sig en brand−
vägg.

Enligt Goncalves behöver man mer än bara en brandvägg för att få ett verkligt säkert
system. De kan exempelvis inte skydda mot e−post som har filer bifogade om e−
postadressen är korrekt. Bifogade filer kan idag innehålla nästan vad som helst. Några
exempel på saker man inte vill få är en trojan, ett virus, ett elakt Java−miniprogram
(applet) som kan stänga av vissa säkerhetsfunktioner i brandväggen etc. 

Vem som helst kan lägga in ett elakt miniprogram som en bilaga till ett e−post
meddelande. Detta miniprogram kan sen när det av misstag aktiveras (mottagaren
öppnar och tittar på filen) stänga av alla blockerande funktioner i brandväggen eller
till och med kompromettera säkerheten i det privata nätverket. Det finns exempel på
sådana miniprogram som om de körs på en klient innanför brandväggen, kan öppna
brandväggen för Telnet−sessioner och även andra TCP baserade tjänster som kan vara
stängda från början just för att organisationen ansåg dem vara för osäkra eller
onödiga.

Det finns flera sätt att hindra Java−miniprogram från att köras genom brandväggen
men Goncalves (1998) rekommenderar att man skall köra "Java Blocking" som en
tjänst i brandväggen och på så sätt hindra alla Java−miniprogram och dylikt från att
köras. Alla skript som ligger på maskinerna är även de ett hot då risken finns att en
hackare kan komma åt dem och således ändra i koden så att de utför något som t ex
kan underlätta vidare intrång i systemet.

Bara för att man har en brandvägg betyder det med andra ord inte att man kan sluta
bry sig om säkerheten innanför den. Antivirusprogram, övervakningsprogram och ett
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säkert internt nätverk ihop med en brandvägg blir säkrare än bara en brandvägg.
Många brandväggstillverkare tycker att förebyggande av intrång är så viktigt att de
inkluderar ett skanningsprogram med själva brandväggen så att kunden själv sen kan
skanna brandväggen och kontrollera att allt fungerar som det skall.  

Enligt Goncalves (1998) måste man sköta om en brandvägg precis som man sköter
om sin bil, sitt hus etc, man bör optimera den, uppgradera den, kontrollera så att den
fungerar som den skall, kontrollera så att den är säker nog och att alla enheter
fungerar bra tillsammans (nya delar kanske inte fungerar så bra med de gamla etc).
Utöver detta bör man ständigt övervaka brandväggen och kontrollera loggfiler så att
man ser att allt verkligen står rätt till.

Något annat som kan vara bra att göra enligt Goncalves (1998) är att träna/undervisa/
informera sina användare om det informationssystem som finns, allt från hårdvara,
applikationer till nätverket och Internetaccess. Gör man inte detta kan det inträffa att
användarna gör saker så att säkerhetsbrister uppstår bara för att de inte varit
informerade om hur man skulle göra. Det är också viktigt att förklara för användarna
varför de skall göra på ett visst sätt istället för ett annat, så att de förstår och blir
motiverade till att göra rätt.

2.4.6 Olika program/verktyg som kan hjälpa brandväggsadministratören

Passwd+: Detta är ett program som kör en analys på lösenorden och kontrollerar om
de överensstämmer med de specificerade regler som organisationen vill använda sig
av. Det finns att hämta på  ftp://ftp.dartmouth.edu/pub/security/passwd+.tar.Z.

Trippwire: Detta verktyg kan köras i UNIX för att upptäcka intrång etc. Verktyget
finns att hämta på ftp://coast.cs.purdue.edu/pub/COAST/Tripwire. Med detta verktyg
kan man kontrollera om filer som lagrats i systemet har blivit förändrade genom att
söka efter förändrade samt skadade filer. 

Tcpd (TCP Wrapper): Med hjälp av detta verktyg kan brandväggsadministratören
kontrollera vilka som har åtkomst till UNIX−maskinen det körs på samt vilka
rättigheter de har. Det går även att logga alla åtkomstförsök, vilket innebär att
verktyget kan användas för att upptäcka obehöriga åtkomstförsök. Enligt Goncalves
(1998) krävs det dock att man är uppkopplad på Internet för att köra detta verktyg.  

SATAN (Security Administrator´s Tool for Analyzing Networks): Enligt Hare
och Siyan (1996) hjälper detta UNIX−verktyg systemadministratörer att hitta vanliga
nätverksrelaterade säkerhetsproblem. Verktyget genererar en fil där alla funna fel
redovisas samt vad man kan göra åt dem. I den genererade filen förklaras även vad
som kan hända om man inte gör någonting åt bristerna som hittats. Tyvärr så kan vem
som helst på nätverket eller utanför det köra SATAN och därmed få reda på vilka
svagheter som finns i ett system och utnyttja dessa. SATAN är gratis att hämta hem
för den som så önskar. Det finns möjligheter att upptäcka om någon har kört SATAN,
mot exempelvis brandväggen genom vissa tilläggsprogram. (För den som vill läsa
mer om SATAN och eventuellt även ladda hem det så kan man göra det på
http://www.fish.com/satan.)

Internet Security System (ISS): ISS är ett kommersiellt verktyg för att skanna
Web−servrar, brandväggar samt interna servrar efter säkerhetsproblem, och är mer
kraftfullt än SATAN. Enligt Goncalves (1998) används det bland annat för att
certifiera brandväggar och kontrollera att de verkligen är säkra.  

2.4.7 Sammanfattning av fördelar respektive nackdelar 

Fördelarna med att ha en brandvägg som skydd för det privata nätverket är:
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• Enligt Wack och Carnham (1994) skyddar en brandvägg  mot osäkra tjänster.

• Enligt Wack och Carnham (1994) ger en brandvägg en kontrollerad åtkomst till
det skyddade nätverket.

• Enligt Goncalves (1998) samt Wack och Carnham (1994) koncentrerar en
brandvägg säkerheten då all in− och ut−trafik mot Internet sker via brandväggen.

• Enligt Wack och Carnham (1994) ökar en brandvägg avskildheten från t ex
Internet, så att Finger och andra liknande tjänster inte kan "läcka ut" känslig
information till utomstående.

• Enligt Goncalves (1998) samt Wack och Carnham (1994) ökar en brandvägg
loggningsmöjligheterna. Loggar kan användas för att t ex kunna föra statistik för
att se hur nätverket används.

• Enligt Wack och Carnham (1994) gör en brandvägg det möjligt att införa
säkerhets−policyn utan att behöva förlita sig på att användarna frivilligt skall följa
den.

• Enligt Stadskontoret (1996) kan dagens brandväggar även användas för att
kontrollera trafiken inom en organisation och inte bara för att skydda sig mot
Internet. Organisationerna börjar allt mer upptäcka denna möjlighet till att
begränsa åtkomstmöjligheterna inom det egna nätverket.

Det finns även nackdelar med att ha en brandvägg. 

• En brandvägg kan blockera tjänster som användarna på nätverket vill komma åt.
Enligt Wack och Carnham (1994) bör man tänka på detta redan när man sätter
ihop säkerhetspolicyn och även när man skaffar sig en ny brandvägg. Man bör
även väga de för− och nackdelar som finns med att blockera, respektive tillåta, de
olika tjänsterna så att man inte blockerar en tjänst som verkligen behövs.

• Enligt Goncalves (1998) samt Wack och Carnham (1994) kan inte en brandvägg
skydda mot bakdörrar in i nätverket, som t ex en uppringd förbindelse via modem
som kommer direkt in på nätverket utan att passera brandväggen eller någon annan
speciell säkerhets åtgärd först.

• En brandvägg ger inget skydd mot insiderhot, som t ex att en användare kopierar
känslig data till disketter och tar de med sig ut från företaget.

• En brandvägg skyddar inte mot virus och trojaner.  

Enligt Statskontoret finns det dock numera ett antal tilläggsprodukter till brandväggar
så att man kan uppnå en högre säkerhet. Dessa är:

• antivirusprogram, som kan köras direkt på brandväggen eller på e−post servern;

• loggkontrolleringsprogram, som kan analysera och sammanställa rapporter; och

• förstärkt autentisering (smarta kort, engångskoder etc).
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2.5 Tidigare arbeten
Snöbohm (1998) behandlar i sitt examensarbete ämnet brandväggar och hur man kan
hitta säkerhetsbrister i dem. I rapporten kan man också läsa om att det finns osäkra
tjänster och att det är problem med dem. 

Enligt Snöbohm (1998) bör man endast tillåta FTP via port 21 till en FTP−server och
inget annat. Port 20 (där kommandona sänds till och från en FTP−server, även kallad
FTP−data porten) är däremot svår att filtrera enligt Snöbohm (1998), eftersom FTP−
servern skickar data från en slumpmässig port. Telnet på port 23 bör, enligt Snöbohm,
filtreras bort om ingen måste logga in från Internet. SMTP på port 25 bör endast
tillåtas till en e−post gateway. TFTP på port 69 bör tas bort om endast en router
används som skydd. Tjänsten Finger på porten 79 anser Snöbohm (1998) avslöjar för
mycket om nätverket och bör därför tas bort från systemet. HTML på port 80 bör
oftast tillåtas, enligt Snöbohm (1998), då det är webbtrafik och den trafiken normalt
sett är harmlös. POP på port 110 bör, enligt Snöbohm (1998), tas bort om ingen skall
läsa e−post från Internet. 

Snöbohm (1998) tar dock inte upp hur man kan försöka få de olika osäkra tjänsterna
säkra eller åtminstone säkrare, vilket är syftet med denna undersökning. 

Vad ovanstående tjänster gör och lite mer information om dem går att läsa i kap. 2.2
och 2.3.
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3 Problembeskrivning
De flesta företag och organisationer som väljer att koppla upp sitt lokala nätverk mot
ett annat (t ex mot Internet), vill skydda det mot omvärlden så att det inte utsätts för
obehörig åtkomst samt attacker utifrån. För att uppnå ett sådant skydd används ofta en
brandvägg, vilken har som huvudsyfte att just skydda ett lokalt nät mot obehörig
åtkomst. Utöver denna kontroll kan en brandvägg även erbjuda loggningsmöjligheter
av diverse aktiviteter samt möjlighet till att begränsa de tjänster som det lokala nätet
kan använda sig av utåt.

En brandvägg skall naturligtvis väljas utifrån de funktioner som användaren vill att
den skall ha, men brandväggar finns i många olika typer och dessutom kan de
konfigureras på många olika sätt. Detta leder till att det kan uppstå problem vid val
och vid konfiguration av en brandvägg. Problem som kan uppstå är t ex hur
brandväggen skall konfigureras för att bli säker utan att samtidigt blockera
önskade/nödvändiga tjänster.

Tjänster som är speciellt svåra att hantera när det gäller brandväggar och säkerhet är
de så kallade osäkra tjänsterna, vilka vi har koncentrerat oss på i detta arbete.
Eftersom vissa företag/organisationer kan vara beroende av dessa osäkra tjänster kan
de välja att utnyttja dem utan att de har lyckats konfigurera brandväggen så att den
blir säker. Detta i sin tur leder till att de kan bli utsatta för attacker/obehörigt intrång
utifrån, vilket brandväggen från början skulle skydda emot.

3.1 Problemavgränsning
Vi har valt att redan från början avgränsa problemet till att bara täcka in Telnet och
inte de andra osäkra tjänsterna. Anledningen är att Telnet är en vanlig tjänst som
många vill kunna använda sig av samt att undersökningen skulle bli för stor om vi
skulle täcka in alla de osäkra tjänsterna.

Undersökningen omfattar enbart Telnet och inga andra osäkra tjänster, då varje
osäker tjänst används av olika anledningar samt fungerar på olika sätt och därmed
troligtvis skulle gett ett annat resultat än om man bara undersöker Telnet.

3.2 Nyckelfrågeställningar

• Hur hanterar brandväggsadministratörer den osäkra tjänsten Telnet?

• Om Telnet används hur löser då brandväggsadministratörerna de problem med
säkerheten som då uppstår?

• Följer brandväggsadministratörerna de rekommendationer som finns i litteraturen
angående Telnet?

• Råder det enighet i litteraturen om hur den osäkra tjänsten Telnet skall behandlas?

3.3 Problemprecisiering
Hur hanterar brandväggsadministratörer den osäkra tjänsten Telnet och om de
använder sig av den hur löser de säkerhetsproblem som t ex att all information
skickas i klartext då man använder sig av osäkra tjänster?

Med hanterar i stycket ovan åsyftar vi huruvida Telnet blockeras eller tillåts och om
det beror på att det är en osäker tjänst eller för att den inte behövs i den
organisationen som det gäller. 
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Detta skall jämföras med de rekommendationer som finns i litteraturen när det gäller
denna hantering av den osäkra tjänsten Telnet tillsammans med brandväggar.

3.4 Förutsättningar
En förutsättning för att resultatet från undersökningen skall kunna säga så mycket
som möjligt om hur brandväggsadministratörer hanterar den osäkra tjänsten Telnet är
att antalet deltagande brandväggsadministratörer är så stort som möjligt och att dessa
är representativa för andra brandväggsadministratörer. Därför försökte vi få tag på så
många som möjligt med de resurser som stod till förfogande. Vi försökte även få tag
på brandväggsadministratörer som inte tillät användandet av den osäkra tjänsten
Telnet pga säkerhetsskäl, samt sådana som tillät den, för att kunna jämföra dem med
varandra, vilket vi även tror att vi har lyckats med (se kap. 5.6).  

Förutom att få tag på brandväggsadministratörer gällde det även att få tag på litteratur
som behandlade ämnet osäkra tjänster och brandväggar. Det gällde även här att
försöka få tag på så mycket litteratur som möjligt som behandlade ämnet i fråga för
att litteraturstudien skulle kunna säga så mycket som möjligt om litteraturen i
allmänhet.

För att besvara frågeställningarna i detta arbete gäller det att vi har ställt rätt frågor
till brandväggsadministratörerna samt att vi har tolkat svaren korrekt för att därmed
kunna dra riktiga slutsatser. 
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4 Metoder och metodval
I detta kapitel tar vi upp de metoder som är aktuella för vårt problem, deras fördelar
respektive nackdelar, samt den metod vi slutligen använde oss av. Vi tar även upp
vilket arbetssätt samt vilket förhållningssätt som vi hade under arbetets gång.

4.1 Metodalternativ
Det finns olika metoder att samla in information på. Enligt Ekholm och Fransson
(1994) kan man dela in de olika metoderna som finns i direkta− respektive indirekta
metoder samt lågstrukturerade− respektive högstrukturerade metoder (se bild 10). 

Bild 10. Olika metoder att samla information enligt Ekholm och Fransson (1994).

                                                          DIREKT

                        spontana                           deltagande                       planerad                               test

                       iakttagelser                       observation                      observation

 LÅGSTRUKTURERAD                                                                      HÖGSTRUKTURERAD

                     rollspel                                   planerad

                                                          intervju                                                 enkät med

                                                                                        enkät med                          fasta

                  fri intervju                                                  öppna svar                         svarsalt.

                                                        INDIREKT

Med direkta metoder menas de metoder där man själv är aktiv i insamlandet av
information och iakttar något på plats. Indirekta metoder däremot, är sådana metoder
som bygger på att någon annan redan har samlat in information och att man själv vill
ta del av denna information t ex genom olika sorters intervjuer.

Lågstrukturerade metoder är sådana metoder som har låg styrning av den person som
vill ta reda på informationen medan högstrukturerade metoder har en hög styrning.

Eftersom vi vill komma åt information som redan existerar, nämligen hur
brandväggsadministratörer behandlar de osäkra tjänsterna, varför de gör som de gör
samt hur litteraturen som finns rekommenderar att de skall göra, kan vi redan från
början välja bort de direkta metoderna och istället koncentrera oss på att välja någon
av de indirekta informationsinsamlingsmetoderna. Av de indirekta metoderna som
Ekholm och Fransson (1994) tar upp så kan vi välja bort rollspel. Detta för att vi inte
önskar ta reda på hur brandväggsadministratörerna agerar i känslomässigt svåra
situationer, vilket kan kräva rollspel för att man skall kunna få fram något resultat.

Patel och Davidson (1994) tar även upp dokument, dagböcker samt attitydformulär
som metoder att samla in information på. Attitydformulär är en metod som kan
användas för att ta reda på personers attityder gentemot olika saker, och då vi inte
skall ta fram brandväggsadministratörers attityder genom denna undersökning väljer
vi att stryka attitydformulär som metodförslag. Dagböcker kommer vi inte heller att
använda oss av då vi inte är intresserad att studera dagliga arbetsrutiner. Nedan följer
en djupare genomgång av vad de olika kvarstående metoderna innebär.
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4.1.1 Intervju

Intervjun är en teknik för att samla in information som bygger på frågor. Intervjuer är
vanligtvis personliga men kan även ske via telefon. Enligt Patel och Davidson (1994)
har en intervju en större eller mindre grad av strukturering och standardisering.  

Med en låg grad av strukturering har intervjupersonen stor frihet att tolka frågorna
beroende på vilken inställning och vilka erfarenheter denne har samt att han kan svara
utan att vara bunden till några fasta svarsalternativ. Ekholm och Fransson (1994) har
ett annat namn för detta, nämligen fri intervju, där de menar att intervjupersonen kan
tala fritt om de ämnen som intervjuaren vill veta mer om.  

En hög grad av strukturering däremot ger inte intervjupersonen någon frihet alls i vad
det gäller utformningen av svaren utan han får nöja sig med de fasta svarsalternativ
som ges. Mellanläget där intervjun inte är så hårt strukturerad men ändå inte helt
saknar strukturering kallar Ekholm och Fransson (1994) för en planerad intervju. I en
sådan intervju har intervjuaren planerat vilka frågor som denne vill ha svar på och där
kan det finns vissa inslag av frågor som har fasta svarsalternativ. 

En hög grad av standardisering innebär att i princip alla frågor är bestämda i förväg
både vad det gäller ordning och innehåll. Ekholm och Fransson (1994) tar upp den
planerade intervjun som kan sägas vara ganska standardiserad då frågorna är
planerade i förväg samt att ordningen även kan vara bestämd i förväg vid denna typ
av intervju. 

En låg grad av standardisering får å andra sidan till följd att frågor kan uppkomma
vart efter som intervjun fortskrider på grund av att man endast har en grundidé om
vilka frågor som skall ställas. Dessutom innebär detta indirekt att intervjupersonen får
större möjlighet att styra intervjun dit den vill. Ekholms och Franssons fria intervju
passar in även här då den vare sig är mycket strukturerad eller standardiserad.

De flesta intervjutyperna är både strukturerade och standardiserade till en viss grad.
Det går att kombinera ihop de olika intervjutyperna så att man får en variant som
passar just det önskade ändamålet.

Genom intervjuns hjälp kan man enligt Ekholm och Fransson (1994) ta del av andras
erfarenheter utan att själv behöva deltaga i ett flertal ofta tidskrävande direkta
observationer. Dessa erfarenheter har i sin tur byggts upp genom respondenternas
direkta observationer samt andra metoder för att samla in information på. Olika typer
av intervjuer passar vid olika tillfällen. Den fria intervjun kan enligt Ekholm och
Fransson (1994) t ex passa bättre när man vill ta reda på saker om ett nytt område än
vad fasta frågor skulle göra då de kräver att man har en viss kännedom om området.

Enligt Patel och Davidson (1994) passar det bättre med högre grad av strukturering
och standardisering när man vill komma fram till kvantitativa resultat (exempelvis
hur många som har svarat si eller så på en viss fråga). Lägre grad av strukturering och
standardisering passar däremot bättre när man vill komma fram till kvalitativa
resultat. 
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4.1.2 Enkät

Enkäter är en variant på den vanliga intervjun och sker ofta på så sätt att
frågeformulär skickas ut via post till de som skall besvara dem. När det gäller
formuleringen av frågor måste man vara extra tydlig och noggrann när det gäller
enkäter då det skrivna ordet oftare kan misstolkas än det talade eftersom det saknas
ansiktsuttryck/tonfall etc som kan tydligaregöra det man menar. Enligt Ekholm och
Fransson (1994) är tonen i enkäten viktig, de anser även att man inte bör ställa
ledande frågor så att den svarande känner sig som om den borde svara på ett visst sätt.

Den vanligaste typen av enkät är nog den med fasta svarsalternativ, vilket också är
den hårdaste varianten av standardiserade och strukturerade intervjuer som finns,
enligt Ekholm och Fransson (1994). Andra enkättyper är de med öppna
svarsalternativ och de med kombinationer av fasta och öppna svarsalternativ. En
annan intressant kombination som involverar enkäter är den där enkäter skickas ut
och intervjuaren sedan ringer upp eller besöker intervjupersonen, för att utföra en
intervju som följer enkätens struktur och frågor. I och med detta får personen som
skall intervjuas en chans att bekanta sig med frågorna i förtid och förbereda sig inför
intervjun lite extra. I de fall där man vill ha fasta svarsalternativ kräver detta att man i
förhand känner till en hel del om personerna som skall besvara enkäten/intervjun samt
att man känner till ungefär vilka typer av svar som kan komma in. Om man känner
till de olika typer av svar som man kan få in på de frågor man vill ställa och om man
har väl motiverade enkätbesvarare så är, enligt Ekholm och Fransson (1994), enkäter
en billig och praktisk metod för att ta reda på önskad information. En fördel som vi
anser att enkäter verkar ha jämfört med vanliga muntliga intervjuer är, att enkäter ofta
går snabbt att fylla i och därmed inte tar upp så mycket tid av respondenten vilket
däremot muntliga intervjuer kan göra.

För att få personer motiverade till att deltaga i en enkät eller en intervju måste man
först och främst, enligt Ekholm och Fransson (1994), se till att upplysa de som skall
medverka i enkäten om vilka krav man ställer samt vad de kan få i utbyte mot att de
ställer upp. Det som man kan försöka göra är att visa sin uppskattning om de ställer
upp samt om enkäten kommer att resultera i en rapport eller dylikt bör man då, enligt
Ekholm och Fransson (1994), erbjuda de eventuella deltagarna att få ta del av den
antingen i sin helhet eller valda delar. 

4.1.3 Dokument

Dokument är sådan information som skrivits ner eller tryckts, såsom böcker och
tidskrifter. Information kan idag på grund av den tekniska utvecklingen bevaras på
fler sätt än bara nedskriven/tryckt på papper. Exempel på andra sätt som information
kan bevaras på är: filmer, fotografier, bandupptagningar etc. Dessa typer av
bevaringssätt betecknas även de som dokument enligt Patel och Davidson (1994).

Dokument finns i både privata och statliga arkiv. Av dessa så är inte alla offentliga.
Innan en undersökning påbörjas bör man därför, enligt Patel och Davidson (1994), ha
tagit reda på om det går att få tag på de dokument som krävs. Om man inte kan få tag
på dessa dokument får man revidera problempreciseringen. 

Val av dokument bör, enligt Patel och Davidson (1994), ske så att en så fullständig
bild som möjligt av problemet blir belyst och att problemet blir behandlat ur flera
synvinklar. Inte heller bör man välja ut sådana dokument som bara stödjer de egna
idéerna. 

Dokument kan, enligt Patel och Davidson (1994), användas för att besvara
frågeställningar som behandlar faktiska förhållanden och faktiska skeenden men även
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enskilda individers upplevelser av förhållanden och skeenden. För att man skall ha
någon användning av dokumenten bör man dock försöka fastställa om huruvida de
kan anses vara trovärdiga eller ej genom att förhålla sig kritisk till dem. Med det
menas, enligt Patel och Davidson (1994), att man måste tänka efter var, hur, när och
varför ett dokument skapats samt av vem.

4.2 Metodval
Enligt Patel och Davidson (1994) kan ingen metod sägas vara bäst utan man skall
välja den metod som verkar ge bäst svar på frågeställningen i förhållande till den tid
och de resurser man har till förfogande. Då vi inte har mycket tid till förfogande,
hinner vi inte med det som vanliga intervjuer skulle innebära utan får nöja oss med
enkäter. 

Då nya fakta skall tas fram om ämnet ifråga och inte en undersökning som skall
bevisa en teori skall göras betyder det att vi inte bara kan ha fasta svarsalternativ på
alla frågor, utan att vi även behöver ha en del frågor med öppna svar på. Frågorna vi
vill ha svar på är dels av den kvantitativa typen, som hur många av de svarande som
svarade att de använder sig av de osäkra tjänsterna, dels av den kvalitativa typen, som
hur de gjorde för att få tjänsten Telnet säker. Delar av enkäten kommer att vara högt
strukturerad och standardiserad samtidigt som andra delar av den inte kommer att
vara fullt så strukturerad, i och med att de innehåller öppna frågor. Genom valet av
enkäter med både fasta svarsalternativ, vilka passar bra till kvantitativa
undersökningar, och frågor med öppna svar, som mer lämpar sig för kvalitativa
studier, gick det bra att utforma en enkät som motsvarade  frågeställningarna.  

Eftersom ett utbyte sannolikt är fördelaktigt för att motivera brandväggs−
administratörerna att ställa upp i undersökningen tänker vi låta dem ta del av
undersökningens slutresultat.

Dokumentstudier behövs för att det skall gå att få fram bakgrundsinformation till
denna undersökning och för att en jämförelse med hur brandväggsadministratörerna
gör med de osäkra tjänsterna mot hur det står i litteraturen hur de skall göra samt för
att det skall gå att se om det råder enighet i hur de osäkra tjänsterna skall behandlas
enligt litteraturen.

4.3 Arbetssätt
Patel och Davidson (1994) anger två olika arbetssätt som finns för att bedriva
teoriproduktion på, nämligen det deduktiva samt det induktiva. 

En forskare som arbetar deduktivt följer, enligt Patel och Davidson (1994),
bevisandets väg. Detta innebär att man drar slutsatser om enskilda företeelser utifrån
allmänna principer och befintliga teorier. Hypoteser härleds ur den redan befintliga
teorin och dessa prövas sedan i det aktuella fallet. Ett sådant sätt att arbeta på kallas
ofta för det hypotetiskt−deduktiva.

En forskare som istället arbetar induktivt följer, enligt Patel och Davidson (1994),
upptäckandets väg och formulerar en teori utifrån insamlad information, som man fått
in genom att studera forskningsobjektet. Risken med detta arbetssätt är att man inte
vet något om teorins räckvidd eller dess generalitet, eftersom den baserar sig på ett
underlag som är typisk för en specifik situation, tid eller grupp. Den induktive
forskaren har egna idéer som han utgår ifrån och arbetar därmed inte helt
förutsättningslöst. Dessa idéer kommer ofrånkomligt att färga de teorier som
produceras. 
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I föreliggande arbete kom information att samlas in som sedan tolkades för att få fram
ett resultat. Då det inte fanns några generella teorier att utgå ifrån kom arbetet att följa
upptäckandets väg, det vill säga ett induktivt arbetssätt. Vi utgick från våra egna idéer
när vi formulerade våra teorier.

4.4 Förhållningssätt
Patel och Davidson (1994) tar upp positivism och hermeneutik som två viktiga
vetenskapliga förhållningssätt. Dessa förhållningssätt, eller skolbildningar, delar
vetenskaps−samhället i olika grupper enligt Patel och Davidson (1994).

4.4.1 Positivism

Positivismen har enligt Patel och Davidson (1994) sina rötter i en empirisk/natur−
vetenskaplig tradition. Den franske sociologen Auguste Comte var den som gav namn
åt positivismen. Namnet positivism kommer ifrån att Comte menade att det gick att
generera kunskap som var positiv och utvecklande för mänskligheten. För att bli
positiv skulle kunskapen vara nyttig och kunna förbättra samhället. Säker skulle den
bli genom att kunskapen byggde på iakttagelser som var exakt prövbara. Exakt skulle
kunskapen bli genom att komplexa företeelser reducerades till sina enkla
beståndsdelar. Genom att kunskapen formulerades som lagbundenheter skulle den
även bli organiserad. Comte ville skapa en vetenskaplig metodologi, med fysiken som
förebild, som var lika för alla vetenskaper.

Genom den s k verifierbarhetsprincipen försökte, enligt Patel och Davidson (1994),
positivister dra en gränslinje som skiljde vetenskap från icke vetenskap. Denna
princip innebar, enligt Patel och Davidson, att varje teoretisk utsaga i ett teorispråk
skall kunna översättas till verifierbara observationer. Enligt Patel och Davidson
(1994) är anledningen till att positivismen inte längre har samma status som filosofisk
skolbildning den att det visade sig vara omöjligt att separera teori och observation
eftersom man redan har privata "teorier" inom sig som filtrerar informationen när
man gör en observation. Positivismen lever dock kvar i form av ett sätt att forska eller
förstå praktisk forskningsverksamhet.

Positivisterna tänkte sig att forskarna inom varje vetenskap skall sträva efter att bygga
upp kunskap beroende av generella lagar av orsaksnatur (orsak−verkan samband).
Helst skall dessa lagar även formuleras på ett neutralt, formaliserat och logiskt
korrekt språk. Som ideal så formulerar man som positivist hypoteser och teorier i
form av matematiska formler. 

Den positivistiska forskningen skall, enligt Patel och Davidson (1994), bedrivas
metodiskt enligt den hypotetiskt−deduktiva modellen. Ett annat kännetecken är att
helheten i ett problem alltid kan studeras genom att man reducerar det till delarna i
problemet och studerar dem var för sig. Forskarens förhållningssätt skall slutligen
kännetecknas av att forskaren står i en yttre relation till forskningsobjektet. En
forskare skall med andra ord alltid vara objektiv i sitt arbete.    

4.4.2 Hermeneutik

Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära enligt Patel och Davidson (1994).
Hermeneutik är numera en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och
försöker förstå grundvillkoren för den mänskliga existensen. Under 1600− och 1700−
talet var dock hermeneutiken en metod för tolkning av bibeltexter. Allt eftersom
började man även använda sig av denna metod vid tolkning av icke religiösa texter
och under 1800−talet strävade man efter att utveckla hermeneutiken till en allmän
metodologi för humanvetenskapen. Under 1900−talet utvecklades hermeneutiken till

31



det som det är nu, en existentiell filosofi. Den mänskliga existensen kan tolkas och
förstås genom språket, mänskliga handlingar och livsyttringar, och spåren efter dessa.

Enligt Patel och Davidson (1994) låter sig många forskare inspireras av
hermeneutiken, men de tillämpar ingen speciell metod eller teori. Den hermeneutiske
forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse. De
tankar, intryck, känslor och den kunskap som forskaren har är här en tillgång och inte
ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. Hermeneutikern försöker att se
helheten i ett forskningsproblem. Forskaren ställer helheten i relation till delarna och
pendlar mellan dessa synsätt för att slutligen nå fram till en så fullständig förståelse
som möjligt. Forskaren kan även pendla mellan att inta subjektets och objektets
synvinkel. Forskaren använder sin egen förförståelse som ett verktyg i tolkningen.

Positivism har ofta, enligt Patel och Davidson (1994), fått stå för kvantitativa,
statistiska hårddatametoder för analys, naturvetenskapliga förklaringsmodeller och en
forskarroll som är objektiv och osynlig. Hermeneutiken har däremot fått stå för
kvantitativa förståelse− och tolkningssystem samt en forskarroll som är öppen och
engagerad. Hermeneutikerna till skillnad från positivisterna är inte intresserade av att
förklara företeelser utan bara av att förstå andra människor och vår egen livssituation.

4.4.3 Val av förhållningssätt

I föreliggande undersökning används både kvantitativa och kvalitativa metoder. Vi
kom dock inte att använda mig av en hypotetiskt−deduktiv metodologi utan snarare
arbeta induktivt. Slutligen var det jag som gjorde tolkningen av intervjuerna och
litteraturen som studerats för att komma fram till ett resultat. Av detta kan man dra
slutsatsen att arbetet har ett blandat synsätt mellan hermeneutik och positivism (om än
mer åt det hermeneutiska hållet än det positivistiska).
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5 Genomförandet
I detta kapitel tas litteraturstudiens och enkätundersökningens resultat upp, en analys
av detta samt skillnaderna dem emellan.

5.1 Resultat från litteraturstudier
Man bör enligt Statskontoret (1996) och Snöbohm (1998) ta bort alla onödiga tjänster
och användare för att inte utsätta sig för onödiga risker, det vill säga om
organisationen inte behöver använda tjänsten Telnet skall den se till att det inte heller
går att använda den.

Hare och Siyan (1996) rekommenderar också de att onödiga tjänster skall blockeras
och stängas av. Enligt Hare och Siyan (1996) kan Telnet filtreras direkt på port 23,
men Telnet kan då fortfarande användas för att kontakta andra portar med. För att
slippa detta problem så rekommenderar Hare och Siyan (1996) att alla TCP−tjänster
som det går att logga in på via Telnet bör skyddas med hjälp av paketfiltrerande−
brandväggar eller brandväggar med inbyggda gateways. Rätt konfigurerade kan dessa
brandväggar filtrera bort alla försök till att logga in på andra TCP−tjänster med hjälp
av Telnet.

Även Goncalves (1998) är av den åsikten att de tjänster som inte behöver användas
också skall blockeras för att förhindra onödiga säkerhetsrisker. Om organisationen
vill använda sig av tjänsten Telnet så har dock Goncalves (1998) gjort en säkerhets−
checklista som man kan följa för att på så sätt göra tjänsten lite säkrare, men ändå inte
helt säker. Denna säkerhetschecklista innehåller följande punkter:

• Tvinga alla användare att ha lösenord som är minst 8 tecken långa och som helst
skall ändras var sjätte månad.

• Tillåta Telnet−åtkomst baserat på lösenord och var terminalen befinner sig. Om
Telnet−sessionen startas från en fjärransluten−plats t ex via en uppringd
förbindelse skall det krävas ytterligare ett lösenord eller en s k callback procedur.
Med "callback" menas det att en användare först ringer in till en server och talar
om att denne vill koppla upp sig för att sedan logga av igen och vänta på att
servern verifierar lösenord etc, och sedan ringer upp användarens
förprogrammerade telefonnummer.

• Alla lösenord skall vara krypterade i den fil där de lagras.

• Lösenord får ej delas av olika användare.

• Alla lösenord, nätverksadresser och datum skall loggas för att det skall gå och se
vilka som varit inloggade och när.

• Ta fram hur de vanligaste användarprofilerna ser ut, uppdatera dem regelbundet
samt regelbundet söka efter avvikelser i beteendet hos användare jämfört med
användarprofilerna.

• Telnet−användare bör skriva på ett tysthetsavtal.

• Säkerheten på nätverket bör testas regelbundet med hjälp av någon säkerhets−
programvara.

• Se till att brandväggen filtrerar bort oauktoriserade Telnet−sessioner. Detta kan
med fördel göras genom användningen av proxy−tjänster, som dessutom ger en
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möjlighet till att använda sig av avancerade autentiseringsmetoder på ett
centraliserat sätt i brandväggen.

Enligt Goncalves (1998) finns det fler saker som man kan göra för att få Telnet
säkrare :

• Sätta en maximal tid för varje session.

• Sätta en s k time out−tid vid inaktivitet.

• Göra så att en skärmsläckare som kräver lösenord startas efter viss tid av
inaktivitet.

• Ha temporära bibliotek där alla ändringar av filer etc sparas.

• Använda sig av elektroniska signaturer så att bara den användare som skapat filen
eller har rättigheter till den kan ändra i den.

Det finns även ett sätt, enligt Goncalves (1998), för att få lösenord och användar−ID
att inte skickas i klartext över nätverket vid användande av Telnet, och på så sätt få
Telnet säkert. Detta är att implementera TLSP (Transport Layer Security Protocol)
som krypterar varje Telnet session. Krypteringen sker alldeles ovanför nätverkslagret.
En fördel med TLSP är att det implementeras på en så pass låg nivå att de gamla
programmen som utnyttjar sig av Telnet fortfarande kan användas som förut. För att
TLSP skall fungera måste det dock vara installerat på både Telnet−klienten och
Telnet−servern. Goncalves (1998) tror att de flesta brandväggsadministratörer gärna
undviker att ändra i kärnan på de operativsystem som de använder för att
implementera TLSP och rekommenderar istället att man försöker göra Telnet säkert
på själva applikationsnivån. Goncalves (1998) nämner dock inte hur detta skulle
kunna gå till.

5.2 Analys av litteraturstudieresultaten
Det som litteraturen som studerats har gemensamt är, att den tar upp att de osäkra
tjänsterna är ett problem samt varför. Just när det gäller Telnet så hade vare sig
Snöbohm (1998), Statskontoret (1996) eller Hare och Siyan (1996) några andra
lösningar på hur man kan få Telnet säkert än att den skall blockeras om tjänsten inte
behöver användas. Hare och Siyan (1996) påpekade dessutom att det inte bara är
Telnet−porten som måste blockeras för att skydda mot Telnet, utan även de portar
som går att logga in på med hjälp av Telnet. Dessa portar behöver skydd vare sig
organisationen vill använda sig av Telnet eller ej, då det t ex går att förfalska e−post
om man har tillgång till SMTP−porten med en Telnet−klient.  

Av litteraturen som studerades var det bara Goncalves (1998) som kom med tips om
hur man kan få Telnet att bli säkrare vid vanliga Telnet−sessioner (genom port 23).
Goncalves (1998) tog även upp hur Telnet kan bli säkert genom kryptering.

5.3 Tillvägagångssätt för enkäter
Enkäten utformades med tanke på att den inte skulle göras onödigt lång så att det
skulle hindra respondenterna från att svara. En lång enkät är mer avskräckande än en
kort då en lång tar längre tid att besvara. Målsättningen var att frågorna skulle
utformas på ett så enkelt och tydligt sätt så att de inte skulle kunna missuppfattas.
Detta kontrollerades på så sätt att enkäten skickades till två stycken testpersoner som
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sedan gav feedback om huruvida frågorna kunde missuppfattas och om de var
lättbegripliga eller ej.

Urvalet till vilka som skulle få delta i enkätundersökningen skedde på så sätt att e−
post, innehållande missiv etc, skickades ut till de brandväggsadministratörer vi känner
till, samt till alla företag i Skövde−regionen som kunde tänkas ha en
brandväggsadministratör. 

Enkätens innehåll samt utformning finns att se i bilaga 1 och enkätsvaren finns att se i
bilaga 2

5.4 Resultat av enkäter
Allt som allt sändes enkäten till tjugo brandväggsadministratörer, varav tio stycken
svarade. Hälften av de som svarade valde dock att inte uppträda med namn i denna
undersökning. De som trots allt ställde upp med namn i denna undersökning var:  

• Jan Holmberg på Artech i Skövde som är en Internetleverantör.

• Tomas Ekström på IT−konsultföretaget TheLogic i Skövde.

• Peter Kolmisoppi på IT−företaget Mediasvar i Skara.

• Patrik Olsson som har en stor erfarenhet av UNIX och även administrerar en
brandvägg.

• Joakim Eriksson på Xponential i Jönköping som är ett IT−företag.

Övriga respondenter kommer att benämnas med det nummer de fått av mig (1−5).

Alla respondenter önskade att ta del av resultatet av undersökningen.

Sju av tio respondenter sade sig använda sig av osäkra tjänster och sex av tio sade sig
använda Telnet. Av de som svarade att de använde Telnet så hade en angett att de inte
använder sig av osäkra tjänster (se Tabell 1). Anledningen till detta var dock att de
inte använde Telnet i sin vanliga form, utan endast SSH (se kap. 5.6).

Två av tio respondenter skulle vilja använda sig av fler tjänster än i dagsläget.
Anledningen till att de inte gör det nu är enligt Anonym2 att en del protokoll är för
dåligt designade och därför inte fungerar som de är tänkta att göra samt att det saknas
protokollstöd för dem i brandväggen som används. Anonym3 ger liknande
motiveringar som Anonym2 till att vissa önskade tjänster inte används i dagsläget,
nämligen att det fungerar för dåligt att köra dem genom brandväggen.

Anonym4 svarade att han/hon inte ville använda några andra tjänster än vad som
används i dagsläget. Anledningen till detta beror inte bara på intrångsaspekten utan
även alla andra former av datasäkerhet.

5.4.1 Ändringar gjorda för att få Telnet säkert

Fyra av sex som använder Telnet svarade att de har gjort ändringar i Telnet−
protokollet för att få det säkert. 

En av dessa är Holmberg som har gjort följande ändringar:  

• Att använda sig av SSH på det interna nätverket, vilket är en form av krypterad
Telnet som dessutom körs på en annan port än det vanliga Telnet.
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• Det vanliga Telnet−protokollet är endast tillåtet att köras på det yttre nätverket av
kunder samt vissa andra användare .

• Huvudservern kan ej nås från Internet och ligger dessutom på ett separat nätverk.

• Om någon skulle lyckas få root rättigheter på den öppna servern utan att vara
behörig, blockeras automatiskt alla åtkomstförsök till externa filservrar gjorda av
root. Detta görs för att skydda nätverket så att ingen kan ändra på saker de inte har
rätt till.

Kolmisoppi använder sig även han av SSH för att få Telnet säkert.

Anonym1 har bland annat ändrat i /etc/hosts.allow och /etc/hosts.deny samt ipchains
som är ett sorts brandväggsprogram under Linux och kan filtrera bort tjänster etc.

Anonym2 har funderat på att uppnå säkerhet med Telnet på en lägre nivå, men det har
tyvärr inte varit något realistiskt alternativ. Säkerheten är dock ökad genom att det går
att använda alternativ till Telnet som SSH1 och SSH2.

Anonym5 tillåter osäkra tjänster att enbart användas ut genom brandväggen samt mot
de av hans/hennes företags servrar som stödjer användandet av osäkra tjänster och
ligger utanför själva brandväggen.

5.4.2 Programvara som använts för att kontrollera om Telnet är säkert

Två av sex som använder Telnet bland respondenterna angav att de hade kontrollerat
om Telnet var säkert med hjälp av någon programvara och dessa respondenters
programvaror var:

• Anonym1 har använt sig av programmen Iptraf och Sniffit.

• Anonym2 har använt sig av programmet tcpdump för att övervaka trafiken samt
läst protokollspecifikationen för Telnet−protokollet för att få veta vad han/hon
skall söka efter.

5.4.3 Övriga synpunkter

Holmberg tyckte att enkäten var lite väl fokuserad på Telnet, då det kan finnas en
mängd säkerhetsluckor, bland annat via lpr (en tjänst som hanterar skrivare och
utskrifter), sendmail (ett UNIX−program som hanterar inkommande e−post),
flooding, felaktig konfiguration etc. I övrigt ansåg Holmberg att enkäten var givande.

Anonym4 har i sitt företag inte behov av de osäkra tjänsterna för närvarande.
Däremot händer det att han/hon utför installationer och konfigurationer av diverse
nätverksutrustning hos företag, däribland brandväggar och routrar med "brandväggs−
funktion". I och med detta stöter Anonym4 på problem ibland och dessa löses olika
beroende på säkerhetskraven i respektive företag. Generellt är Anonym4 av
uppfattningen att många företag inte har en aning om de risker de tar, på grund av
tidsbrist samt outbildad personal. Säkerheten tas helt enkelt inte på allvar. Det finns
även exempel på de företag som överdriver det hela med säkerhet så till den grad att
de implementerat en så hög säkerhet att verksamheten störs av den. De har helt
enkelt, enligt Anonym4, läst för mycket om intrång via Internet och andra risker så att
de tror att de behöver mer säkerhet än vad de egentligen gör.  

Enligt Anonym4 är det tyvärr allt för få företag som ser till att analysera sina behov
av säkerhet inom företaget. Enligt Anonym4 skulle det krävas en analys av
säkerhetsbehoven för att företagen skulle kunna uppnå "rätt" nivå av säkerhet.
Anonym4 tipsar även om en liten datasäkerhetstidning som heter "PREVENT" och
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ges ut av Datasäkerhetsföretaget Atremo (www.atremo.se), som enligt honom/henne
innehåller mycket intressanta artiklar från datasäkerhetens verklighet. I övrigt tyckte
Anonym4 att det var en givande enkät.

Sammanlagt fyra stycken av respondenterna tyckte att enkäten hade varit givande.
Lika många visste inte säkert om den hade varit givande eller ej. Två av
respondenterna tyckte dock inte att enkäten var givande.

En sammanfattning av de kvantitativa svaren, som har med Telnet och osäkra tjänster
att göra, ges här nedan i Tabell 1 och Diagram 1.

Tabell 1. Svaren på de kvantitativa frågorna.

Diagram 1. En översikt över svaren på de kvantitativa frågorna.

5.5 Analys av enkätresultaten
Samtliga enkätrespondenter anser att Telnet är en osäker tjänst. Av de
brandväggsadministratörer som använder sig av Telnet har de flesta även gjort
förändringar för att få Telnet säkrare. Bara två stycken av brandväggs−
administratörerna hade inte gjort speciella förändringar för att få Telnet
säkert/säkrare. En av dem hade dock den begränsningen att Telnet bara kunde köras
ut från brandväggen och inte in mot det privata nätverket. Detta följer de
rekommendationer i litteraturen som finns att Telnet bara skall användas om det
behövs och annars vara spärrat. Från detta företag behövdes Telnet ut men inte in.  

Använder Telnet
Ja Ja Ja Nej Nej
Nej Nej − − Nej
Nej Ja Ja Nej Nej
Ja Nej − − Nej
Ja Ja Nej Nej Nej
Ja Ja Ja Ja Nej
Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Nej − − Ja
Nej Nej − − Nej
Ja Ja Nej Nej Nej

Använder osäkra 
tjänster

Gjort ändringar 
på Telnet

Kontrollerat Telnet 
med programvara

Vill använda fler 
tjänster än idag
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Tre stycken av respondenterna hade gjort tjänsten Telnet säker genom att använda sig
av varianter av särkerhetsprotokollet SSH. All trafik mellan en SSH−server och en
SSH−klient är krypterad och eftersom detta är ett sorts program som inte kräver några
förändringar i operativsystemets nätverksprotokoll följer det Goncalves
rekommendation att man skall försöka göra Telnet säkert på applikationsnivån. SSH
är dock inte Telnet, men kan användas på samma sätt som Telnet. SSH2 (den senaste
versionen) kan förutom att ersätta Telnet även ersätta FTP, Rlogin, Rsh, Rcp och
Rdist samt göra dem säkra genom stark kryptering. SSH2 erbjuder även en möjlighet
till autentisering. Mer information om SSH samt möjligheter till att beställa server
och klient versioner av det finns på http://www.ssh.fi/sshprotocols2/.

En av brandväggsadministratörerna lät sina kunder använda sig av det vanliga Telnet,
eftersom de behöver det, men på företaget (som är en ISP) och innanför brandväggen
användes endast SSH. Detta följer de rekommendationer i litteraturen som säger att
man bara skall använda sig av Telnet om tjänsten behövs.

En annan brandväggsadministratör hade ändrat lite i diverse inställningsfiler och
använder sig av filtrering för att Telnet skulle bli säkrare. Det sista följer de
rekommendationer som Goncalves hade angående att man bör använda sig av en
paketfiltrerande brandvägg eller en brandvägg med inbyggd gateway vid användandet
av Telnet.

En av brandväggsadministratörerna hade funderat över att uppnå säkerhet med Telnet
på en lägre nivå, men det visade sig inte vara något realistiskt alternativ. Detta följer
Goncalves gissning att brandväggsadministratörer gärna undviker att försöka göra
Telnet säkert på lägre nivåer än applikationsnivån. 

Två av sex respondenter som använder sig av Telnet har också kontrollerat om det är
säkert med någon form av övervakningsprogramvara. Detta följer Goncalves
rekommendationer om att detta bör göras. Av de brandväggsadministratörer som sade
att de inte hade kontrollerat om Telnet var säkert efter en ändring av Telnet, använde
sig de flesta av SSH. De andra hade valt att inte tillåta Telnettrafik in genom
brandväggen, utan enbart mot servrar som befann sig utanför brandväggen i ett yttre
nätverk. 

De som använde sig av Telnet och trots det inte hade brytt sig om att försöka få
Telnet säkrare, hade inte heller brytt sig om att kontrollera om det var säkert att
använda Telnet.
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6 Sammanfattning
I denna del tas slutsatserna till den gjorda undersökningen upp. En diskussion kring
slutsatserna samt förslag till fortsatt arbete tas även upp.

6.1 Slutsatser
Det finns de brandväggsadministratörer som inte gör någonting alls för att förbättra
säkerheten med Telnet, men två tredjedelar av de som använde sig av Telnet i vår
undersökning hade gjort någon form av förändringar av systemet för att få
användandet av tjänsten Telnet säkrare. De i undersökningen som inte använde sig av
Telnet hade dessutom blockerat tjänsten för att den inte skulle leda till en onödig
säkerhetsbrist i det privata nätverket.

Säkerhetsprotokollet SSH var något som många brandväggsadministratörer använde
sig av för att göra Telnet säkert. Andra saker som brandväggsadministratörerna gjorde
var att endast tillåta Telnet ut från det privata nätverket och inte in. Några hade även
ett yttre nätverk där de osäkra tjänsterna kunde användas och ett inre mer skyddat där
de inte fick användas. En av brandväggsadministratörerna i undersökningen filtrerade
bort vissa oönskade tjänster med hjälp av brandväggen för att få Telnet säkrare.

Endast en tredjedel av brandväggsadministratörerna i undersökningen använde sig av
någon form av programvara för att undersöka om Telnet var säkert. Det är en låg
siffra då det utan en sådan undersökning är svårt att veta om exempelvis de ändringar
som är utförda för att få Telnet säkrare har lyckats. Dessutom får man inte heller
några nya idéer om vad som kan göras för att göra Telnet ännu säkrare.

Av de brandväggsadministratörer som ställde upp i undersökningen följer alla
åtminstone grundrekommendationen som ges i litteraturen, nämligen att blockera
tjänsten Telnet om den inte behöver användas. Detta behöver dock inte betyda att så
är fallet med alla brandväggsadministratörer, det är vårt urval alldeles för litet för att
säga någonting om. Det fanns brandväggsadministratörer som gjorde mer än att följa
grundrekommendationen; som t ex filtrera bort oönskade tjänster med hjälp av en
brandvägg och/eller använda övervakningsprogramvaror för att se om Telnet är/har
blivit säkert samt för att upptäcka konstigheter. Det vanligaste verkade dock vara att
de följde det slutråd som Goncalves gett, nämligen att försöka göra Telnet säkert på
applikationsnivån. Detta har de försökt uppnå genom att ersätta protokollet Telnet
med ett motsvarande protokoll som arbetar på en annan port och med krypterad trafik
(SSH).

Några brandväggsadministratörer i undersökningen följde inte de rekommendationer
som litteraturstudien ledde fram till (se kap. 5.2) och vissa lät Telnet vara som den är
om tjänsten behövdes. Detta visar att några brandväggsadministratörer kanske inte är
så informerade som de borde vara när det gäller hur de kan förbättra säkerheten vid
användandet av den osäkra tjänsten Telnet. Enligt litteraturstudien finns det mycket
som man kan göra för att få tjänsten Telnet säkrare och det vore synd om
brandväggsadministratörerna inte tog tillvara den kunskap som faktiskt finns om hur
man kan göra detta.

I den litteratur som har studerats rådde det enighet i att tjänsten Telnet är en osäker
tjänst och att den bör behandlas annorlunda än de som inte räknas som osäkra. Exakt
hur Telnet skulle behandlas varierade dock en del. All litteratur som studerats
rekommenderade dock att det minsta en organisation kunde göra för att få Telnet
säkrare var att blockera tjänsten om den inte behövdes. 
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Telnet kan även orsaka säkerhetsproblem när tjänsten är blockerad, genom att den kan
användas för att logga in på andra öppna tjänster. Detta tog endast Hare och Siyan
(1996) upp. För att lösa detta problem kan man använda sig av en filtrerande
brandvägg eller en brandvägg med inbyggd gateway som filtrerar bort alla
oauktoriserade inloggningsförsök via Telnet.

Goncalves (1998) var den ende som hade förslag på hur man kan få Telnet säkrare
och samtidigt använda sig av tjänsten. Goncalves (1998) hade konstruerat en
checklista som man kan följa för att få Telnet säkrare och han tog även upp TLSP, en
krypteringsmetod som krypterar Telnet alldeles ovanför nätverkslagret. Detta var
dock inte den optimala lösningen, utan en sådan skulle, enligt Goncalves (1998), vara
att försöka få Telnet säkert genom t ex kryptering på applikationsnivån.

6.2 Diskussion
De flesta av brandväggsadministratörerna i undersökningen följde åtminstone någon
av rekommendationerna som litteraturen gav. Detta behöver dock ej vara fallet om en
större grupp hade studerats. I kapitel 5.5.3 beskrivs respondenternas övriga
kommentarer till enkäten och där tar Anonym4 upp att de flesta företag som han/hon
har varit ute på och installerat en brandvägg åt, inte har någon aning om vilka risker
de utsätter sig för genom att ha outbildad personal/arbeta under tidsbrist.  

Detta märkte vi inte av i de enkäter där svaren kom in i tid, men en enkät kom in
cirka två veckor efter det att analysen av de övriga enkäterna var skriven och där
märktes det tydligt att brandväggsadministratören inte hade särskilt stor kunskap om
sin brandvägg. För det första kände denne inte riktigt till definitionen på en
brandvägg och var inte säker på om de hade en. Sedan kände denne inte till att Telnet
var en osäker tjänst, trots att våra exempel på osäkra tjänster i missivet till enkäten var
de två mest kända, nämligen Telnet och FTP. Utöver detta visste inte administratören
om hans organisation använde några osäkra tjänster eller ej. De använde sig dock av
IP−filtrering för att göra Telnet säkrare.

Dylika exempel på okunskap kan man bara hoppas att det inte finns allt för många av.
Det finns även andra typer av okunskap, som då kontrollen är så hård att den stör det
normala arbetet på grund av överdriven rädsla för attacker hos företaget ifråga.

Om en brandväggsadministratör inte känner till de risker och brister som finns med
olika tjänster och den brandvägg samt det nätverk som används kan detta leda till att
problem som intrång, fel person kan läsa privata meddelanden, viktiga filer kan
ändras av misstag etc kan uppstå. Det är viktigt att en brandväggsadministratör får
möjlighet att lära sig det system som han/hon skall arbeta med för att resultatet kan
bli så bra som möjligt, utan onödiga flaskhalsar, risktaganden och spärrar.

I princip uppnåddes det förväntade resultatet, nämligen att uppnå en insikt i hur
brandväggsadministratörer behandlar den osäkra tjänsten Telnet samt hur detta skiljer
sig från hur litteraturen rekommenderar att Telnet skall behandlas.

6.3 Förslag till fortsatt arbete
Då denna rapport endast koncentrerade sig på den osäkra tjänsten Telnet kan en
liknande undersökning som inkluderar någon eller några av de andra osäkra tjänsterna
göras som ett fortsatt arbete, för att se hur brandväggsadministratörer respektive
litteraturen behandlar dem.

Ett annat förslag är att utöka antalet enkätdeltagare så att det skulle kunna gå att dra
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säkrare slutsatser angående hur brandväggsadministratörer behandlar de osäkra
tjänsterna, med andra ord göra en undersökning som är mer kvantitativ än denna.
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Bilaga 1
Denna bilaga innehåller enkäten som den såg ut på webben.

Enkät
Hej

Mitt namn är Pia Laurén och jag går tredje året på den Systemvetenskapliga linjen på
Högskolan i Skövde. Just nu håller jag på med mitt examensarbete som handlar om
brandväggar och s k osäkra tjänster (t ex Telnet och FTP). I och med detta
examensarbete så vill jag att man skall kunna få en insikt i hur
brandväggsadministratörer "behandlar" de osäkra tjänsterna och då främst tjänsten
Telnet samt hur detta skiljer sig från hur litteraturen rekommenderar att de skall
"behandlas". Med behandla så syftar jag på om de är blockerade/öppna/används, och
om de används om man har gjort några specialinställningar eller dylikt för att få dem
säkra.

För att kunna göra dessa jämförelser behöver jag Er hjälp med att besvara
nedanstående enkät. Om Ni önskar vara anonym så är det bara att kryssa i rutan. Om
Ni inte önskar att Ert namn skall vara med i examensarbetet så är det bara att kryssa i
den rutan, så blir det bara jag som känner till hur ni har svarat. Om Ni önskar så kan
ni få ta del av undersökningens slutresultat när den är klar.

Tack på förhand.

Pia Laurén 

Namn:     

Email:    

 Jag vill vara anonym

 Jag vill ej ha med mitt namn i rapporten

1. Önskar ni ta del av undersökningens resultat?

Ja  

Nej 

2. Använder Ni er av s.k. "osäkra tjänster" genom brandväggen?

Ja     

Nej    
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Vet ej 

3. Använder Ni er av tjänsten "Telnet" genom brandväggen?

Ja     

Nej    

Vet ej 

4. Om Ni svarat "Ja" på fråga 3:

a). Har Ni gjort några speciella ändringar så att Telnet har
blivit säkrare/säkert?

   Ja     

   Nej    

   Vet ej 

   b). Vilka ändringar har Ni i så fall gjort?

   

c) Har ni kontrollerat så att Telnet blivit säkert med hjälp av
någon programvara?

   Ja     

   Nej    

   Vet ej 

d) Om "Ja" på 4c, vilken/vilka programvaror har ni i så fall
använt Er av?

   SATAN        

   ISS          

   Någon annan: 

   Vet ej       

5. Skulle Ni vilja använda Er av flera tjänster (genom brandväggen)
än ni gör i dagsläget?

Ja     

Nej    

Vet ej 
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6. Om Ni svarat "Ja" på fråga 5, Ni använder inte de tjänster Ni vill
eftersom:

De är för osäkra 

De ...           

7. Tycker Ni att denna enkät har varit givande?

Ja     

Nej    

Vet ej 

8. Har Ni övriga synpunkter på enkäten/ämnet som behandlats i enkäten
så kan ni skriva dem här.
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Bilaga 2
Denna bilaga innehåller enkätsvaren från de enkäter som togs upp i genomförandet.
Vid de enkäter där respondenten ville vara anonym/inte uppträda med sitt namn i
rapporten står det Anonym följt av det nummer som respondenten fick i rapporten
istället för namnet.

             Namn:  Jan Holmberg

             Email:  jan@artech.se

Vill vara anonym:  Nej

Namn med eller ej:  Vill ha med

Önskar ta del av resultatet: ’Ja’ ’’

Använder osäkra tjänster: ’Ja’ ’’ ’’

Använder Telnet: ’Ja’ ’’ ’’

Gjort ändringar på telnet: ’Ja’ ’’ ’’

Vilka ändringar: ssh, dvs krypterad telnet, men på annan port. Endast en server med
ren telnet för kunder samt vissa yttre nätverk tillåtna, övriga alltid ssh. Huvud servrar
kan ej nås från internet, och ligger med separat nätverk.

Om ngn skulle få "ej behörig root" access på den öppna server blockeras automatiskt
alla root accesser, till externa filservrar.

Kollat telnet med programvara: ’’ ’Nej’ ’’

Vilka program: ’’ ’’ ’’   Annan: (inget)

Vill använda fler tjänster: ’’ ’Nej’ ’’

Använder inte tjänstera eftersom: ej ikryssad  − de ... (inget)

Enkäten givande: ’Ja’ ’’ ’’

Övriga synpunkter: Lite väl fokuserat på telnet kanske, då det kan finnas en mängd
säkerhets luckor via lpr, sendmail, nis, felaktig konfiguration, etc...., och om man vill
blockera en dator/slåut dess tcp/ip stack, floda swichar med mac address så att de
beter sig som en hub och därmed kan avlyssnas osv....

mvh sysadm, artech

             Namn:  Thomas Ekström

             Email:  tomeck@thelogic.com

Vill vara anonym:  Nej

Namn med eller ej:  Vill ha med
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Önskar ta del av resultatet: ’Ja’ ’’

Använder osäkra tjänster: ’’ ’Nej’ ’’

Använder Telnet: ’’ ’Nej’ ’’

Gjort ändringar på telnet: ’’ ’’ ’’

Vilka ändringar: (inget)

Kollat telnet med programvara: ’’ ’’ ’’

Vilka program: ’’ ’’ ’’   Annan: (inget)

Vill använda fler tjänster: ’’ ’Nej’ ’’

Använder inte tjänstera eftersom: ej ikryssad  − de ... (inget)

Enkäten givande: ’’ ’’ ’Vet ej’

Övriga synpunkter: Se email

           Namn:  Peter Kolmisoppi

           Email:  peter@mediasvar.se

Vill vara anonym:  Nej

Namn med eller ej:  Vill ha med

Önskar ta del av resultatet: ’Ja’ ’’

Använder osäkra tjänster: ’’ ’Nej’ ’’

Använder Telnet: ’Ja’ ’’ ’’

Gjort ändringar på telnet: ’Ja’ ’’ ’’

Vilka ändringar: Det är inte riktigt Telnet utan SSH, dvs krypterad shell−trafik.

Kollat telnet med programvara: ’’ ’Nej’ ’’

Vilka program: ’’ ’’ ’’   Annan: (inget)

Vill använda fler tjänster: ’’ ’Nej’ ’’

Använder inte tjänstera eftersom: ej ikryssad  − de ... (inget)

Enkäten givande: ’’ ’’ ’Vet ej’

Övriga synpunkter: (inget)

             Namn:  Patrik Olsson

             Email:  df@darkface.pp.se

Vill vara anonym:  Nej

Namn med eller ej:  Vill ha med

Önskar ta del av resultatet: ’Ja’ ’’
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Använder osäkra tjänster: ’Ja’ ’’ ’’

Använder Telnet: ’’ ’Nej’ ’’

Gjort ändringar på telnet: ’’ ’’ ’’

Vilka ändringar: (inget)

Kollat telnet med programvara: ’’ ’’ ’’

Vilka program: ’’ ’’ ’’   Annan: (inget)

Vill använda fler tjänster: ’’ ’Nej’ ’’

Använder inte tjänstera eftersom: ej ikryssad  − de ... (inget)

Enkäten givande: ’’ ’Nej’ ’’

Övriga synpunkter: (inget)

             Namn:  Joakim Eriksson

             Email:  jme@xponential.net

Vill vara anonym:  Nej

Namn med eller ej:  Vill ha med

Önskar ta del av resultatet: ’Ja’ ’’

Använder osäkra tjänster: ’Ja’ ’’ ’’

Använder Telnet: ’Ja’ ’’ ’’

Gjort ändringar på telnet: ’’ ’Nej’ ’’

Vilka ändringar: (inget)

Kollat telnet med programvara: ’’ ’Nej’ ’’

Vilka program: ’’ ’’ ’’   Annan: (inget)

Vill använda fler tjänster: ’’ ’Nej’ ’’

Använder inte tjänstera eftersom: ej ikryssad  − de ... (inget)

Enkäten givande: ’’ ’’ ’Vet ej’

Övriga synpunkter: (inget)

             Namn:  Anonym1

 Vill vara anonym:  Ja

Namn med eller ej:  Vill ha med

Önskar ta del av resultatet: ’Ja’ ’’

Använder osäkra tjänster: ’Ja’ ’’ ’’

Använder Telnet: ’Ja’ ’’ ’’
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Gjort ändringar på telnet: ’Ja’ ’’ ’’

Vilka ändringar: Ändrat i bl.a. /etc/hosts.allow och /etc/hosts.deny och pillat lite med
ipchains

Kollat telnet med programvara: ’Ja’ ’’ ’’

Vilka program: ’’ ’’ ’’   Annan: iptraf och sniffit

Vill använda fler tjänster: ’’ ’Nej’ ’’

Använder inte tjänsterna eftersom: ej ikryssad  ((inget))

Enkäten givande: ’Ja’ ’’ ’’

Övriga synpunkter: Vore skoj att få kopia på ex−jobbet sen :)

            Namn:  Anonym2

 Vill vara anonym:  Nej

Namn med eller ej:  Vill inte ha med

Önskar ta del av resultatet: ’Ja’ ’’

Använder osäkra tjänster: ’Ja’ ’’ ’’

Använder Telnet: ’Ja’ ’’ ’’

Gjort ändringar på telnet: ’Ja’ ’’ ’’

Vilka ändringar: Telnet är alltid osäker så länge man inte använder de
krypteringsmöjligheter protokollet erbjuder förnuftigt, eller uppnår säkerhet på en
lägre nivå. Det har tyvärr inte varit några realistiska alternativ. Vi har dock ökat
säkerheten genom att skapa alternativ till telnet (SSH1 och SSH2).

Kollat telnet med programvara: ’Ja’ ’’ ’’

Vilka program: ’’ ’’ ’’ Annan: less (för att läsa protokollspecifikationen), tcpdump
(för att titta på trafiken)

Vill använda fler tjänster: ’Ja’ ’’ ’’

Använder inte tjänstera eftersom: ej ikryssad − de ... För att en del dåligt designade
protokoll inte fungerar, och det inte finns specifikt protokollstöd för dem i libalias
[2.3] ännu.

Enkäten givande: ’’ ’Nej’ ’’

Övriga synpunkter: 1. Ang 2,3; Osäkra tjänster ut − ja, tjänster in − nej. Tolkar
genom som arbiträr riktning.

2. Telnet är ett protokoll [rfc 854] och inget begrepp för terminalkommunikation.
Tolkade dock det som det senare.
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Dormnet är ett öppet och rikt nätverk framför ett säkert nätverk, då detta är vad som
efterfrågas. Alternativ finns dock för de som efterfrågar säkerhet.

−−−

Om du vill kika på vilka regler som finns i firewallen så

säg till. Teori och praktik är sällan samma sak.

             Namn:  Anonym3

 Vill vara anonym:  Ja

Namn med eller ej:  Vill inte ha med

Önskar ta del av resultatet: ’Ja’ ’’

Använder osäkra tjänster: ’Ja’ ’’ ’’

Använder Telnet: ’’ ’Nej’ ’’

Gjort ändringar på telnet: ’’ ’’ ’’

Vilka ändringar: (inget)

Kollat telnet med programvara: ’’ ’’ ’’

Vilka program: ’’ ’’ ’’   Annan: (inget)

Vill använda fler tjänster: ’Ja’ ’’ ’’

Använder inte tjänstera eftersom: ej ikryssad − de ... Det fungerar för dåligt att köra
dem via brandväggen

Enkäten givande: ’Ja’ ’’ ’’

Övriga synpunkter: (inget)

             Namn:  Anonym4

 Vill vara anonym:  Ja

Namn med eller ej:  Vill inte ha med

Önskar ta del av resultatet: ’Ja’ ’’

Använder osäkra tjänster: ’’ ’Nej’ ’’

Använder Telnet: ’’ ’Nej’ ’’

Gjort ändringar på telnet: ’’ ’’ ’’

Vilka ändringar: (inget)

Kollat telnet med programvara: ’’ ’Nej’ ’’

Vilka program: ’’ ’’ ’’   Annan: (inget)
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Vill använda fler tjänster: ’’ ’Nej’ ’’

Använder inte tjänstera eftersom: ej ikryssad − de ... rhet. Detta gäller dock inte
enbart intrångs aspekten, utan även alla andra former av datasäkerhet.

Enkäten givande: ’Ja’ ’’ ’’

Övriga synpunkter: Jag har själv i mitt eget företag inte behov av att använda dessa
s.k. "osäkra" protokoll för närvarande.

Däremot så händer det att jag utför installationer och konfigureringar av nätverks
apparater, bla brandväggar eller Routrar med brandväggsfunktioner.

På detta sätt dyker detta problem upp då och då.

Hur man agerar beror till stor del vilka krav som ställs på säkerheten i respektive
företag. Vilket givetvis i sin tur beror på företagets verksamhet.

Men generellt så är min uppfattning att många företag inte har en aning om de risker
de tar, pga alldeles för dåligt utbildad personal och tidsbrist.

Man tar inte säkerheten på allvar.

Det finns dock även exempel på motsatsen. Alltså företag som bokstavligen fått nojan
pga artiklar om intrång via Internet osv. I dessa fall så har man implementerat en så
hög säkerhet att verksamheten störs och inte flyter på som den ska.

Tyvärr så är det allt för få företag som ser till att analysera sitt behov av säkerhet
inom företaget, för att uppnå "rätt" säkerhet. Detta gäller dock inte enbart intrångs
aspekten, utan även alla andra former av datasäkerhet.

Ett tips för dig som studerar är att försöka få tag i en liten datasäkerhets tidning som
heter "PREVENT" och ges ut av Datasäkerhets företaget Atremo. www.atremo.se
Den innehåller mycket intressanta artiklar från datasäkerhetens verklighet.

MVH

          Namn:  Anonym5

 Vill vara anonym:  Nej

Namn med eller ej:  Vill inte ha med

Önskar ta del av resultatet: ’Ja’ ’’

Använder osäkra tjänster: ’Ja’ ’’ ’’

Använder Telnet: ’Ja’ ’’ ’’

Gjort ändringar på telnet: ’’ ’Nej’ ’’

Vilka ändringar: (inget)

Kollat telnet med programvara: ’’ ’Nej’ ’’

Vilka program: ’’ ’’ ’’   Annan: (inget)

Vill använda fler tjänster: ’’ ’Nej’ ’’
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Använder inte tjänstera eftersom: ej ikryssad  − de ... (inget)

Enkäten givande: ’’ ’’ ’Vet ej’

Övriga synpunkter: Vi använder enbart osäkra tjänster utåt. De av våra servrar som
stöder osäkra tjänster och skall vara tillgängliga utanför brandväggen ligger utanför
brandväggen.
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