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Sammanfattning 
Trådlösa nätverk finns idag överallt och behovet av ständig internetaccess ökar för 
varje dag. Behovet av bra mjukvaror för att erbjuda säker trådlös internetaccess och 
samtidigt kunna ta betalt för det är ett problem. 

Denna rapport är en funktionsjämförelse av produkter som gör det möjligt att 
introducera spårbarhet och säkerhet för användarna i ett trådlöst nätverk. 

Mikrotik RouterOS jämfördes emot Zeroshell där funktionaliteten sedan sattes i en 
verklighetsbaserad kontext och möjliga implementationer presenterades. Resultatet 
påvisade att Mikrotik RouterOS passade bättre för de flesta scenarier än exempelvis 
Zeroshell. Men att Zeroshell istället har mycket bra stöd för katalogtjänster. 

Nyckelord: Autentisering, trådlöst nätverk, hotspot, captive portal. 
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1  Introduktion 
Idag används publika trådlösa nätverk (s.k. hotspots) på bland annat skolor, 
flygplatser, sjukhus och allmänna platser inne i stadskärnor. Syftet med ett publikt 
trådlöst nätverk är att ge tillgång till internet eller en nätverksresurs på ett enkelt och 
snabbt sätt. Flygplatser vill ha möjlighet att erbjuda flygresenärer betald 
internetaccess medans sjukhus kan ha som syfte att ge läkare flexibel tillgång till 
journalsystemet (Carpenter, 2008) eller att erbjuda patienten internetaccess. Trådlöst 
Nätverk (Wireless Network) går över ett medium som vem som helst kan få tillgång 
till så det är lämpligt att införa spårbarhet hos de anslutande klienterna i de fall 
nätverksåtkomsten ska vara publik. 

Det är vanligt att företag väljer att implementera nätet utan att ha en metod att 
kontrollera vilka användare som använder nätet (d.v.s. autentisering) och därmed 
förlorar spårbarheten i nätet gentemot klienterna. Exempel på detta är restauranger 
och caféer som installerar en accesspunkt utan att implementera en metod att hantera 
åtkomsten till nätet. Resultatet blir att klienter som inte är kunder till företaget kan 
ansluta till nätverket och fritt bruka nätverket utan restriktioner (Moceri & Ruths, 
2007). 

Ett alternativ till att erbjuda ett helt öppet trådlöst nätverk är att ha lösenordsskydd 
med kryptering. Problemet är då att användaren måste veta lösenordet för att kunna 
ansluta. Detta är inte smidigt när en användare bara behöver internetaccess ett par 
timmar för att sedan resa vidare. Därför har en lösning på detta problem introducerats 
genom att nätverket är helt öppet men användaren måste autentiseras genom en 
webbportal innan internetaccess eller access till nätverksresurser ges, s.k. 
autentiseringsportal eller Captive Portal på engelska. Lösenordet kan vara något 
användaren redan är tilldelad genom att vara medlem i en användardatabas, 
exempelvis lånekortsnummer på ett bibliotek (Mutch & Ventura, 2006). Alternativ 
lösning är att systemet har en betallösning där användaren autentiserar genom att 
betala med sitt kreditkort (Brooks, 2003) eller med hjälp av mobiltelefon och 
betalsms. Samtliga förfrågningar som användaren gör i webbläsaren leder till 
autentiseringsportalen innan autentiseringen validerats mot den resurs användaren ska 
tillåtas använda (Coleman & Wescott, 2006). En autentiseringsportal är en hoppackad 
lösning som exempelvis kan bestå av en proxy server som autentiserar användarna via 
en RADIUS-server (802.1x) med koppling till användardatabas eller katalogtjänst 
samt en webbserver (Zeroshell, 2010).  

Arbetet kommer ha fokus på autentiseringsportaler som är avsedda att implementeras 
i verksamheter som behöver ge trådlös access på ett enkelt sätt till valfritt antal 
klienter. 
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2 Bakgrund 
Denna rubrik kommer definiera ett antal scenarier som representerar ett par olika 
verksamheter där en autentiseringsportalslösning är lämplig att implementeras. Samt 
vilka övergripande krav som finns på implementationen. Vidare kommer alternativa 
autentiseringsmetoder att presenteras och varför att autentisera genom en portal är 
mer lämpligt. 

2.1 Definition av en autentiseringsportal 

Carpenter (2008) tar upp att en autentiseringsportal (Captive Portal) är ett system som 
gör följande saker: 

• Visar en påtvingad sida för användaren där användaren måste göra ett aktivt 
val. Såsom exempelvis att logga in, ange personuppgifter eller godkänna 
användarvillkor. 

• Användaren kan inte komma åt någon annan internetsida än den påtvingade 
sidan innan villkoret hos autentiseringsportalen är uppfyllt. Alla förfrågningar 
mot internetsidor kommer att besvaras med autentiseringsportalens webbsida. 

• Ger användaren nätverksaccess först när användaren blivit autentiserad genom 
autentiseringsportalen. Det innebär att användaren måste uppfyllt de krav som 
krävs för att få nätverksaccess. 

Detta stämmer väl överens vad som krävs av en autentiseringsportal för att bli ett 
grundläggande fungerande autentiseringssystem. 

Utöver grunddefinitionen för en autentiseringsportal så behövs även andra tjänster för 
att det praktiskt ska fungera för användarna att använda systemet. Dessa tjänster 
tillhör inte själva autentiseringsportalen men bör finnas tillgängligt i nätverket. 
Exempelvis: 

• DHCP Server som delar ut IP-adresser. 

• DNS Server som kan slå upp IP-adresser utifrån domännamn. 

• En säker inloggningsmekanism (med exempelvis SSL). 

• Säker plats för lagring av inloggningsuppgifter (användardatabas). 

2.2 Förklaring av viktiga begrepp 

Viktiga begrepp som används i arbetet kommer under denna rubrik förklaras. 

2.2.1 Walled Garden 

Enligt Mikrotik (2006a) är walled garden en mekanism som tillåter användare fri 
access till en vald resurs men nekar tillgång till all annan åtkomst. Walled garden 
innebär samma sak som namnet antyder, en inhägnad runt trädgården. Trädgården är 
då i denna bemärkelse de resurser som användarna har fri tillgång till utan att 
autentisering är nödvändig. Exempelvis att betallösningen PayPal läggs till i en 
walled garden i de fall användaren ska använda PayPal för att betala sin 
internetaccess. Det är helt enkelt en lösning på problematiken att använda en resurs 
ifrån tredjepart som behövs innan autentiseringen är helt klar. 



  

 3 

2.2.2 Multi-Site 

Stöd för flera siter innebär att centralisering av en tjänst är möjlig. I de fall det rör sig 
om en autentiseringsportal innebär detta att det är möjligt att ha flera kunder som 
abonnerar på att använda en inloggningssida. Varje kund kan sedan i sin tur ha en 
egen uppsättning av användare som de har självständig kontroll över. 

2.2.3 CI (Content Injection) 

CI är en metod för att inkludera nya html-taggar till en webbsida som en användare 
besöker. CI är något som finns som tillvalsfunktion hos bland annat Coova 
autentiseringsportal. Funktionaliteten använder den inbyggda proxyservern i Coova 
och kan injicera HTML-taggar beroende på om HTML-sidan matchas enligt ett 
fördefinierat reguljärt uttryck (CoovaChilli, 2010a). Denna funktion gör det fullt 
möjligt att ha autentiseringsportaler som är reklamfinansierade. Exempelvis genom att 
ett javascript läggs till i html-koden som visar reklam banners på alla sidor 
användaren besöker. 

2.2.4 UAM (Universal Access Method) 

UAM är ett samlingsnamn för metoden att använda en webbsida för autentisering. 
Enligt Lee (2004) har UAM fördefinierat att eventuella accesspunkter körs som ett 
öppet system. Fast själva autentiseringen för access till den skyddade nätverkresursen 
sker helt över en webbsida. UAM är metoden som autentiseringsportaler oftast 
använder för autentisering av användare. 

2.3 EAP med RADIUS som en metod att autentisera användare 

Den huvudsakliga uppgiften att använda kryptering i ett trådlöst nätverk är att uppnå 
konfidentialitet av den datatrafik som överförs i luften. Krypteringsmetoderna kan 
även användas tillsammans med EAP (Extensible Authentication Protocol) för att 
autentisera en användare och uppnå ett lager av spårbarhet gentemot den anslutande 
klientdatorn (Carpenter, 2008). Problemet med att använda krypteringsmekanismer 
som alternativ till en autentiseringsportal är att gästanvändare inte får information om 
hur autentisering går till i nätverket. Inloggningsuppgifter måste anges innan 
uppkoppling kan göras emot det trådlösa nätverket. Stöd för koppling mot 
katalogtjänster finns hos krypteringsmetoderna WEP, WPA och WPA2. Detta stöd är 
avsett för stora företagsnätverk (enterprise networks) och innebär att 802.1x-
autentisering används med hjälp av EAP-protokollet tillsammans med exempelvis en 
RADIUS-server (IEEE Computer Society, 2007). Figur 1 visar hur 
autentiseringsprocessen går till från det att en användare ansluter till accesspunkten 
tills att han/hon blivit autentiserad och får tillgång till internet. Accesspunkten kan i 
detta fall antingen använda WEP/WPA eller WPA2 tillsammans med EAP-
protokollet. 

EAP är däremot en ypperlig metod för företag att autentisera sina anställda eftersom 
inställningarna för det trådlösa nätverkskortet då kan distribueras via en katalogtjänst 
med hjälp av Group Policy Objects. I ett företagsnät blir det då teoretiskt möjligt för 
användaren att autentisera emot det trådlösa nätverket för att även bli autentiserad 
emot företagets katalogtjänst (single sign on).  

Mjukvaran Coova har ytterligare en implementationslösning av WPA och WPA2 där 
användaren blir autentiserad oavsett vilket krypteringslösenord som anges. Skillnaden 
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är att om fel lösenord anges så kommer användaren bara åt autentiseringsportalen där 
han/hon kan registrera sig för att få tillgång till den skyddade nätverksresursen även 
med hjälp av det ”felaktiga” lösenordet (CoovaChilli, 2010b). 

 
Figur 1 Processen för att autentisera en användare emot Active Directory med hjälp av EAP 

Protokollet. Detta är en 802.1x autentiseringssekvens där sista steget öppnar upp användarens 

anslutningsslot emot Internet. Källa: IEEE Computer Society (2011). 

2.4 Studie av tillgängliga autentiseringsportaler 

En autentiseringsportal är ett system som via en webbsida ger användaren information 
om hur han/hon gör för att autentisera emot nätverket. Innan autentiseringen är 
genomförd kommer användaren bara åt de av administratören fördefinierade 
webbsidorna oavsett vilken sida användaren efterfrågar i webbläsaren. Portalen är 
vanligen en hoppackad lösning som innehåller webbserver och programvara med 
routingfunktionalitet som skapar en portal där användaren kan autentisera emot 
exempelvis en intern databas eller emot externa katalogtjänster. Det finns en del 
övergivna öppen källkodsprojekt inom detta område som var aktiva i början av 2000-
talet. Dessa projekt har blivit grundstenen till många kommersiella och 
vidareutvecklade öppen källkodsprojekt. Följande mjukvaror har identifierats som 
övergivna projekt: 

• NoCatAuth med NoCatSplash (2001 – 2005) 

• Chillispot (2004 – 2006) 

Chillispot har vidareutvecklats av Coova till ett nytt verktyg som heter CoovaChilli. 
Portalen Chillispot implementeras än idag av bland annat DD-WRT (DD-WRT, 2011) 
som är ett öppet källkodsprojekt tänkt att ersätta mjukvaran i Linksys-routrar. DD-
WRT har idag stöd för produkter ifrån andra kända tillverkare som exempelvis D-
Link och Netgear. 

2.4.1 Coova 

Coova är ett mycket aktivt öppet källkodsprojekt under GPL-licensen som släpper nya 
versioner varje månad. Projektet bygger på källkoden ifrån Chillispot och 
implementeras som autentiseringsportal hos flera stora trådlösa internet- och 
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nättjänstleverantörer, däribland FON, Freerunner, Open-Mesh, Redbutton och 
SkyRove. Coova finns i flera versioner, CoovaChilli som kan installeras på en dator 
under en Linuxinstallation eller CoovaAP som kan laddas in som firmware direkt på 
en accesspunkt (CoovaChilli, 2010c). Bland funktionaliteten hittas bland annat stöd 
för webbportalsautentisering via UAM (Universal Access Method) och autentisering 
via RADIUS. Det finns även stöd för Content Injection som är en metod att lägga till 
exempelvis HTML taggar till alla de sidor som användaren besöker, detta möjliggör 
reklamfinansierade hotspots. Dokumentation av mjukvaran finns att tillgå genom 
Coova hemsida som beskriver funktionalitet och med installationsbeskrivning. 

2.4.2 Zeroshell 

Zeroshell är en Linux-distribution under öppen källkod (GPLv2) som innehåller all 
funktionalitet ett LAN behöver, funktionalitet såsom routing, VLAN, VPN m.m. 
Zeroshell projektet är inte lika aktivt som exempelvis Coova men har ändå historiskt 
släppt omkring mellan 1 – 4 nya versioner årligen. Trots att mjukvaran är i betastadiet 
i utvecklingsprocessen är mjukvaran mycket välgjord och har mycket avancerad 
funktionalitet. Autentiseringsportalen är bara en liten del av den funktionalitet som 
finns i paketet men enligt Zeroshell är den mycket kompetent. Stöd finns bland annat 
för Active Directory, Kerberos 5 och RADIUS koppling (Zeroshell, 2011). Utförlig 
dokumentation existerar och även dokumentationsbidrag ifrån andra utvecklare finns 
tillgängliga genom Zeroshell hemsida. 

2.4.3 Mikrotik RouterOS User Manager 

RouterOS User Manager är ett paket till det proprietära routingoperativsystemet 
RouterOS som innehåller bland annat en kompetent autentiseringsportal med 
hotspotlösning. Systemet har en inbyggd RADIUS-server men stöd existerar även för 
externa RADIUS-servrar. Systemet är utvecklat av Mikrotik och har proprietär 
mjukvara. Dokumentation finns via Mikrotik webbsida som beskriver minsta lilla 
aspekt funktionalitet och implementation av systemet. Nya versioner av RouterOS 
släpps med varierande intervall, ibland upp till 3 gånger per månad. Support finns att 
tillgå ifrån Mikrotik via e-post beroende på licensnivå som köpts. RouterOS finns 
både till x86-arkitektur och kan installeras som ett eget operativsystem. Mikrotik 
RouterOS ingår som standard till Mikrotiks egenutvecklade RouterBoard hårdvara 
(Mikrotik 2010a). På grund av RouterOS blygsamma systemkrav så kan 
operativsystemet även installeras på inbyggda system (embedded systems) som har 
processorarkitekturen x86. 

2.4.4 Patronsoft Firstspot 

Patronsoft erbjuder en Windowsbaserad proprietär lösning som är fullspäckad med 
funktionalitet. Stöd finns för ODBC databaser och RADIUS kopplingar. Firstspot har 
utbyggt stöd för mobila enheter med inställningsmöjligheter för att hantera bandbredd 
och QoS på ett enkelt sätt. Firstspot kan enkelt implementeras i ett multiredundant 
failover cluster (Patronsoft, 2011) för att fungera i större miljöer. Dokumentation och 
supportforum finns tillgängligt via Patronsoft hemsida. Patronsoft släpper ungefär 3-4 
nya versioner årligen av mjukvaran Firstspot. 



  

 6 

2.5 Implementation 

Denna rubrik tar upp viktiga aspekter som rör implementationen av näten i de 
definierade scenarierna från kap 2.7. Nyckelaspekter är den tekniska lösningen för 
implementation, säkerhet, autentiseringsmetod och kostnad. 

2.5.1 Teknisk lösning 

Scenario 2.7.1 (Bibliotek) och 2.7.2 (Internetcafé) är typiska scenarier där 
implementationen är liten med maximalt 1-2 accesspunkter. I internetcaféer och 
mindre bibliotek och är det ofta så bara att ett begränsat utrymme behöver ha 
täckning. Scenario 2.7.3 (Sjukhus) och 2.7.4 (Internationell flygplats) är däremot 
typiska exempel på storskalig implementation där 10-tals accesspunkter per våning är 
nödvändiga. I båda fallen skulle ett befintligt trådbundet nät behövas som 
sammanknyter accesspunkterna. Nätet bör ligga inom ett speciellt VLAN (Virtual 

Local Area Network) där accesspunkterna kopplas upp emot den server som tar hand 
om autentiseringsportalen. 

2.5.2 Säkerhet 

Samtliga av de definierade scenarierna har krav på att inloggningen inte ska kunna 
avlyssnas. Detta kan lösas genom att inloggningssidan krypteras med hjälp av SSL 
(Secure Sockets Layer) certifikat. Finns det exempelvis betalning via kreditkort 
genom portalen så är stark SSL-kryptering extra viktigt för att förhindra att någon 
kommer över andras kreditkortsnummer. 

En vanlig lösning idag är att erbjuda SSL-krypterad inloggning/betalsida medan 
resten av trafiken överförs okrypterat. Detta innebär att lösenorden skickas krypterat 
vid inloggning medan det fortfarande är möjligt för vem som helst att avlyssna resten 
av användarens övriga internettrafik. En modernare krypteringslösning som finns 
tillgänglig idag är webbläsarbaserad SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private 

Network). SSL VPN innebär att ett plugin installeras i webbläsaren vid åtkomst till 
autentiseringsportalen som tillåter att trafik i transportlagret (enl. OSI-modellen) 
tunnlas genom SSL på port 443 (Frankel, Hoffman, Orebaugh & Park, 2008). SSL 
VPN finns som portal och skyddar då endast http trafik. Möjlighet finns även att 
använda SSL VPN som ren VPN-tunnel där en Java, Flash eller ActiveX klient 
installeras genom webbläsaren och tillåter användaren att tunnla andra protokoll än 
webbtrafik. Fördelen blir att all trafik mellan användare och accesspunkt har stark 
kryptering. 

Det är även möjligt att kryptera nätverket med WEP, WPA eller WPA2 som använder 
dynamiska nycklar. Problemet med exempelvis WEP och WPA är att vissa algoritmer 
lätt kan brytas (Barken, 2003). Exempelvis RC4 algoritmen som WEP och WPA-
TKIP använder i trådlösa nätverk går att knäcka på ett par minuter beroende på 
bitlängd i kryptot och metod som används. 

2.5.3 Kostnad 

I de fall företaget är tänkt att använda internetuppkopplingen till att tjäna pengar och 
är därmed en viktig del i verksamhetens intäktsmodell. I dessa fall finns det högre 
krav på att systemet är lättadministrerat och att det alltid fungerar än att det kostar 
mycket att implementera. Exempel på dessa fall är internetcaféet och flygplatsen som 
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beräknas tjäna pengar på att erbjuda internet. I dessa fall kan det vara motiverat att 
överväga en kommersiell lösning som har väldefinierade supportavtal.  

Däremot i sjukhuset och bibliotekets fall så är en implementation som inte dras med 
återkommande licenskostnader näst intill ett krav. Därför kan det i detta fall vara 
motiverat med en öppen källkodslösning. 

Det som kostar pengar i implementationen av själva autentiseringsportalen är bland 
annat eventuella licenskostnader, arbetstid för implementationen och 
utvecklingskostnader. Även om mjukvaran är gratis så kan det hända att den inte 
passar verksamhetens behov och blir dyrare än en kommersiell lösning på grund av 
just implementations- och utvecklingskostnader. Andra stora kostnader som rör de 
tekniska aspekterna vid implementationen är bland annat kabeldragning till 
accesspunkterna, reservdelar (extra accesspunkter, switchar etc.) och 
strömförbrukning för servrar, accesspunkter samt eventuell kylning. 

2.6 Relaterade arbeten 

Tillgängligheten av vetenskapligt material med jämförande studier om just 
autentiseringsportaler är mycket begränsad. Jämförelser mellan autentiseringsportaler 
där både öppen källkod och proprietär mjukvara undersöks har inte påträffats. 
Däremot har andra relevanta arbeten påträffats som bidrar till kunskap som kan lägga 
grunden för att göra en sådan jämförelse. Bland annat ett relaterat arbete som utförts 
av University of Fort Hare i Sydafrika handlar om en implementation av 
autentiseringsportalen Chillispot på den Sydafrikanska landsbygden (Jere, Mpofu & 
Ndlovu, 2010). Ett forskningsbidrag har även hittats som handlar om trådlösa meshnät 
där autentiseringsportalen CoovaChilli implementerades i syfte att ta fram 
rekommenderande riktlinjer hur trådlösa meshnät ska implementeras 
kostnadseffektivt (Granelli, Rasheed, Riggio & Miorandi, 2009). Vetenskapliga 
artiklar ifrån facktidskrifter har påträffats med huvudsaklig fokus om implementation 
av trådlösa nätverk i amerikanska bibliotek (Breeding, 2005; Mutch & Ventura, 
2006). Ytterligare ett arbete som kan anses relaterat är en artikel i tidningen Linux 

Journal som till viss del tar upp skillnader mellan autentiseringsmjukvara samt hur 
mjukvaran kan implementeras (Kershaw, 2003). Ett examensarbete på avancerad nivå 
har påträffats som undersöker autentiseringsportalerna Nocat och Wifidog 
(Jemurzinov, 2008). Ett annat relevant arbete som påträffats jämför säkerheten och 
skillnader mellan EAP-protokoll som kan implementeras i trådlösa nätverk (Dantu, 
2006). Att känna till skillnader mellan EAP-protokollen kan underlätta i detta arbete 
för att veta vilka implementationer av protokollet som har högst säkerhet när 
mjukvarorna i detta arbete undersöks närmare. 

2.7 Definition av scenarier 

För att undersöka mjukvarorna är det bra att ha vissa aspekter att utgå ifrån om vilken 
mjukvara som lämpas bäst för respektive scenario. Denna rubrik kommer definiera ett 
antal verklighetsanknutna fiktiva scenarier som har koppling till hur mjukvaran kan 
implementeras ute i en verksamhet och vilka grundläggande krav som finns på 
mjukvaran. Dessa scenarier blir ett viktigt diskussionsunderlag när funktionalitet 
diskuteras i senare delar av arbetet för att sätta funktionaliteten i en mer 
verklighetsbaserad kontext. Tabell 1 i kapitel 4.3 tar upp ett antal preliminärt 
uppställda krav för respektive scenario. Denna tabell kommer att utökas när arbetets 
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resultat presenteras (Se kap. 5) eftersom mer funktionalitet kommer att hittas under 
arbetets gång. 

2.7.1 Bibliotek 

Enligt det arbete som utförts av Watkins (2006) så har en implementation av ett 
trådlöst nätverk gjorts hos OCPL (Orange County Public Library) i Kalifornen. I 
denna implementation så har de definierade kraven varit att allmänheten ska ha fri 
tillgång till internet oavsett om användaren har lånekort eller ej. Lånekort behövs 
endast om en användare vill ha tillgång till bibliotekets sökdatabaser över det trådlösa 
nätverket. Watkins tar även upp att den trådlösa implementationen har en 
kostnadsorienterad fokus. Det menas med att vikt läggs på att informera användaren 
om säkerhetsnivån i nätet istället för att investera i hög säkerhet. Informationen sker i 
detta fall genom att informationsblad delas ut till de användare som sitter med bärbar 
dator i biblioteket. Den säkerheten som existerar är främst brandväggar som ser till så 
att användarna inte kommer åt bibliotekets interna nätverk och att användarna inte kan 
kommunicera direkt utan att först gå genom brandväggen.  

Den implementation som OCPL använt går till stor del i linje med detta arbetets 
identifierade krav för bibliotekscenariet. Kritik kan ges på att OCPL använder 
pappersblad för att informera om säkerheten. Detta är något som kan lösas genom en 
enkel informationssida via en autentiseringsportal. Där användaren måste godkänna 
att denne är underförstådd med säkerheten i nätet innan access till internet kan ske. 
Detta skulle öka komplexiteten i nätverket men minska den långsiktiga kostnaden för 
de pappersblad som delas ut manuellt. Ett biblioteksnät hos OCPL och i allmänhet är 
tänkt för att alla ska kunna få enkel tillgång till informationssökning. Watkins menar 
att eftersom nätet ska vara lätt att ansluta till så används ingen kryptering. Därför 
tipsas användaren om risken i att använda biblioteksnätet för känsliga eller privata 
ändamål över en osäker förbindelse.  

Detta arbete kommer utgå ifrån den implementation som gjorts på OCPL men 
förbättringar som kan göras till låg kostnad kommer att tas i beaktande. Kravet på att 
en autentiseringsportal används för att ge säkerhetsinformation till användaren 
kommer att ses som ett definierat krav i detta scenario. Det är viktigt att 
autentiseringsportalens huvudsida ger möjlighet för användare med lånekort att logga 
in för att få tillgång till bibliotekets sökdatabaser. Avsaknad av inloggning för tillgång 
till nätet gör att spårbarheten försvinner vilket detta arbete kommer anta vara ett 
problem som måste lösas. Lösningen skulle kunna vara att nya användare registrerar 
sig med sitt personnummer som inte nödvändigtvis behöver vara knutet till ett 
lånekort. Det skulle istället räcka med att exempelvis uppvisa legitimation i 
informationsdisken för att få sitt bibliotekskonto ut mot internet aktiverat. 

2.7.2 Internetcafé 

DeFranza (2008) tar upp ett par viktiga punkter vid användande av trådlösa nätverk 
vid ett internetcafé. Bland annat att tänka på att skicka lösenord och annan viktig 
information krypterat över nätverket. Detta tar DeFranza upp att användaren bör tänka 
på att använda https (hypertext transfer protocol secure) eller en VPN-anslutning för 
att vara på den säkra sidan. Dessa problem skulle kunna lösas genom att lägga på ett 
extra lager av säkerhet i nätet, exempelvis att erbjuda ett WPA2-krypterat nätverk där 
tilldelade inloggningsuppgifter fungerar som krypteringsnyckel. Ett internetcafé har 
generellt som mål att ge internetaccess till betalande cafégäster och då är det viktigt 
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att automatisera processen med att hantera inloggningsuppgifter. Detta kan 
exempelvis göras genom att skriva ut inloggningsuppgifterna på kvittot när kunden 
betalar. Nätet bör klara ca 30-50 samtidiga användare beräknat på storleken av ett 
internetcafé i en större stad. 

2.7.3 Sjukhus 

Redan år 2003 började de trådlösa patientnäten dyka upp i USA (Sandbladh, 2003). 
På en del håll i Sverige har sjukhus försökt att erbjuda trådlöst patientnät men ibland 
misslyckats att upprätthålla den säkerhet som krävs i nätet (Sandström, 2005). Region 
Skåne har idag fungerande trådlösa patientnät på sina sjukhus. På sjukhusen i Skåne 
autentiserar patienten emot en autentiseringsportal och betalar med kreditkort för att 
bli autentiserad (Larsson, 2010). Det kostar 15 Kr per dygn eller 50 Kr per vecka för 
användaren att få tillgång till internet. Denna kostnad kan anses som självkostnadspris 
som ska täcka support och till viss del den långsiktiga investeringen för nätet. 
Säkerheten i de trådlösa nät som finns i Region Skåne är att autentiseringsportalen är 
skyddad med SSL (Secure Sockets Layer) genom att använda https (Hypertext 

Transfer Protocol Secure). Själva nätet är dock oskyddat utan kryptering vilket 
innebär att eventuell oskyddad trafik såsom okrypterade lösenord kan avlyssnas av 
utomstående. 

Betalningslösningen hos Region Skåne kan anses som undermålig med tanke på att 
användaren måste ha med sitt kreditkort vid sängplatsen för att använda internet. Det 
skulle kunna anses mer lämpligt att även erbjuda fakturabetalning som betalsätt där 
patienten faktureras kostnaden för internet direkt på sjukhusräkningen. 

2.7.4 Internationell flygplats 

Arlanda flygplats har ett trådlöst nätverk för resenärer. Gästen kan där logga in på det 
trådlösa nätverk genom att autentisera via en autentiseringsportal antingen genom att 
betala med kreditkort eller använda en förköpt kupong (voucher). För 49 Kr per 
timma eller 129 Kr per dygn kan en användare få tillgång till det trådlösa nätet. 
Flygplatsen har dessutom två s.k. roaming partners, Ipass och Boingo som användaren 
kan logga in till för att komma åt internet genom flygplatsens nät (Swedavia, 2011). 
Arlanda flygplats har liksom Region Skånes sjukhus säkerhetslösningen att erbjuda 
SSL-skyddad autentiseringsportal men har ingen krypteringslösning på nätet. Många 
resenärer reser på affärsresor och är i behov av att använda det trådlösa nätet för att 
arbeta. Airtight Networks (2008) har utfört en studie om säkerheten i de publika 
trådlösa näten på 27 flygplatser över hela världen. Denna studie påvisade ett bara 3 % 
av användarna skyddade sig själva med säkra VPN-anslutningar över det trådlösa 
nätet. Det är rimligt och anta att affärsresenärerna utgör en större andel än 3 % av 
användarantalet i flygplatsnäten. Av denna anledning hade det varit lämpligt att 
erbjuda en extra säkerhetslösning för datatrafiken som går över det trådlösa nätet. 
Exempelvis genom att erbjuda en VPN-lösning mellan användare och accesspunkt för 
att få all trådlös trafik krypterad och därmed minska risken för att användaren blir 
avlyssnad. På grund av att det trådlösa nätet ger viktiga inkomster till flygplatsen och 
de inblandade internetleverantörerna är det viktigt att implementationen i nätet kan ha 
hög upptid med redundant lösning för autentiseringsportalen. 
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3 Problem 
Huvudsyftet för detta arbete är att jämföra autentiseringsportaler för trådlöst nätverk 
för att utreda vilka skillnader i funktionalitet och skalbarhet som existerar och att göra 
en jämförelse mellan mjukvarorna i en verklighetsanknuten kontext med uppställda 
scenarier. Arbetet kommer som ytterligare aspekt ta upp jämförelser och diskutera 
paralleller mellan mjukvaror med öppen källkod och proprietära alternativ. Viktiga 
saker att studera är vilken hårdvara och operativsystem som lösningen stödjer och 
vilken dokumentation och support som finns att tillgå vid val av system. För att ett 
nätverk ska kunna växa är det även viktigt att nätverket enkelt kan utökas. En skalbar 
lösning borde därför innehålla stöd för externa katalogtjänster eller andra typer av 
autentiseringsdatabaser som möjliggör en skalbar miljö. Arbetet kommer undersöka 
två autentiseringsportaler som kan möta verksamheternas behov i de fyra uppställda 
scenarierna och vad skillnaden är i funktionalitet mellan mjukvarorna. 

3.1 Motivering 

Autentisering är extra viktigt i ett öppet nätverk som använder ett trådlöst medium. 
Att få in en spårbarhet i nätet som avvärjer missbruk av uppkopplingen är därför 
oerhört viktigt (Kershaw, 2003). För att systemadministratören ska få denna 
spårbarhet är det möjligt att introducera en autentiseringsportal i nätverket som 
autentiserar användaren innan tillgång till nätverket eller vissa nätverksresurser 
godkänns. Idag finns det företag som erbjuder autentiseringsportaler mot 
licenskostnad eller års/månadsavgift samtidigt som öppen källkod alternativen finns 
tillgängliga (Weiss, 2008). En 12-stegsplan har utvecklats av Watkins (2006) för 
implementation av trådlös access på främst bibliotek. I den planen ingår utveckling av 
egen mjukvara för att erbjuda trådlös access och för att autentisera låntagare vid 
användning av sökdatabaser. Samtidigt som vanlig internetaccess kan göras utan 
autentisering. Principen med autentiseringen är densamma för andra applikationer än 
biblioteksresurser. Utveckling av egen mjukvara i varje trådlöst nät som behöver 
någon form av autentisering för allmänheten är inte hållbart för mindre företag och 
organisationer då det medför utvecklingskostnader. CoovaChilli erbjuder en fri 
autentiseringsportal under GPL-licensen som många stora trådlösa tjänstleverantörer 
valt att basera sin kommersiella lösning på, däribland lösningar som FON Wireless 
och Skyrove (CoovaChilli, 2010c). 

Det är därför lätt att anföra ett antagande om att de lösningar som finns med öppen 
källkod kräver vidareutveckling för att användas i kommersiellt syfte. 

I de relaterade arbeten som påträffats däribland Jemurzinov (2008) som undersöker 
mjukvarorna NoCat och Wifidog. Så har ingen vikt lagts på att faktiskt göra en 
jämförelse där både proprietär och öppen källkod finns representerad. Jemurzinov 
konstaterar dock att funktionaliteten hos de proprietära alternativen är högst 
intressant. 

Det finns idag ingen vetenskaplig undersökning av autentiseringsportaler som jämför 
mjukvaran mot behoven i givna scenarier. Det är därför svårt för en till ämnet 
nyinvigd systemadministratör att göra ett kompetent val av autentiseringsportal med 
hänsyn till funktionalitet, säkerhetskrav, kostnader och skalbarhetskrav. Av denna 
anledning är det motiverat att göra en jämförande undersökning av 
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autentiseringsportaler där både öppna, proprietära samt kommersiella lösningar finns 
representerade för att hitta svaret till huvudfrågan. 

3.1.1 Delfrågor 

Relevanta preliminära delfrågor som är intressanta att titta på är vilka scenarier som 
de olika mjukvarorna är lämpade att implementeras i. Finns det skillnader i 
funktionalitet, kunskapskrav, support eller andra kriterier så att det finns mer lämpade 
platser/företag att implementera mjukvaran till? 
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4 Metod  
Denna punkt kommer ta upp med vilka kriterier urvalet av mjukvara utförs och vilka 
undersökningsmetoder som kommer att användas i arbetet. 

4.1 Litteraturstudie 

Undersökning av mjukvaran kommer främst göras genom en grundlig litteraturstudie. 
Litteraturstudien kommer göras på utvecklarnas webbplatser för att hitta relevant 
dokumentation samt på forum och andra mötesplatser som diskuterar mjukvaran. 
Utbudet av tredjeparts dokumentation kommer också att eftersökas såsom guider och 
andra dokument som tagits fram av andra än utvecklaren. Detta är en viktig hjälp vid 
problemlösning och installation i de aspekter som inte utvecklarens dokumentation tar 
upp. Det som är intressant att få fram är mjukvarornas övergripande funktionalitet. 
Den funktionalitet som vikt kommer läggas på är funktioner som kan implementeras 
för att underlätta viktiga aspekter som bland annat administration, skalbarhet och 
säkerhet i de olika definierade scenarierna (från kap. 2.7). Resultatet av 
litteraturstudien kommer användas till att få kännedom om vilken funktionalitet att 
undersöka vid installationen av mjukvaran. 

4.1.1 Alternativ metod & diskussion 

En alternativ metod hade varit att först kontakta ett par företag som faller i 
kategorierna nämnda i kap. 2.7. För att göra en enkätundersökning om vilken 
funktionalitet företagen verkligen behöver innan litteraturstudien påbörjas. Nackdelen 
med detta tillvägagångssätt är att scenarierna inte blir allmänt utformade. Istället blir 
arbetet mer skräddarsytt för ett fåtal verksamheter. Fördelen med att använda 
litteraturstudien och testningen av mjukvarorna är att arbetet kan baseras på allmänt 
uppställda scenarier som även kan täcka liknande verksamheters behov. Det innebär 
att resultatet sedan kan appliceras på flera liknande organisationer utan att bli helt 
utformad endast för en specifik organisation.  

Det hade även varit möjligt att basera litteraturstudien endast på den officiella 
dokumentationen ifrån utvecklarna. Enligt egen erfarenhet så kan vissa specifika 
problem ta längre tid att lösa vid användning av officiell dokumentation än tredjeparts 
dokumentation. Av den anledningen så är det viktigt att ha med båda aspekterna för 
att hitta så mycket relevant dokumentation som möjligt. 

4.2 Testning av mjukvarorna 

Autentiseringsportalerna som ska undersökas kommer installeras som virtuella 
maskiner med hjälp av virtualiseringsprogramvaran VMWare Workstation. Den 
virtualiserade maskinen kommer ha 2st virtuella nätverkskort. Ett som är kopplat 
emot internet och ett som är kopplat emot det interna accessnätet som 
autentiseringsportalen ska kontrollera. Till det interna nätet ansluts en virtuell 
klientdator med Windows 7 installerad som simulerar en trådlös klient. Detta ger 
möjlighet att ifrån den virtuella klienten logga in som användare genom 
autentiseringssystemet. I de fall funktionalitet hittas som behöver en trådlös miljö för 
att testas så finns fortfarande möjlighet att ansluta trådlöst USB-nätverkskort som 
dedikerats till den virtualiserade maskinen under testningen. Metoden ger en snabb 
uppkoppling av ett komplett nätverk utan att behöva dra en enda kabel, vilket ger mer 
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tid över till själva installationen och identifiering av funktionalitet och bättre kontroll 
över testmiljön. Detta bidrar till en minimerad andel oförutsedda felkällor. 
Implementationen kommer sedan göras med dokumentationen som tidigare studerats 
(kap. 4.1) som grundpelare. I de fall viktig funktionalitet hittas under testningen som 
inte kunnat förutspås som viktig under litteraturstudien kommer arbetet stödja ett 
iterativt tillvägagångssätt. En iterativ metod i detta fall innebär att stöd finns för att gå 
tillbaka till dokumentationen och göra en ny litteraturstudie om funktionalitet hittas i 
testningsfasen av arbetet. 

Anledningen till varför testning är viktig är att främst få förståelse för hur 
funktionaliteten implementerats och fungerar i den valda mjukvaran.  Detta kommer 
ge bättre inblick i hur funktionen kan användas och vara till nytta när de sätts i en mer 
verklighetsanknuten kontext i de definierade scenarierna. 

4.2.1 Alternativ metod & diskussion 

Alternativet till att använda uppsättning enligt kap. 4.2 är att helt använda fysisk 
utrustning tillsammans med ett riktigt trådlöst nät. Detta skulle göra att en stor del av 
tiden kommer gå åt till att koppla upp själva nätverket tillsammans med relaterad 
problematik. Det hade gett en mer realistisk implementation men detta arbete 
fokuserar dock på autentiseringsportalens funktionalitet, därför är det mer relevant att 
göra enligt första metoden. 

4.3 Genomförande 

Datainsamling kommer att genomföras under arbetets gång som kommer innehålla 
mjukvarornas funktionalitet för att kunna göra en jämförelsetabell mellan öppen 
källkod och proprietär mjukvara. Mjukvarornas funktionalitet kommer sedan 
teoretiskt analyseras i relation till fyra scenarier hur funktionaliteten skulle kunna 
implementeras. Viss funktionalitet kan ha mycket större betydelse i jämförelse med 
annan funktionalitet i de olika scenarierna. Avgränsning kommer göras i vilka 
funktioner som undersöks. Vikt kommer läggas på den funktionalitet som är knuten 
till själva autentiseringsportalen, exempelvis autentiseringsmekanismer sammantaget 
med övrig funktionalitet som rör användarens inloggningsmöjligheter. Det kan även 
vara så att liknande funktionalitet implementerats på olika sätt i mjukvarorna. Tabell 1 
visar identifierade krav på extra funktionalitet utöver fungerande autentisering för 
respektive uppställt scenario. Jämförelse kommer sedan att utföras mellan 
kravtabellen för respektive scenario och identifierad funktionalitet hos mjukvarorna. 
Detta kommer leda till en överskådlig tabell som innehåller både ställda 
funktionalitetskrav och vilka mjukvaror som har de viktigaste identifierade 
funktionerna. 
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Tabell 1 – Krav på lösningen hos respektive scenario. 

Krav Bibliotek Internetcafé Internationell flygplats Sjukhus 

Betallösning - ** ** * 

Ständigt krypterad 
anslutning mot AP 

O O * O/** [1] 

QoS begränsning 
av bandbredd 

O ** ** * 

Stöd för 
reklamfinansierad 

internetaccess 

- - O - 

Innehållsbaserad 
blockering  

O - - - 

Multi-Site stöd - - -/O[2] -/O[2] 

Skydd mot MAC-
spoofing 

O * ** ** 

Förändringsbara 
inloggningssidor 

* ** ** ** 

Klassificering ** = Mycket viktigt O = Bra att ha 

   * = Viktigt  - = Oviktigt 

Fotnoter [1] Ifall personal ska använda nätet emot sjukhusets   
   system. 
  [2] Ifall autentiseringsportalen behöver styra flera delar av  
   verksamheten kan denna funktion underlätta   
   administrationen. 

4.3.1 Alternativ metod & diskussion 

Det hade varit möjligt att göra en ren jämförelse endast mellan mjukvarorna utan 
relation till scenarier. Jämförelsetabellen skulle då kunna identifiera skillnader i 
funktionalitet mellan de valda mjukvarorna. Problemet med en sådan metod är att veta 
i vilka situationer mjukvaran är lämplig att implementeras i. Något som i sin tur leder 
till att resultatet inte blir lika informativt för den som ska implementera mjukvaran i 
en verksamhet. Därför är det mer motiverat att faktiskt ge exempel på allmänna 
scenarier som i praktiken skulle kunna användas av andra organisationer med 
liknande behov. 

4.4 Urval av mjukvara 

Urvalet av öppen källkod mjukvara kommer baseras främst på om mjukvaran har en 
tillräckligt hög nivå av dokumentation och support. Dokumentationsnivån är viktig 
för att mjukvaran ska ha en chans att mätas med proprietära alternativ. Jemurzinov 
(2008) skriver i sitt arbete om vikten av att autentiseringssystemet är skalbart och 
flexibelt. Skalbarhet är viktigt för att användaren ska få tillgång till samma 
inloggningssystem på flera platser och därmed öka användarmobiliteten. Följande 
kriterier kommer vara ett krav när urvalet av mjukvara. 
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Skalbarhetskrav: 

• Databasdriven användarhantering och stöd för att kopplas mot extern databas 
som inte är låst till mjukvaran. 

• Mjukvaran ska kunna köras i antingen x86 och/eller x64 samt virtualiserade 
miljöer. 

• Begränsningsmöjligheter av bandbredd per användare. 

Dokumentationskrav: 

• Dokumentation ska existera antingen ifrån utvecklaren eller ifrån en tredjepart 
som åtminstone beskriver hur mjukvaran installeras och grundläggande 
funktionalitet. 

Autentiseringsportaler som rakt av bakats in i en paketerad lösning och som är 
baserad på existerande öppen källkod, exempelvis DD-WRT, kommer inte att 
undersökas i detta arbete. Då det ter sig naturligt att undersöka den ursprungliga 
mjukvaran. Samtidigt är det dock intressant att undersöka mjukvara som utvecklats 
ifrån öppen källkod där lösningen fått sin egna funktionsmässiga prägel. Lösningar 
som säljer sin autentiseringsportal enligt principen ”Software as a Service” 
(Hotspotsystem, 2011; Sputnik, 2011) kommer heller inte undersökas i detta arbete. 
Då krav på specifik hårdvara existerar hos dessa företag vilket resulterar i en lägre 
skalbarhetsnivå i lösningen. 

4.4.1 Vald mjukvara 

Efter en noggrann efterforskning så uppfyller är samtliga av de mjukvaror i kapitel 2.5 
de krav som är ställda under kriterier. Avgränsning måste dock göras till två 
mjukvaror för att få tid att mer detaljerad granska de mjukvaror som valts. Vid analys 
av de hittade mjukvarornas dokumentation har det påträffats att Zeroshell och 
Mikrotik User Manager har mycket goda möjligheter att passa in i de definierade 
scenarier som ställts upp i kapitel 2.7. Zeroshell är en autentiseringsportal utvecklad i 
öppen källkod och har ett välutvecklat administrationsgränssnitt med mycket 
avancerad funktionalitet. Bland annat vlan, trafikstatistik, multissid accesspunkt m.m. 
(Zeroshell, 2011). Eftersom Mikrotik RouterOS har likvärdig funktionalitet i 
grundsystemet så passar Zeroshell och Mikrotik RouterOS med sitt User Manager bra 
i en jämförelse. Båda systemen bedöms ha tillräcklig funktionalitet att implementeras 
i både små och stora nätverk. 

4.5 Förväntningar av resultatet 

Resultatet förväntas ge vetenskapligt underlag för vad som kommer krävas av en 
autentiseringsportal för att kunna implementeras med hänsyn till flera olika 
verksamheters behov i teoretiskt uppställda scenarier. Detta för att på ett enkelt sätt se 
om det idag finns en lösning som med fortsatta arbeten skulle kunna utvecklas till att 
få den funktionalitet som motsvarar de flesta scenariers behov. Arbetet förväntas 
också kunna ge systemadministratörer en handledning i vilken autentiseringsportal 
som kan vara värd att titta närmare på med hänsyn till kostnader och svårighetsgrad 
att implementera. 
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5 Resultat 
Denna rubrik kommer presentera de resultat som arbetet kommit fram till. 
Beskrivning av funktionaliteten hos varje jämfört mjukvara kommer först göras med 
hänsyn till den funktionalitet som hittats i litteraturstudien hos befintlig 
dokumentation. Sedan kommer den existerande funktionaliteten som påträffades vid 
testning av mjukvarorna att presenteras. Sist kommer diagram presenteras där 
existerande funktionalitet redovisas mappat till de uppställda scenarierna ifrån punkt 
2.7. 

5.1 Identifierad funktionalitet ifrån litteraturstudie 

Funktionerna som hittats i litteraturstudien från respektive mjukvara kommer att 
presenteras i detta kapitel. Litteraturstudien begränsades till den funktionalitet som 
finns i autentiseringsportalen. Båda mjukvarorna har även många andra funktioner, 
men de funktioner som kontrollerats är endast de som har direkt relation till 
autentiseringsportalen i mjukvaran. 

5.1.1 Mikrotik RouterOS 

RouterOS har en välutvecklad autentiseringsportal med mycket intressant 
funktionalitet. Bilaga 1 visar den funktionalitet som påträffats i den existerande 
dokumentationen ifrån Mikrotik (2010b) som finns för RouterOS autentiseringsportal. 
Den dokumentation som finns tillgänglig är skriven på engelska och förklarar hur 
varje funktion fungerar. Förklaringen sker på ett sätt så att användaren kan testa 
kommandot i ett terminalfönster genom att skriva in det manuellt. Funktionerna heter 
dock detsamma även i webbgränssnittet. De allra flesta funktionerna för 
autentiseringsportalen går att konfigurera upp direkt i systemets webbadministration. 
Mikrotik har även utvecklat ett tilläggspaket som kan användas till den befintliga 
autentiseringsportalen i RouterOS. Detta tilläggspaket heter Mikrotik RouterOS UM 
(User Manager) och är egentligen en RADIUS-server med ett utvecklat 
webbgränssnitt. Genom UM får systemet viktig funktionalitet såsom stöd för 
kvittoskrivare samt stöd för betallösningar. Användargränssnittet i Mikrotik RouterOS 
finns bara på engelska. 

5.1.2 Zeroshell 

Zeroshell autentiseringsportal beskrivs i dokumentationen som en s.k. ”native” 
implementation (Zeroshell, 2011). Detta innebär att inga färdiga lösningar har använts 
för att få autentiseringsportalen att fungera. Likt RouterOS förlitar Zeroshell istället 
på accesslistor tillsammans med brandväggsregler direkt i systemet för att få en 
fungerande autentiseringslösning. En av Zeroshell stora fördelar är att stöd finns för 
Active Directory, Kerberos och andra katalogtjänster. Detta innebär att det skulle vara 
fullt möjligt att integrera Zeroshell direkt med en katalogtjänst utan att använda en 
mellanliggande RADIUS-server. Bilaga 2 tar upp vilka identifierade funktioner som 
påträffats i den dokumentation som finns tillgänglig. Användargränssnittet i Zeroshell 
är på engelska. Autentiseringsportalens inloggningssida finns på engelska och 
italienska, möjlighet finns för administratören att manuellt översätta vanligt 
förekommande felmeddelanden som användaren kan få. Tillgänglig dokumentation 
finns skriven på engelska och italienska. 
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5.2 Existerande funktionalitet 

Resultatet ifrån testningen av mjukvarorna kommer övergripande förklaras under 
denna rubrik. Kommer förklara lite hur inställningsmöjligheterna och vilka funktioner 
som inte riktigt fungerat som dokumentationen presenterat. 

5.2.1 Mikrotik RouterOS 

Om den existerande funktionaliteten går det att säga att de flesta funktionerna 
fungerar som utlovat. RouterOS implementation av viss funktionalitet är inte alltid så 
välgenomtänkt som en systemadministratör skulle kunna önska sig, men på det stora 
hela så är det en mycket välfungerande lösning. Exempel på detta är att det finns stöd 
för reklampopups i systemet genom att bocka för en ruta och välja vilken sida som 
ska visas. Vid test av denna funktion så hade denna ruta ingen som helst betydelse, 
det kom inte upp någon popup även om popupblockeraren var helt avstängd i 
webbläsaren. Vidare så uttrycks det i dokumentationen att det finns stöd för Paypal 
och Authorize.net betallösningar. Vid närmare kontroll av funktionen så 
uppmärksammades att ingen färdig HTML-sida för att ta betalt genom existerade. Det 
är något administratören måste skapa själv för att betallösningen ska fungera i 
slutänden. Studier av dokumentationen visade att det finns lite exempelsidor i 
dokumentationen som kan vara till hjälp. Dokumentationen tog även upp ett antal 
variabler som går att använda när HTML-sidorna designas, dessa variabler visade sig 
vara för Mikrotik RouterOS UM (User Manager) version 3 och 4. För version 5 som 
undersöktes i detta arbete hade vissa variabelnamn förändrats vilket försvårar 
skapandet av egna HTML-sidor för inloggning väldigt mycket. Mikrotik hade 
förmodligen tjänat mycket på att erbjuda gratis exempelmallar för egna 
inloggningssidor både med och utan betallösning. 

När autentiseringsportalen konfigureras under menyn ”hotspot” så går det välja precis 
på vilket nätverksinterface eller VLAN som ska skyddas i en menyguide (s.k. wizard). 
Figur 2 visar när vlan 10 ställs in som ett hotspotgränssnitt som ska skyddas. Den 
initiala konfigurationsguiden rekommenderar även användaren att importera ett 
certifikat redan från början, för att få en SSL-säkrad inloggningssida. När 
autentiseringsportalen konfigurerats genom guiden så ställer RouterOS automatiskt in 
alla brandväggsregler och de inställningar som behövs för att få fungerande 
autentisering på det aktuella nätverksinterfacet.  
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Figur 2 En s.k. wizard kan automatiskt ställa in nödvändiga inställningar för att 

autentiseringsportalen ska fungera. 

Alla HTML-filer genereras automatiskt och finns tillgängliga under RouterOS filträd 
som mycket enkelt kan förändras efter eget behov. En klar fördel att använda 
RouterOS inbyggda autentiseringsportal är att avancerad konfiguration av 
brandväggsregler sköts per automatik men kan samtidigt editeras efter behov direkt i 
administrationsgränssnittet. Zeroshell har ingen möjlighet att förändra de automatiskt 
satta brandväggsreglerna direkt i administrationsgränssnittet som RouterOS har fullt 
stöd för.  

Bilaga 2 tar upp de identifierade funktionerna med en beskrivning hur det fungerar 
jämfört med vad som står i dokumentationen. 

5.2.2 Zeroshell 

Det går att jämföra Zeroshell autentiseringsportal som en mer statisk lösning än 
Mikrotik RouterOS. I Zeroshell går det att få en fungerande autentiseringsportal på ett 
par minuter. Det är inte mycket som är möjligt att förändra på egen hand, egentligen 
bara loggan och texten på inloggningssidan. Vid installation märks det att stöd för 
betalningssystem finns implementerat, men inget som är fullt så färdigt som i 
RouterOS. Vid närmare efterforskning i Zeroshell diskussionsforum ska det gå att 
implementera betallösning om skripten som styr autentiseringsportalen görs om. Detta 
är dock en funktionalitet som inte finns officiellt dokumenterad. Hos Zeroshell märks 
det att vikt lagts på att få stort stöd för katalogtjänster. Webbgränssnittet erbjuder 
integration med LDAP, Kerberos och RADIUS-tjänster med eller utan kryptering 
samt stöd för smarta kort (smartcards) för säker inloggning. Figur 3 visar gränssnittet 
där synkroniseringen med Active Directory kan ställas in. Zeroshell skulle kunna vara 
ett tänkbart alternativ för organisationer som har stora krav på SSO (Single Sign On) i 
sin lösning. Zeroshell visade sig inte ha fullt så hög funktionalitetsnivå som Mikrotik 
RouterOS (Se Bilaga 3). Mjukvaran kan implementeras som en enkel 
autentiseringsportal i verksamheter som har krav på att autentisering enkelt ska kunna 
göras via en katalogtjänst. 
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Figur 3 Zeroshell har stöd för synkronisering med Active Directory. 

5.3 Uppskattad kostnad för implementation 

Denna punkt kommer ta upp den uppskattade kostnaden som en implementation 
skulle kunna innebära. Kommer här använda den ungefärliga tid som det tog att 
installera de olika mjukvarorna sammantaget med den uppskattade svårighetsgraden 
att implementera autentiseringsportalen i mjukvarorna. Antagandet om att arbetstiden 
står i direkt relation till kostnad kommer att göras. Implementationskostnaden 
kommer därför redovisas i arbetstid som sedan läsaren kan översätta till pengar 
beroende på vilka timkostnader som är aktuella. Kostnaden kommer således under 
denna rubrik inte innebära pengar, utan tid det tar att implementera en lösning. 
Arbetstiden är endast beräknad på implementationen av autentiseringsportalen. Den 
kostnad och arbetstid som kabeldragning och relaterade arbetsuppgifter tar kan inte 
uppskattas. Anledningen är att detta är något som står i direkt relation till exempelvis 
planlösning på platsen (tjockare väggar kan ge svårare kabeldragning), samt hur stort 
nätverk som ska installeras (antalet kablar och accesspunkter). 

5.3.1 Mikrotik RouterOS 

Då RouterOS är en liten mjukvara som är mycket lätthanterlig så tar 
grundinstallationen av RouterOS på en ren server inte mer än 10 minuter. Det tar 
ungefär 2 timmar att studera dokumentationen, hitta rätt i systemet och få upp en 
grundläggande autentiseringsportal för användarinloggning. För ett enkelt system med 
användarinloggning och användning av den inbyggda webbaserade 
användarhanteringen i RouterOS UM (User Manager) så skulle en verksamhet kunna 
ha en färdig server installerad och klar på ungefär en halv arbetsdag (4 timmar). Det 
som skulle kunna ta tid i en implementation är ifall en betallösning ska 
implementeras, då måste utveckling av egna HTML-sidor samt Javascript göras. På 
en hel arbetsdag (8 timmar) skulle en server med autentiseringsportalen i RouterOS 
färdiginstallerad med de flesta inställningsalternativ. Den stora tidsåtgången kommer 
sedan vara att provköra systemet. Ungefär två veckors testkörning med testanvändare 
skulle vara realistiskt för att hitta fel som inte kunnat förutses innan. Testkörning 
innebär i detta fall inte kontinuerlig arbetstid. Det innebär att systemet är igång där 



  

 20 

testanvändare och administratörer provar systemet i drift korta stunder varje dag. Om 
Active Directory integration skulle behövas så kommer det vara realistiskt att anta att 
tiden för testning kommer behöva 1 vecka extra i labbmiljö (totalt 3 veckor 
testkörning). Testkörning är viktigt för att vara säker på att systemet inte ställer till 
med problem i den befintliga katalogtjänststrukturen och att täcka in tiden för 
problematiken bakom installationen av en extern RADIUS-server. 

5.3.2 Zeroshell 

Installationstiden av Zeroshell är densamma som för RouterOS. Problemet med 
Zeroshell kan vara att få till en fungerande betallösning i en implementation. Detta 
skulle antagligen behöva egen utvecklingstid för den extra programkod som behövs 
ifall en betallösning måste implementeras. Däremot finns bra stöd för katalogtjänster 
och därför är behovet av exempelvis RADIUS inte lika stort. Detta skulle bidra till en 
förenklad process för exempelvis företagsnät. På grund av stödet för katalogtjänster 
skulle det inte vara omöjligt att implementera och testköra en Zeroshell 
implementation under ungefär en veckas tid. Om en betallösning är nödvändig behövs 
mycket hjälp ifrån Zeroshell support och tid på deras supportforum för att få tag i alla 
skriptfiler, variabler m.m. som behöver ändras. Arbetstiden för att utveckla en 
integration av en betallösning i Zeroshell är svår att bedöma eftersom det varierar med 
vilken betallösning som ska integreras. Det är ett realistiskt antagande att oavsett 
vilken betallösning som väljs, kommer kostnaden att bli högre än om en 
autentiseringsportal väljs som har stöd för detta från början. Om behovet av 
betallösning inte finns i en verksamhet så kan Zeroshell vara ett attraktivt val till 
fördel för stödet av många katalogtjänster. Men behövs däremot en betallösning blir 
snabbt RouterOS ett mer attraktivt val då det i RouterOS finns stöd från början och 
hjälp med uppsättning av betallösning finns till viss del i dokumentationen.  

5.4 Funktionalitet 

Kommer under denna rubrik ta upp funktionalitet som definierats som viktig efter 
testningen utfördes. Förklaring på vad som skiljer mellan mjukvarorna 
funktionsmässigt kommer att göras. Dessa funktioner kommer sedan i punkt 5.5 
mappas emot de definierade scenarierna. 

5.4.1 Säkerhet & säkerhetslösningar 

Mjukvarorna skiljer sig lite med hur de kontrollerar att användaren är aktiv och om 
det är rätt användare som skickar data. RouterOS är det valbart att använda s.k. 
cookies som förnyas med ett visst intervall. Säkerheten i detta är att bara den 
användare som loggar in ursprungligen får denna cookie tilldelad. Ifall MAC-adressen 
byts hos en annan klient till en MAC-adress som redan finns inloggad så måste även 
den tilldelade cookie-filen finnas på datorn för att den person som attackerar nätet ska 
få tillgång till nätet. Detta är inte speciellt lätt eftersom cookie-filen överförs krypterat 
om HTTPS används i autentiseringsportalen. Om inte cookie-filen existerar så 
kommer den attackerande personen bara åt inloggningsrutan. 

Hos Zeroshell ser denna lösning lite annorlunda ut än i RouterOS. Zeroshells 
kontrollmekanism bygger på att användaren har uppe en popup-ruta i webbläsaren 
som med ett valt intervall skickar ett krypterat meddelande till servern. Stängs popup-
rutan ned så stängs anslutningen efter det valda intervallet automatiskt och 
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användaren måste logga in på nytt. Denna mekanism kan stängas av och då blir 
systemet sårbart mot MAC-adress spoofing attacker. 

Både RouterOS och Zeroshell har inbyggt stöd för att skapa VPN-servrar. Detta 
skulle teoretiskt göra det möjligt att efter inloggning till systemet visa användaren en 
informationsruta om hur anslutning emot VPN kan göras. Detta skulle kunna vara 
attraktivt för exempelvis affärsanvändare på en flygplats. 

5.4.2 Bandbreddsbegränsning & innehållsbaserad blockering 

Både grundinstallationen av autentiseringsportalen i Mikrotik RouterOS samt 
Mikrotik RouterOS UM har välutvecklat stöd för att begränsa bandbredden och 
maximal trafikmängd för användargrupper. Mikrotik RouterOS UM ger även 
administratören möjlighet att definiera ett antal anslutningsprofiler, dessa profiler kan 
sedan sättas med olika kostnad för användaren. Mikrotik har väl utbyggd 
funktionalitet att mer avancerat ställa in bandbredd. Det går exempelvis att definiera 
burstad bandbredd som innebär att användaren kan få bruka hög hastighet en viss tid 
(exempelvis 10 sekunder) innan hastigheten begränsas till en vald nivå. Det finns 
även möjlighet att ställa in olika QoS (Quality of Service) prioriteter per 
användargrupp. 

Zeroshell har liknande funktionalitet där det går att ställa in maximal trafikmängd, 
uppkopplad tid samt maximal bandbredd som användaren får nyttja. Men har inget 
stöd för att definiera QoS per användargrupper eller burstad bandbredd som Mikrotik 
har.  

Innehållsbaserad blockering är något som finns både hos mjukvarorna Mikrotik samt 
Zeroshell. Funktionen fungerar så att administratören sätter ett antal reguljära uttryck 
med vilken trafik som routern ska leta efter och blockera. Både Mikrotik och 
Zeroshell kallar funktionen för ett Lager 7-filter som syftar till att trafiken analyseras 
på applikationsnivå efter mönster som efterliknar kända applikationer. Zeroshell har 
en fördel i sin implementation eftersom Zeroshell valt att ha fördefinierade reguljära 
uttryck för de vanligaste applikationerna administratörer kan tänkas vilja blockera, 
exempelvis fildelningstjänster som bittorrent och eDonkey. 

5.4.3 Integration med databaser & katalogtjänster 

Integrationslösningen skiljer mycket mellan Mikrotik RouterOS och Zeroshell. 
Zeroshell har valt att lägga in stöd för direkt integration till flera LDAP tjänster, 
däribland Active Directory. Det verkar som att utvecklarna tänkt till och verkligen 
försökt göra en lösning så att administratörerna ska slippa ha mellanliggande 
RADIUS-servrar för integration med en katalogtjänst. Samtidigt finns även stöd för 
RADIUS samt X.509 certifikat. Stödet för X.509 certifikat medger möjligheten för 
användare att autentisera med s.k. smarta kort (Henninger, Lafou, Scheuermann, 
Struif, 2006).  

Mikrotik RouterOS har däremot endast stöd för katalogtjänster om en mellanliggande 
RADIUS-server används. Alternativt går det att använda den inbyggda RADIUS-
servern i RouterOS om bara enkel användarhantering behövs. För koppling mot 
Active Directory erbjuder mikrotik en förklarande guide (Mikrotik, 2006b) hur 
konfigurationen utförs under Windows Server 2003 och IAS (Internet Authentication 

Service). 
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5.4.4 Betallösning 

Betallösningen i Mikrotik RouterOS UM är utformad att fungera med 
betallösningarna Paypal och Authorize.net. Det finns inga färdiga HTML-sidor som 
stödjer betallösningen. Detta är något administratören måste bygga själv genom att 
följa en exempelsida (Mikrotik, 2010a). 

Zeroshell har webbgränssnittet utformat efter att stödja betallösningar. Det finns inte 
dokumenterat att Zeroshell har en betallösning men enligt en diskussion i deras 
supportforum är det möjligt att bygga om skripten som styr autentiseringsportalen till 
att ge stöd åt betald internetaccess. Detta är inget som testats då funktionen inte har 
något officiellt stöd. 

5.4.5 Reklamfinansierad access 

Zeroshell har inget stöd för reklamfinansierad access enligt vad som kunde hittas både 
i dokumentation och vid installation. Mikrotik RouterOS har däremot stöd för 
reklamfinansierad access via webbläsarpopups enligt dokumentationen (Mikrotik, 
2011a). Vid installationen testades denna funktion och även om dokumentationen 
följdes och funktionen aktiverades så kom inga popups i webbläsaren efter inloggning 
av en användare. Under testningen stängdes alla former av popupblockering av i 
webbläsarna som provades. Internet Explorer och Mozilla Thunderbird användes vid 
testningen, trafiken övervakades samtidigt av nätverkssniffern Wireshark för att se 
kontrollera om systemet försöker skicka popups till webbläsaren. Reklamfinansierad 
access var en av funktionerna som skulle varit mycket intressant att testa men det 
verkar som att denna funktion inte fungerar i enlighet med vad som är dokumenterat. 
Inga reklampopups dök upp oavsett inställning. 

5.4.6 Multi-Site stöd & skalbarhet 

Zeroshell sägs i dokumentationen ha stöd för multipla gateways som har hand om 
flera portaler. Vid testning så kunde inget av dessa påståenden bekräftas då 
undertecknad endast lyckades få en autentiseringsportal knuten till ett enda interface 
och router.  

Däremot i RouterOS bygger hela paketet Mikrotik RouterOS UM på att det ska vara 
lätt att knyta nya användargrupper till separata routers. Detta möjliggör att RouterOS 
kan installeras på en central server som har hand om valfritt antal siter. Mikrotik 
RouterOS UM har en SQL-databas i grunden som läser när användaren loggar in och 
cookies förnyas. Detta ger ett mycket snabbt och responsivt system och om servern är 
kraftfull så skulle det lätt kunna skala till flera tusen användare på flera siter. 
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5.5 Mappning av existerande funktionalitet emot definierade 
scenarier 

Denna rubrik kommer mappa de viktigaste funktionerna i autentiseringsportalerna 
gentemot definierade scenarier enligt punkt 2.7 med tänkbara användningsområden. 
Viktig nyckelfunktionalitet som hittats under litteraturstudien och under 
mjukvarutestningen har mappats (se Bilaga 3) för att tydligt se vilka funktioner som 
behövs och hur de relaterar till scenarierna. Mappningen kommer under denna rubrik 
diskuteras med hur en lämplig implementation för respektive scenario skulle kunna se 
ut med hänsyn till den mappning som tidigare utförts i bilaga 3. 

5.5.1 Bibliotek 

Biblioteket som beskrivits i punkt 2.7.1 behöver en mycket enkel autentiseringsportal. 
Inloggningssidan ger möjlighet att informera användaren om säkerhetsnivån i nätet 
och hur användaren kan skydda sig. Exempelvis med en enkel sida som användaren 
måste godkänna för att gå vidare. För att lösa problemet med inloggning för tillgång 
till bibliotekets sökdatabaser skulle det vara tillräckligt att efter informationssidan 
slussa användaren vidare till bibliotekets hemsida. På hemsidan kan användaren sedan 
logga in om han/hon vill detta, eller helt enkelt gå vidare till en annan internetsida. En 
alternativ lösning för att även lösa spårbarheten gentemot en användare är låta 
användaren skapa sitt eget konto som är knutet emot användarens personnummer. För 
att sedan visa legitimation i informationsdisken för att få kontot aktiverat. Än bättre 
hade varit ifall det skulle vara möjligt för användaren att själv verifiera sitt konto med 
exempelvis e-legitimation. För att lösa de krav som OCPL (Orange County Public 

Library) har på sitt trådlösa nätverk, så hade det räckt med grundinstallationen av 
Mikrotik RouterOS. För att sedan skapa en HTML-sida som autentiserar automatiskt 
efter att säkerhetsvillkoren accepterats (Se figur 2). Säkerheten i detta nät hade varit 
obefintlig då det dels saknar spårbarhet gentemot användaren samt säkerhet för den 
enskilda användaren. Detta skulle kunna implementeras och testas så att en färdig 
lösning finns tillgänglig inom ca 1 vecka. Ungefär en arbetsdag då går till installation 
av implementationen och två till tre arbetsdagar för testning av systemet och släppa in 
användare som får testa hur väl implementationen fungerar. 



  

 24 

Användaren ansluter 
mot nätet

Acceptera 
säkerhetsvillkoren?

Tillåt internetaccess och 
slussa vidare till 

bibliotekets hemsida

JA

Ge felmeddelande om att 
säkerhetsvillkoren måste 

läsas igenom och accepteras

NEJ

 
Figur 4 Flödesschema över autentiseringsportalens roll i OCPL implementation. 

Den alternativa lösningen kommer kräva mycket mer arbetstid och utveckling för att 
fungera som tänkt. Eftersom autentiseringsportalerna i RouterOS och Zeroshell inte är 
så modulära som krävs för att sätta egna villkor för inloggningen. Exempelvis 
möjlighet att för användaren skapa konto som måste aktiveras innan användning 
existerar inte. Därför måste RouterOS kopplas emot en extern RADIUS-tjänst som 
lagrar användardatabasen i en SQL-databas. En separat webbserver skulle behövas 
som medger möjlighet att skapa användare till SQL-databasen samt aktivera 
användarkonton. Inloggningssidan skulle kunna ligga kvar i RouterOS/Zeroshell då 
den endast behöver kommunicera med RADIUS-tjänsten. Om kontot är aktiverat eller 
ej kan en binär flagga (1 eller 0) sättas på varje användarkonto. Aktivering skulle 
antingen kunna lösas genom att integrera en e-legitimation tjänst där användaren 
loggar in och får sitt konto automatiskt aktiverat. Alternativt att användaren uppvisar 
legitimation för personalen som aktiverar användarens konto manuellt. Den 
alternativa lösningen skulle innebära flera veckors utvecklings/testningstid och 
därmed bli mycket dyrare i slutänden. Figur 3 visar det flöde som användaren skulle 
behöva gå igenom för att bli aktiverad och inloggad i systemet. Figuren tar inte upp 
all den komplexitet som innebär för att hantera själva inloggningen i systemet. 
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Figur 5 Flödesschema över den alternativa lösningen för ett bibliotek. 

Funktionalitet som exempelvis innehållsbaserad blockering skulle vara mycket 
användbart för biblioteket. Detta skulle kunna användas för att helt blockera fildelning 
och andra sidor som inte kan anses vara nödvändiga för informationssökning som 
skulle kunna bli ett stort kapacitetsproblem i det trådlösa nätet. Fildelningen skulle 
kunna utgöra ett legalt problem för biblioteket om många användare sätter i system att 
ladda ner olagligt material via biblioteksuppkopplingen. Att erbjuda en VPN-tjänst 
mellan användarens dator och RouterOS/Zeroshell installationen skulle också vara 
möjligt med minimal arbetsinsats. 

5.5.2 Internetcafé 

Om valet ligger mellan Zeroshell och Mikrotik RouterOS så skulle RouterOS 
tillsammans med paketet RouterOS UM (User Manager) uppfylla samtliga krav som 
finns för ett internetcafé enligt punkt 2.7.2. Detta beror på främst att UM har inbyggt 
stöd för utskrift på kvitto av användaruppgifter. Detta innebär att användaren skulle 
kunna bli tilldelad 1 timmes internetaccess där ett användarspecifikt lösenord utdelas 
till användaren direkt på kvittot. Bandbreddsbegränsning blir väldigt viktigt på ett 
internetcafé med många gäster. Det skulle gå att begränsa bandbredden till 0,5 – 1 
Mbit per användare. Begränsningen är viktig för att det ska finnas kapacitet i nätet för 
många användare samtidigt som viktiga tjänster som webbläsning, e-post och IP-
telefoni fortfarande kan fungera utan problem. I RouterOS går detta att ställa in så att 
begränsningen sätts som standard (default value). Zeroshell har också stöd för 
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bandbreddsbegränsning, men skillnaden är att i Zeroshell är det en ruta där det går att 
ställa in hur mycket bandbredd som användaren ska tillåtas använda och en ruta för att 
ställa in maximal trafikmängd. I RouterOS finns det mycket mer inställningar med 
bland annat burstat värde och trafikprioritet per användare/användargrupp. Något som 
i de flesta fall är viktigt är stöd för VLAN för att separera olika nätverk mellan 
varandra. På ett internetcafé skulle VLAN behöva användas för att separera 
administrationsnät och det nät som användarna ligger på. Då skulle en användare 
aldrig kunna komma åt exempelvis administrationssidor som personalen använder. 

En autentiseringsportal på ett internetcafé skulle kunna implementeras som en central 
punkt i nätverket. Det är möjligt för portalen att både ta hand om gästernas inloggning 
till nätverket och personalens inloggning till administrationsgränssnittet för 
administration av användarkonton. Figur 6 visar autentiseringsportalens placering i 
nätverket. I detta fall kommer routingfunktionaliteten som finns i exempelvis 
RouterOS och Zeroshell att användas. Den stora fördelen med detta blir att 
utrustningskraven som krävs vid implementationen blir minimal. Det hade även varit 
möjligt att integrera accesspunkten på samma hårdvara som autentiseringsportalen. 
Fördelen med att separera accesspunkten är att den går att placera närmare 
användarna utan att det innebär säkerhetsproblem i nätverket. Detta gör att 
användarna kan uppnå högre signalstyrka emot det trådlösa nätverket. 

 
Figur 6 Nätverkstopologi över ett fiktivt internetcafé. 

Ett konkurrensmedel för ett internetcafé kan vara att erbjuda olika bandbreddsprofiler 
med olika pris/bandbreddsnivåer. Exempel på kundgrupp som kan ha behov av detta 
är affärsresenärer där uppkoppling sker emot företagets interna nätverk via VPN. Det 
är inte ovanligt att denna kundgrupp behöver skicka eller ta emot stora filer över VPN 
eller e-post för att kunna sköta sitt arbete. Det skulle gå att lösa detta genom att ställa 
in en bandbreddsplan i exempelvis Mikrotik RouterOS UM. Figur 7 visar en 
konfiguration med tre begränsningsprofiler som kan användas för att generera 
användare i Mikrotik RouterOS UM. Samtliga av de tre profilerna kan sättas till olika 
prisnivåer. Den första profilen är en vanlig 1 Mbit begränsning, likaså den andra 
profilen som ger 5 Mbit begränsning. Den tredje profilen är mer intressant då den 
även tillåter upp till 20 Mbit burstad (bursted rate) bandbredd i 1 minut. Detta innebär 
att en användare kan använda 20 Mbit hastighet i upp till 1 minut för nedladdning av 
stora dokument eller bilder. Kolumnen ”uptime” innebär att användaren maximalt 
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tillåts ha en timma sammanlagd uppkopplad tid emot nätet innan användaren måste 
betala för en ny tidsperiod. 

 

 
Figur 7 Användarprofilerna för ett internetcafé kan delas in i bandbreddsgrupper. 

5.5.3 Sjukhus 

Det viktiga med sjukhusuppkopplingen är just betallösningen och säkerheten. Att 
betalning med kreditkort är möjligt och att det skulle vara möjligt att välja att bli 
fakturerad på befintlig sjukhusräkning. En annan sak som är viktig på ett sjukhus är 
den bakomliggande säkerheten i systemet så att den trådlösa internetaccessen är helt 
avskiljd ifrån exempelvis journalsystem och liknande. Den bakomliggande säkerheten 
kommer inte tas upp närmare i detta arbete då det är mer fokuserat på 
autentiseringsportalens implementation. Ett sjukhus kommer behöva ett skräddarsytt 
system som täcker in de bitar i betallösningen som behövs. Det skulle gå att använda 
den befintliga betallösningen i exempelvis RouterOS UM men problemet blir att det 
inte stödjer någon svensk betallösning eller bankintegration. Likt det andra 
alternativet i bibliotekslösningen kommer även sjukhuset behöva en RADIUS-tjänst 
som har en SQL-baserad användardatabas. Skillnaden mot lösningen i biblioteket 
skulle då vara att en betallösning läggs in i systemet. E-legitimations integration 
skulle kunna användas för att knyta en användare till en sjukhusräkning ifall 
fakturaalternativet är valt. 

I en sjukhusimplementation av ett trådlöst patientnät skulle det vara lämpligast att ha 
ett separat nätverk dit de trådlösa accesspunkterna kan anslutas samt en separat 
dedikerad internetförbindelse. Dels för att garantera att patientnätet alltid är helt 
avskiljt ifrån det övriga sjukhusnätet och att kapaciteten ut mot internet kan garanteras 
till de betalande användarna. Figur 8 visar teoretiskt hur inloggningsprocessen 
övergripande skulle kunna fungera i ett system där en autentiseringsportal med 
betallösning och faktureringslösning finns implementerad. 
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Figur 8 Bilden visar en tänkbar teoretisk inloggningsprocess för en användare på ett sjukhus. 

Den stora kostnaden för ett sjukhusnät skulle inte vara utvecklingen av 
autentiseringsportalen. Istället skulle kostnaden för utplacering av accesspunkter och 
relaterad kabeldragning bli en större del. Motiveringen för detta är att sjukhus har 
stora lokaler och stora krav på den omkringliggande säkerheten. Eftersom en patient 
aldrig ska kunna komma åt journalsystemet via nätverket så går det att ställa frågan 
huruvida nätverksaccessen ska vara logiskt separerad med VLAN eller helt fysiskt 
separerad med egna kablar. Lösningen av den fysiska nätverksdesignen kommer bero 
helt på vilken informationsäkerhetspolicy sjukhuset har. Men med det sistnämnda 
alternativet så skulle kabeldragningen i ett medelstort sjukhus innebära en relativt stor 
investering där hundratals meter kabel kommer behövas. 

En annan bra sak att tänka på vid implementation är att även skydda användaren 
eftersom ett trådlöst medium används. Ett enkelt sätt att hjälpa användaren att få 
möjlighet till att säkra upp sin anslutning skulle vara att erbjuda VPN-tunnlar. Ett sätt 
att lösa detta skulle kunna vara att ha en VPN-server konfigurerad, exempelvis i 
autentiseringsportalen. Som hämtar samma användaruppgifter som 
autentiseringsportalen har via RADIUS. För att informera användaren om hur han/hon 
ansluter genom VPN-tunneln skulle användaren kunna bli vidareslussad till en 
informationssida efter inloggning. Ett alternativt sätt skulle kunna vara att erbjuda 
autokonfigurering genom att användaren laddar ner och kör ett skript som skapar 
VPN-tunneln automatiskt. 
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5.5.4 Internationell flygplats 

Nyckelfunktionerna som krävs i en autentiseringsportal på en flygplats är att erbjuda 
en väl fungerande betallösning. Användarhanteringen är dessutom mycket viktigt att 
den är automatiserad. En större flygplats kan ha tusentals användare per dag. Skulle 
det innebära manuell administration kommer det förmodligen innebära mycket stora 
kostnader för personal. Funktionalitet som hittats i både RouterOS och Zeroshell är 
bandbreddsbegränsning per separata användargrupper. Det innebär att flygplatsen 
skulle kunna erbjuda olika nivåer av bandbredd till olika prisnivå. RouterOS har 
möjlighet till betalning genom två betalleverantörer, PayPal och Authorize.net. 
Zeroshell har däremot ingen färdig funktionalitet för betalningar. Det är dock möjligt 
att förändra de skript som Zeroshell bygger på för att ge möjlighet till en betallösning. 
RouterOS inbyggda skyddsmekanismer mot MAC-spoofing är lättare för användaren 
att använda än den implementation som Zeroshell har. Det innebär att Zeroshell inte 
är speciellt intressant som val vid en större implementation som en stor flygplats. 
RouterOS smarta implementation av NAT i sin autentiseringsportal skulle rent 
teoretiskt göra det möjligt att tilldela en användare en extern IP-adress ifrån en 
specifik extern internetleverantör. Något som skulle göra det möjligt för en flygplats 
att erbjuda internetaccess ifrån exempelvis en internetleverantör som användaren 
redan är kund hos och bli tilldelad en extern IP-adress i deras nät. 

Figur 9 visar hur en lista med genererade användare skulle kunna se ut där användarna 
tillhör en specifik profil som definierar vilken internetleverantör som ska användas. 
När en användare loggar in på det trådlösa nätet väljer han/hon vilket nät som ska 
användas. Prisbilden kan se olika ut och varje internetleverantör kan ha olika villkor 
med hänsyn till datamängder och bandbredd. 

 

 
Figur 9 Genererade användare som är knutna till specifika profiler definierar vilken 

internetleverantör som används. 
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Figur 10 visar en övergripande bild av hur det fungerar när en användare väljer en 
specifik internetleverantör. Användaren har en lokal IP-adress tilldelad internt i nätet. 
När användaren betalat och loggat in via autentiseringsportalen så utförs en NAT-
mappning mot en ledig extern IP-adress hos den specifika internetleverantören. 
Användaren behåller sin interna IP-adress, men ut mot internet visas den tilldelade 
NAT-mappade externa IP-adressen. 

 
Figur 10 En användare har valt att logga in hos en specifik internetleverantör. 
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6 Slutsats 
De allra flesta funktionerna som testats har varit mer genomtänkta och fungerat bäst 
under Mikrotik RouterOS. Parallellen bör dock finnas att Mikrotik RouterOS är en 
proprietär mjukvara som kräver en kommersiell licens vid skarp drift. Medan 
Zeroshell har öppen källkod och är fritt för vem som helst att ladda ner och använda. 
Eftersom Mikrotik RouterOS bara kostar $250 för en licensnivå (Mikrotik, 2011b) 
som tillåts hantera oändligt med användare sammantaget med att funktionerna är mer 
välutvecklade, blir RouterOS därmed snabbt ett mycket attraktivt val för de flesta 
scenarier. 

Tabell 2 visar den slutgiltiga mappningen utifrån de resultat som arbetet sammantaget 
hittat. För att besvara huvudfrågan i arbetet så visar sig Mikrotik RouterOS vara den 
mest lämpade mjukvaran i de scenarier som ställts upp i arbetet. I de fall en funktion 
inte bedömts vara ett krav har inte bedömning gjorts vilken mjukvara som skulle 
lämpas bäst (vitmarkerad). 

Tabell 2 – Bäst lämpad mjukvara för respektive scenario. 
Krav Bibliotek Internetcafé Flygplats Sjukhus 

Betallösning - ** ** * 
Kryptering O O * O/** 

Bandbreddsbegr. O ** ** * 
Reklam - - O - 

Blockering O - - - 
Multi-Site stöd - - -/O -/O 
MAC-spoofing O * ** ** 

VLAN-Stöd ** * ** ** 
SMTP-Redirect - - - - 

IP-Binding - - O O 
Trial Users - - O - 

Walled Garden - O / ** ** ** 
Användarkonton O O / ** ** ** 

Katalogtjänst * O ** ** 
Klassificering Mikrotik RouterOS Zeroshell Zeroshell/Mikrotik 

 
Klassificering **     = Mycket viktigt  O = Bra att ha 
   *  = Viktigt   - = Oviktigt 

Bibliotekscenariet har minst andel uppställda krav. Anledningen till detta är att 
implementationen i ett bibliotek har större fokus på kostnad än funktionalitet. Därför 
är det viktigare att implementationen kan göras snabbt och på ett sätt som minskar de 
långsiktiga kostnaderna för biblioteket. Om detta jämförs mot exempelvis en flygplats 
som har krav på avancerade betallösningar och valfrihet för användaren vad gäller 
exempelvis val av internetleverantör. Arbetet har visat att den mer avancerade 
funktionaliteten hos mjukvarorna då också blir viktigare. En funktion som är oerhört 
viktig i samtliga scenarier är att det finns VLAN-stöd och att autentiseringsportalen 
kan skydda ett specifikt VLAN. Anledningen till detta är att segmentering av nät för 
att separera administrationsnät, personalnät och eventuellt kundnät är viktigt för att 
upprätthålla säkerheten i nätverket. Det kan ge upphov till onödigt arbete om 



  

 32 

exempelvis en kund kommer åt personalens datorer eller administrationsgränssnitt för 
den tekniska infrastrukturen. 

För att besvara delfrågorna så har Mikrotik ett stort övertag vad gäller 
funktionalitetsnivå (Se Bilaga 3). Supporten hos Zeroshell är endast via ett 
supportforum, det är även möjligt att kontakta utvecklaren Fulvio Ricciardi via e-post 
och skype. Mikrotik har däremot både supportforum, e-postsupport och ett 
världsomspännande nätverk med konsulter som kan mot betalning hjälpa till vid såväl 
enkla frågor som mer invecklad problematik samt installationer. Detta arbete har 
utgått ifrån ett par uppställda scenarier. På grund av funktionaliteten hos Zeroshell så 
fick Mikrotik RouterOS ett övertag hos de flesta uppställda scenarier (Se Tabell 2). 
Skulle arbetet utgått ifrån scenarier som inte behöver fullt så mycket 
specialintegrerade funktioner såsom exempelvis speciella varianter av betallösningar, 
designat inloggningsgränssnitt och andra funktioner relaterade till trådlösa 
internetleverantörer. Teoretiskt skulle Zeroshell i så fall vara bättre lämpad. På grund 
av Zeroshells goda stöd för katalogtjänster kan denna mjukvara vara lämpad i 
scenarier där fokus kring katalogtjänster är mer tydlig. Zeroshell kan vara ett 
tillräckligt kompetent alternativ för att implementeras hos medelstora företag och 
skolor/universitet. Där en integration av det trådlösa nätverket med katalogtjänst är 
mer avgörande än exempelvis betallösningar. 
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7 Fortsatt arbete 
Autentiseringsportaler är ett smalt område som det finns relativt lite 
forskningsrelaterade arbeten kring. Det finns däremot en mängd tjänster, mjukvaror 
och produkter inom området. Problemet för en systemadministratör är att göra ett 
urval mellan de mjukvaror som finns tillgänglig. En anledning till detta är att det finns 
mycket begränsat med jämförande studier kring autentiseringsportaler och 
autentiseringsmjukvaror avsedda för trådlösa nätverk. Det finns ingen studie som 
täcker in de vanligaste mjukvarorna som finns tillgängliga. 

Upplag till fortsatt arbete finns i många former inom detta område. Något som IT-
världens systemadministratörer skulle behöva är funktionsjämförelser som täcker in 
alla de vanligaste mjukvarorna som finns på marknaden. Exempel på detta kan vara 
allt ifrån kommersiellt tillgängliga produkter som Cisco och Juniper implementation 
av autentiseringsportaler till fria mjukvaror som exempelvis Coova, Wifidog m.fl. Det 
skulle vara möjligt att utforma de fortsatta jämförelserna med hänsyn till fler 
scenarier. Ett scenario som skulle behövas är i så fall företagsnät och skolnät som 
använder katalogtjänster vid autentisering för är att täcka in mjukvaror vars 
funktionalitet är lik Zeroshell. 

Andra möjliga arbeten som skulle behövas är att först ta fram en plan för hur det 
skulle vara möjligt att standardisera betalsätten hos en autentiseringsportal. Som 
sedan utmynnar i ett arbete som innebär att ta fram ett gränssnitt för hur 
betallösningar hanteras i autentiseringsportalerna. Betallösningar är något som är 
undermåligt implementerade i samtliga av de mjukvaror som undersökts i detta 
arbete. Ett exempel på liknande standardisering kan vara öppenkällkodsprojektet 
osCommerce lösning för webbutiker, där betalleverantören kan tillhandahålla en 
färdigskriven modul som bara är att ladda in i systemet (osCommerce, 2008). En 
lösning som minimerar arbete och även den slutgiltiga kostnaden för 
implementationen. Denna form av system skulle kunna innebära att lösningen blir mer 
modulär och gör det mycket enkelt för vem som helst att utveckla och förändra 
moduler samt design efter eget behov. Förutom att betallösningen standardiseras 
skulle det även vara intressant att titta på om fler saker i en autentiseringsportal skulle 
kunna blir modulbaserat, exempelvis hur autentisering och databashantering är 
utformad. Det skulle kunna vara intressant att underlätta för administratören att 
optimera databaserna samt dess innehåll efter verksamhetens eget behov. 
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Bilaga 1 – Funktionsdata från litteraturstudie 
 

Funktion 
Beskrivning 

Mikrotik RouterOS 

Utökad beskrivning 

Mikrotik RouterOS 

Beskrivning 

Zeroshell 

Utökad beskrivning 

Zeroshell 

Betallösning 
Authorize.net & 

Paypal samt förköpta 
kuponger (vouchers). 

Betallösning fungerar i hela 
världen. Möjlighet att anpassa 

systemet så att kvittoskrivare kan 
användas. 

Inofficiellt stöd 

Finns beskrivning i 
forumet med vilka 

filer som ska ändras 
för att det ska vara 

möjligt att 
implementera. 

Ständigt krypterad 
anslutning mot AP 

VPN/WEP/WPA 
Stöd för kryptering finns genom 
WEP/WPA. Möjlighet till VPN-

tunnlar existerar. 

VPN/WEP/WPA Finns liknande 
möjligheter som 

RouterOS. 

Begränsning av 
bandbredd per 

användare 

Går att definiera flera 
användargrupper med 

olika bandbredd. 

Även möjligt att ta betalt för 
högre bandbredd i 
hotspotlösningen. 

Dokumentationen 
beskriver inte denna 
funktion. Inofficiellt 

stöd finns. 

 

Stöd för 
reklamfinansierad 

internetaccess 

Finns genom popups 
i webbläsaren. 

Möjligt att visa reklam genom 
popups. Systemet kan kringgå 

popupblockerare. 
Inget stöd 
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Funktion 
Beskrivning 

Mikrotik RouterOS 

Utökad beskrivning 

Mikrotik RouterOS 

Beskrivning 

Zeroshell 

Utökad beskrivning 

Zeroshell 

SMTP Redirect 
Vidarebefordra 

SMTP (port 25) till 
valfri server. 

 Inget stöd 
 

Autentiseringsmetod 

HTTP-PAP, HTTP-
CHAP, HTTPS, 
COOKIE, MAC, 

Trial. 

Möjligt att välja en eller fler 
metoder samtidigt. 

HTTPS, 
Authenticator 

(popup) 

Popup i webbläsaren 
används för att skicka 

ett krypterat 
meddelande till 

autentiseringsportalen. 
Bryts kontakten så 

bryts även 
anslutningen för 

användaren. 

IP-Bindning 
1:1 NAT bindning av 
IP-adresser är möjligt 

emot användare. 

Möjligt att ge NAT-mappning 
med eller utan autentisering. 

Inget stöd för att 
knyta NAT bindning 

till användare i 
autentiseringsportalen 

 

IP-Adresspooler 
IP-adresser kan 
tilldelas valda 

användargrupper. 

Tilldela användare fasta 
dynamiska IP-adresser är 

möjligt. 
Inget stöd 

 

Trial Users 
Stöd för 

testanvändare 
existerar. 

Möjligt att låta användare testa 
anslutningen exempelvis 10 

minuter innan 
autentisering/betalning krävs. 

Inget stöd 
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Funktion 
Beskrivning 

Mikrotik RouterOS 

Utökad beskrivning 

Mikrotik RouterOS 

Beskrivning 

Zeroshell 

Utökad beskrivning 

Zeroshell 

Styra hur många 
datorer per 

användarnamn 

Möjligt att förhindra 
flera samtidiga 

inloggningar med 
samma 

användarnamn. 

Kan hanteras både med MAC-
adress kontroll samt cookie-

kontroll. 

Styrs med hjälp av 
s.k. authenticator 

(popup) 

Ett skript i ett 
popupfönster skickar 

krypterad data till 
autentiseringsportalen 

om att användaren 
fortfarande är 

uppkopplad (keep-
alive). 

Walled-Garden 

Definiera vilka 
webbsidor, IP-

adresser och portar 
som ska gå att 
accessas utan 
autentisering. 

Möjligt att exempelvis tillåta 
betalsidor accessas utan 

autentisering. 
Inget stöd 

 

Multi-Site stöd 

Stöd finns för att 
använda en central 
autentiseringsportal 

för flera nätverk med 
egna uppsättningar av 

användare. 

Stöd finns genom Mikrotik User 
Manager. Går att ha valfritt antal 

nätverk som styrs centralt. 

Stöd finns för att 
använda en central 
autentiseringsportal 

för flera nätverk med 
egna uppsättningar av 

användare. 

 

Definerbara 
inloggningsidor 

Möjlighet att göra 
egna HTML-sidor för 

inloggning. 

Tillgängliga variabler finns i 
dokumentationen på Mikrotik 

hemsida. HTML/Java är möjligt 
att använda. 

Möjligt att designa 
om inloggningsidan 
med ny logga och 

ändra språk. 
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Funktion 
Beskrivning 

Mikrotik RouterOS 

Utökad beskrivning 

Mikrotik RouterOS 

Beskrivning 

Zeroshell 

Utökad beskrivning 

Zeroshell 

Användare kan 
skapa egna 

användarkonton 

Möjligt för användare 
att skapa sitt eget 

konto med eller utan 
betalning. 

Detta går att styra precis hur man 
själv önskar att det ska fungera. 

Inget stöd 

 

Backup av 
användardatabas 

Backupfunktion finns 
i systemet. 

Möjlighet att ta backup eller 
ladda in gammal 
användardatabas. 

Dokumentationen 
bekräftar att 

backupfunktion finns. 

 

VLAN-Stöd 
Fullt utbyggt stöd för 

VLAN. 

Autentiseringsportalen kan 
knytas till specifikt vlan. Även 

stöd för subinterface. 

Fullt utbyggt stöd för 
VLAN. 

Autentiseringsportalen 
kan knytas till 

specifikt vlan. Även 
stöd för subinterface. 

Integration av 
katalogtjänst 

Stöd endast via 
RADIUS. 

 

Active Directory, 
Kerberos 5, 

RADIUS, X.509, 
Smartcards 

Utökat stöd för 
externa 

katalogtjänster. 
Möjlighet till direkt 

koppling mot en 
LDAP-tjänst som 
exempelvis Active 

Directory. 

Notering till data: Begränsad BETA-dokumentation tillgänglig för Zeroshell. 
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Bilaga 2 – Funktionsdata ifrån installation 
 

Funktion Resultat från testning av Mikrotik RouterOS Resultat från testning av Zeroshell 

Betallösning 

För att betallösningen ska fungera fullt ut krävs konfiguration 
samt förändring av HTML-sidorna. Vid testning påträffades att 

varken authorize.net eller paypal aktiveras automatiskt i 
inloggningsgränssnittet som visas för användaren. Märks 

tydligt att denna funktion inte är fullt utvecklad, fungerar bra 
när man gjort egen HTML-sida. 

Stöd för betallösning finns i systemet med valbara 
valutasymboler. Problemet är stödet för betalning inte är 
färdigutvecklat ännu. Skript måste administratören själv 

utveckla som ansluter emot en betaltjänst. 

Ständigt krypterad 
anslutning mot AP 

Möjligt att sätta WEP/WPA/WPA2-lösenord. Gränssnittet 
antydde att det även gick att sätta WPA-lösenord per 

användare. Även möjligt att erbjuda VPN-tunnel 
(PPTP/L2TP/IPSEC/OVPN) där användaren kan använda 

samma inloggningsuppgifter för tunnling. Funktionen fungerar 
som utlovat förutsatt att accesspunkterna använder WPA-

Enterprise som krypteringsmetod. Fungerar bäst om 
accesspunkten är mikrotik som autentiseringsportalen. 

Stöd för WEP/WPA/WPA2 med eller utan 802.1x samt 
VPN-tunnlar (L2TP/IPSEC, OVPN) 

Begränsning av 
bandbredd per 

användare 

Möjlighet att skapa flera s.k. begränsningsgrupper där det är 
möjligt att tilldela olika pris för användaren. Fullt möjligt att 

definiera hur mycket hastighet upp/ner användaren ska få 
använda tillsammans med trafikmängd. Funktionen fungerar 

mycket bra. 

Finns funktionalitet som fungerar utmärkt vid testning. 
Begränsningsgrupper som går att sätta per användare eller 

användargrupp.  

Stöd för 
reklamfinansierad 

internetaccess 

Provade att ställa in popups i gränssnittet enligt 
dokumentationen. Inga popups dök upp. Funktionen kunde 

inte bekräftas fungera. 
Inget stöd 
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Funktion Resultat från testning av Mikrotik RouterOS Resultat från testning av Zeroshell 

SMTP Redirect SMTP Redirect fungerar riktigt bra i systemet. Inget stöd 

Autentiseringsmetod 

HTTP-CHAP är defaultvärdet. Det innebär att lösenorden 
skickas som en MD5 hash till servern. HTTPS tillsammans 

med COOKIE alternativet ger både krypterad inloggningsida, 
autentisering samt bra skydd emot MAC-Spoofing. 

Autentiseringsmetoderna fungerar som utlovat. 

Behovet av popup går tack och lov att stänga av i 
webbadministrationen. I övrigt så använder systemet 
MAC-adress och IP-adress koll för att definiera en 

användare. 

IP-Bindning 

1:1 NAT fungerar som utlovat i autentiseringsportalen. Möjligt 
att knyta en extern IP-adress mot en användares IP-adress. 
Möjligt att göra så att specifika användare alltid får samma 

externa IP-adress. Fungerar mycket bra. 

Inget stöd för att binda IP-adresser till specifika 
användare/användargrupper i autentiseringsportalen. 
Däremot går det att binda IP-adresser till lokala IP-

adressen med hjälp av mjukvaran IP-Tables som finns i 
systemet. 

IP-Adresspooler 

Denna funktion är till för att förhindra att användare får fel IP-
adress genom att ha en felaktig nätverkskonfiguration. 

Autentiseringsportalen kan göra 1:1 NAT mot användaren 
oavsett vilka inställningar han har på datorn. Denna är en 

säkerhetsfiness som fungerar genom att autentiseringsportalen 
har en isolerad lager2 anslutning mot varje användare. 

Tilldelning av adresspooler i vanlig bemärkelse görs genom 
DHCP. 

Inget stöd 

Trial Users 

Stöd för testanvändare existerar. 

Möjligt att låta användare testa anslutningen exempelvis 10 
minuter innan autentisering/betalning krävs. 

Inget stöd 
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Funktion Resultat från testning av Mikrotik RouterOS Resultat från testning av Zeroshell 

Styra hur många 
datorer per 

användarnamn 

Har möjlighet att förhindra både per MAC-adress och per 
utställd cookie. Ger god möjlighet att göra så att bara ett 

användarnamn används av en användare och dator. 

Går att ställa in om användarkonton ska tillåta samtidiga 
anslutningar (flera datorer per användarkonto). Det går 

dock inte ställa in specifikt hur många som kan vara 
inloggade samtidigt. 

Walled-Garden 

IP-adresser och portnummer går att ställa in. För att välja vilka 
dns-namn som ska blockeras så är det möjligt att använda 

reguljära uttryck för att sätta upp regler. Fungerar mycket bra 
vid test. 

Inget stöd 

Multi-Site stöd 

Hela Mikrotik User Manager bygger på att multi-site topologi 
används. Men det är samtidigt möjligt att använda single-site 

topologier. Vid test genom att sätta upp en sekundär 
virtualiserad router så påvisas att funktionen fungerar precis 

som dokumenterat. 

Väldigt få inställningsmöjligheter för Multi-Site stöd. 
Verkar inte gå att direkt separera användargrupper mellan 
siterna annat än att användaren manuellt får välja vilken 

domän han/hon ska loggas in emot. Fungerar men 
tveksamt genomtänkt funktion. 

Definerbara 
inloggningsidor 

Finns möjlighet att göra vad administratören själv vill. HTML 
filerna finns tillgängliga genom Telnet/SSH. Variablerna som 
finns i dokumentationen fungerar för User Manager v3. I den 
senaste versionen (v5) verkar variablerna förändrats lite och 

stämmer inte helt med dokumentationen. Fungerar bra väl när 
rätt variabler hittats. 

Bara möjligt att byta logga och byta text. Direkt i 
webbadministrationen går det inte rakt av designa om 

HTML-sidan helt från början eller ladda upp nya HTML-
filer. Språk är mycket enkelt att ändra om administratören 

vill ha ett språk som inte officiellt stöds. 
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Funktion Resultat från testning av Mikrotik RouterOS Resultat från testning av Zeroshell 

Användare kan 
skapa egna 

användarkonton 

Denna funktion finns implementerad i User Manager som ett 
valbart alternativ. Problemet är att när rutan ”allow signup” 

aktiveras så aktiveras inte någon funktionalitet för att 
användaren ska kunna skapa ett konto på inloggningsidan. 
Relativt undermåligt dokumenterat hur administratören ska 

lösa problemet. Efter lite sökande går det att hitta att HTML-
sidan för ”signup” måste skapas innan funktionen kan 

användas. Finns lite kodexempel på mikrotik hemsida, men 
inget som egentligen är färdigt att bara klistra in och användas. 

Inget stöd 

Backup av 
användardatabas 

Backupfunktionen styrs via konsollen och sparas i Mikrotik 
RouterOS filträd. Backup och återställning fungerar som 
dokumenterat. 

Backupfunktionen kan spara all konfiguration med eller 
utan loggar. Ingen separat backupfunktion för enbart 

användardata. Fungerar precis som dokumenterat. 

Integration av 
katalogtjänst 

Endast via RADIUS. 

Hela systemet verkar ha som grundpelare att stödja många 
katalogtjänster och krypteringsprotokoll. Har provat mot 
en RADIUS-server och mot Active Directory-domän och 

installationen går mycket enkelt och smidigt. 

VLAN-Stöd 
Fullt VLAN-stöd. Autentiseringsportalen kan skydda specifika 

VLAN. Det går att skapa flera separata portaler för olika 
VLAN. 

Fullt VLAN-stöd i hela systemet. Vid test lyckas 
undertecknad bara att skydda ett helt nätverksinterface 

eller ett VLAN med autentiseringsportalen. 
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Bilaga 3 – Mappning av funktionalitet emot scenarier 
 

Krav Mikrotik RouterOS Zeroshell Bibliotek Internetcafé Internationell 
flygplats 

Sjukhus 

Betallösning Paypal / Authorize.net Nej - ** ** * 

Ständigt krypterad 
anslutning mot AP 

WEP/WPA/WPA2-AES, 
802.1x samt VPN-stöd 
(PPTP/L2TP/IPSEC/ 

SSTP/OVPN) 

WEP/WPA/WPA2-AES, 
802.1x samt VPN-stöd 

(L2TP/IPSEC/ 
OVPN) 

O O * O/ ** [1] 

Begränsning av 
bandbredd 

Per användargrupp, 
bandbredd, trafikmängd 
samt burstad bandbredd 

Bandbredd och 
trafikmängd går att sätta 

per användare/grupp 

O ** ** * 

Stöd för 
reklamfinansierad 

internetaccess 

Ja, enligt dokumentationen. 
Funktionen fungerade dock 

ej vid testning 

Nej - - O - 

Innehållsbaserad 
blockering 

Ja, Lager 7-filter med 
reguljära uttryck 

Ja, Lager 7-filter med 
reguljära uttryck + 

fördefinierade uttryck 

O - - - 

Multi-Site stöd Ja Ja, enligt 
dokumentationen. 

Fungerade dock inte vid 
testning. 

- - -/O[2] -/O[2] 

Skydd mot MAC-
spoofing 

Sköts med cookies. Sköts med en 
"authenticator" 

(webbläsarpopup) 

O * ** ** 

VLAN-Stöd Upp till 4094 VLAN Upp till 4095 VLAN ** * ** ** 

SMTP-Redirect Ja Nej - - - - 
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Krav Mikrotik RouterOS Zeroshell Bibliotek Internetcafé Internationell 
flygplats 

Sjukhus 

IP-Binding Ja, 1:1 NAT möjligt att sätta 
per användare. 

Möjligt via IP-Tables - - O O 

Trial Users Ja Nej, bara möjligt att sätta 
vilka användare som ska 

ha gratis access. 

- - O - 

Walled Garden Ja, sätts med reguljära 
uttryck 

Nej - O / ** [3] ** ** 

Användarkonton kan 
skapas automatiskt 

Ja, finns färdigt stöd från 
början. 

Nej, eget gränssnitt 
måste i så fall utvecklas. 

O O / ** [4] ** ** 

Integration av 
katalogtjänst 

Endast via RADIUS. Active Directory, 
Kerberos 5, RADIUS, 

X.509, Smartcards  

* O ** ** 

Färgernas betydelse Bäst Mindre bra  Klassificering ** = Mycket  

viktigt 

O = Bra att ha   

  Bra Finns ej  *  = Viktigt - = Oviktigt   

Fotnoter [1] Ifall personal ska använda nätet emot sjukhusets system. 

  [2] Ifall autentiseringsportalen behöver styra flera delar av verksamheten kan denna funktion underlätta administrationen. 

  [3] I de fall kreditkortsintegration i autentiseringsportalen är viktigt för verksamheten. 
  [4] Viktigt ifall användaren ska tillåtas skapa konto om automatisk hantering av betalningar används 

 


