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Sammanfattning
Genom detta arbete demonstreras hur man, genom att kombinera tillgängliga gratistjänster, samt med
lite egen kod, kan åstadkomma en prototyp av ett säkert och barnanpassat heltäckande system för
användande av Android-enheter. Internettrafik från den mobila enheten dirigeras genom VPN-tunnel
till hemmanätverket vilket ger minskad attackyta och minskad avlyssningsrisk, och genom användning
av DNS-filtrering kan olämpliga webbsidor på förhand blockeras. Enheten kan användas för samtal
(och med ytterligare modifiering SMS) men inkommande samtal från icke-godkända avsändarnummer,
samt SMS blockeras. Genom Applocker, en sorts låsmekanism för applikationsåtkomst, förhindras
olämpliga applikationer att installeras eller användas på enheten, likväl som inställningar förhindras att
ändras av annan än administratör. Genom användande av en App-launcher kan begränsningen stramas
åt ytterligare.
Den sammantagna lösningen renderar i ett system där en Smartphone på ett fördelaktigt sätt kan
handhas av barn och där utvalda funktioner går att använda på vanligt sätt men där, i förväg spärrade,
funktioner har eliminerats från enheten.
Vad som krävs utöver en Smartphone, är ett fungerande hemmanätverk och en enklare - alltid påslagen
- ”server”-dator, förslagsvis en Raspberry Pi.

Nyckelord: Android, Barnsäkerhet, Föräldrakontroll, VPN, Nätsäkerhet
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Abstract
In this work, the ability to create a prototype for a throughout secure and childproof system for Android
is shown. This is done by combining already available products combined with some own code.
Internet traffic is being pushed through a VPN tunnel to an already existing LAN in the own home.
This mitigates the risks of eavesdropping attacks and other threats, and by using DNS Filtering,
unwanted web pages can be blocked beforehand.
The mobile unit can be used for calls (and with further development SMS) but incoming calls from
unknown numbers, and SMS, will be blocked. With the addition of Applocker, a sort of locking
mechanism for software access, the use of unwanted application will be restricted. By adding a custom
App-Launcer, this restriction can be even more firm.
The complete solution brings a system where the Smartphone preferably can be handled by a child and
where chosen functions can be used in their regular manner but where, predetermined, functions has
been eliminated from the unit – or is only accessible by the administrator.
What is needed for this prototype, besides of a Smartphone, is a working LAN in the home, and an
always-on computer that acts like a server, preferably a Raspberry Pi.

Keywords: Android, Childproof, Parental Control, VPN, Net security
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Ordlista över förekommande förkortningar
Förkortning Betydelse

Beskrivning

DNS

Domain Name System

Omvandlar en URL: ”www.sunet.se” till en IP-adress:
”192.36.171.231”

PAT

Port Address Translation

Möjliggör att flera datorer kan dela på en och samma
publika IP-adress

RPI

Raspberry Pi

En enkortsdator med ARM-arkitektur.

VPN

Virtual Private Network

En krypterad länk mellan två punkter vilket ger ett ökat
skydd för i övrigt okrypterad trafik.
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1

Inledning

1.1 Bakgrund
När ens barn kommer upp i skolåren eller därikring är det inte otänkbart att en önskan
uppkommer om att få tillgång till en egen Smartphone för att kunna ringa samtal, skicka
meddelanden, surfa på nätet, samt ladda ned och spela spel med mera. Den medvetne
vårdnadshavaren ställs då inför ett dilemma. Tillåter man barnet att handha en egen Smartphone
tillgodoser man å ena sidan både barnets önskan samt får en ypperlig möjlighet till att kontakta
barnet via denna enhet när man befinner sig på olika platser men å andra sidan utsätter man
därigenom barnet för alla de risker som finns både ute på Internet och som kan komma
telefonledes.
Detta dilemma tas i detta arbete fasta på i form av en praktisk undersökning i hur man genom en
barnanpassad Smartphone-lösning kan minimera de risker som förekommer dels via Internet,
dels via telefonsamtal och SMS. Här undersöks hur man kan begränsa och styra tillgång till
webbsidor, applikationer, förhindra inkommande samtal från okända telefonnummer och hur
man kan låta all Internettrafik passera via hemmanätverket för ökad kontroll och säkerhet.
Huvudsyftet med detta arbete är att skapa en prototyp för ett system som ger ökad kontroll över
vad en Smartphone kan användas till och som i första hand är avsett som ett sätt att ge extra
skydd för just barns användande av Smartphones. De resultat som här framkommer går
naturligtvis att applicera på helt andra målgrupper, och kan, beroende på utfall, ses som en
generell studie i hur man kan begränsa och anpassa användandet av Smartphones i allmänhet.
Dock är det just användarsäkerhet för barn som ligger till fokus och som också är upprinnelsen
till själva arbetet.

1.2 Arbetsfördelning
Vi som arbetat med denna uppsats är Leonhard Berg och Olle Montelius. Kontakt,
examensarbetare sinsemellan, har skett via röstsamtal och skärmdelning genom IP-telefoniapplikationen Discord. Revisionshanteringssystemet Git har använts för att gemensamt arbeta
med filer.
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1.2.1

Testmiljöer
Inledningsvis låg fokus på att iordningställa de testmiljöer som skulle komma att ligga till grund
för hela arbetet. Montelius skapade en virtuell miljö för att genom denna på ett effektivt sätt
kunna testa de program och tekniker som under arbetes gång skulle komma att implementeras.
Berg iordningställde en Raspberry Pi 3 Model B, vilket också är den plattform som den
tilltänkta prototypen i första hand kommer att användas av. Detta då det är en relativt energisnål
och icke skrymmande enhet som därav med fördel kan användas till ett dedikerade syfte såsom
detta och vara påslagen dygnets alla timmar med förhållandevis minimalt underhåll. Vad som
här har gjorts är att det på enheten ifrån grunden har installerats ett operativsystem, Raspbian,
och i detta skede också förberetts för möjlighet till SSH-anslutning för fjärråtkomst. Enheten har
sedan anslutits till det befintliga hemmanätverket med en dedikerad IP-adress och därefter har
de mjukvaror som sedermera lett fram till den prototyp som i denna rapport presenteras
installerats och undersökts.
Montelius har även iordningställt ett kraftfullare referenssystem som används för att jämföra
prestandan mellan denna och Raspberry Pi.

1.2.2

Android
Utöver de ovan beskrivna plattformarna är den mobila delen av prototypen av minst lika hög
vikt, då arbetet just kretsar kring kontrollering av Android-enheter. Under arbetets gång har
Montelius använt sig av en OnePlus One Smartphone och Berg har använt de båda
Samsungmodellerna J5 2016 (Android 6.0.1) och S8 (Android 8.0.0). Utöver dessa tre fysiska
mobila enheter har också applikationer, både färdiga tredjehandslösningar och egenskapade
dito, av båda författarna testkörts i emulatorer via utvecklingsmiljön Android Studio (version
3.1.2).
En viktig komponent på mobil-, eller ”klient”,-sidan är den fritt tillgängliga applikationen
”OpenVPN Connect” skapad av ”OpenVPN” som finns att ladda ner från Google Play Store och
som används för konfigurering av den mobila enheten som en VPN-klient. Denna app är vad
båda författarna har använt på samtliga nämnda Androidenheter.
Egen utveckling av applikationer för Android har dels handlat om en, av Montelius, skapad
applikation för automatisk blockering av icke önskvärda telefonsamtal och inkommande SMS,
dels en, av Berg, skapad App-launcher. Det senare i syfte att undersöka huruvida det är möjligt
att – med grundläggande programmeringskunskaper – skapa en egen designad ”hemskärm”
varifrån inga andra appar än de som på förhand är godkända blir tillgängliga, samt för att kunna
undersöka hur enheten svarar på försök att komma runt denna typ av begränsning.
Båda författarna har undersökt möjligheterna att, med fritt tillgängliga tredjepartsapplikationer,
begränsa åtkomst till utvalda appar med lösenord eller dylikt. Detta för att utforska möjligheter
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till att kunna låsa ute användare från att avlägsna, eller kringgå, de spärrar som genom arbetet
tillkommit i syfte att barnsäkra enheten.

1.2.3

Tidigare forskning
De artiklar som används i denna rapport har i huvudsak av Montelius sökts fram på webben och
Berg har stått för de sammanfattningar av dessa som i detta dokument återfinns.

1.2.4

Nätverk, VPN och Content Filtering
Montelius har fokuserat på att hitta färdiga program och lösningar för att upprätta en VPNtunnel mellan den mobila enheten och den i hemmet befintliga testmiljön, samt filtrering av
denna Internet-trafik. Detta genom att installera och testa de lösningar som funnits, så som
OpenDNS, OpenVPN, samt konfigurering av brandväggar och rutter med iptables.
Berg har även implementerat VPN-tunnlar mellan mobila enheter och tidigare nämnda
Raspberry Pi och via den senare skapat en konfiguration för att använda OpenDNS som DNStjänst. För det initiala installationsförfarandet av OpenVPN-servern har ett installationsskript,
PiVPN, testats, i syfte att kunna avgöra om detta kan rekommenderas som ett enklare
installationsförfarande än ett helt manuellt dito till prototypen. Vidare har befintlig router
konfigurerats för genomsläppande av VPN-trafiken: Port Forwarding.
Övriga tjänster/produkter som använts i samband med nätverksdelen är Dynamisk DNS
(DynDNS, DDNS) genom NO-IP.com i syfte att kunna ansluta den mobila enheten via DNS
istället för en förutbestämd IP-adress, i de fall då användaren kan tänkas ha föränderliga publika
IP-adresser. För att automatiskt kommunicera med DDNS-tjänsten online har mjukvaran DNS2
används. Motsvarande mjukvara för kommunicering med OpenDNS-tjänsten online, dvs. en
kontinuerlig uppdatering av korrekt IP-adress, har varit ddclient.
De gratis användarkonton som under arbetet har skapats hos diverse tjänster/serviceleverantörer har, i de fall båda författarna har använt sig av dessa, skett i dubbel uppsättning: ett
konto för varje medarbetare.

1.2.5

Prestandatest

För jämförande tester beträffande trafikflöde mellan Raspberry Pi och den kraftfullare PC:n har
dessa mätningar, för så rättvisande resultat som möjlig,t utförts under samma dag och med båda
server-enheterna placerade inom samma hemmanätverk. För testet användes Montelius
hemmanätverk, vilket tillfälligt utökades med Bergs medhavda Raspberry Pi, och tillhörande
nätverkskonfigurering och Port Forwarding med avseende på Montelius hemmanätverk, samt
distribuering och modifiering av de ”profil-filer” som används på klienterna för anslutning via
OpenVPN. Testerna utfördes med de tre tidigare nämnda fysiska Android-enheterna, både via
WiFi-anslutning, och i den mån det på enheterna var möjligt (Samsung J5-enheten saknade vid
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tillfället SIM-kort och hade därmed ingen egen mobil uppkoppling), via mobila anslutningar
(4G).

1.3 Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka och redogöra för hur man kan åstadkomma ett
heltäckande system för en mer säker användning av en Android Smartphone där man som
administratör kan begränsa och styra enhetens tillgång till webbsidor, applikationer, förhindra
inkommande samtal och SMS ifrån okända telefonnummer och hur man kan låta all
Internettrafik passera via hemmanätverket för ökad kontroll och säkerhet.
Som vårdnadshavare ska man med detta system kunna kontrollera och begränsa vad ens barn
har tillgång till på sina Smartphones.
Man skall kunna begränsa tillgången till både appar på enheten samt tillgången till webbsidor.
Lösningen är tänkt att vara användarvänlig i den mening att användaren, i detta fall barnet, inte
ska behöva göra någonting speciellt för att enheten ska vara i detta säkra läge och det skall
heller inte gå att frångå detta läge genom något så enkelt som till exempel ett enkelt knapptryck.
Det här arbetet är inte tänkt att resultera i en fullgod distributionsfärdig produkt, utan skall ses
som ett ”proof of concept” eller en prototyp för ett säkert system enligt ovanstående
definitioner, som skall visa hur väl dessa önskningar går att möta.

1.4 Avgränsningar
De system och tjänster som är av intresse för detta arbete skall vara applicerbara för användning
mot smartphones av typen Android. De ska vidare fungera mot, vad som i skrivande stund är,
aktuell Androidversion: Android Oreo 8.0.
I detta arbete ligger fokus uteslutande mot icke-rootade Androidenheter, då arbetet har för
avsikt att visa hur säkert system man kan åstadkomma med en ”standard”-enhet.
För serversidan, eller ”hemmadelen”, gäller att detta skall fungera mot Linux i allmänhet och
mot Raspberry Pi/Raspbian i synnerhet.
För samtliga tredjepartstjänster krävs att dessa kan användas för de syften som är av intresse i
detta arbete utan betalning. Att behöva registrera användarkonton för att ta del av någon
webbtjänst ses inte som något hinder, liksom om några tilläggstjänster utöver de primära
funktioner som i arbetet tas upp kan erbjudas mot betalning.
Systemen och tjänsterna skall inte, mer än vad som kan anses nödvändigt i de olika
användningsområdena, inkräkta på användarens integritet och ska inte på något annat sätt
innehålla, för användaren, skadlig kod.
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Det färdiga systemet ska kunna fungera självständigt utan manuell övervakning från
administratör och det skall fungera lika bra oavsett var den säkrade Androidenheten befinner sig
geografiskt och oavsett om den är ansluten via WiFi till ”hemmanätverket” eller något annat
nätverk, eller om den är ansluten till mobilt nätverk.
Systemet är i första hand tänkt att användas för ”hemmabruk” och således avgränsas antalet
enheter som samtidigt ska kunna använda systemet till upp till max fem enheter. Med andra ord
läggs inga resurser på att anpassa utrustning för att klara mängder av simultan trafik-belastning.
Det slutliga systemet är inte avsett att vara ”oövervinnerligt” utifrån ett användarperspektiv utan
skall mer ses som ett skydd för användaren. Med detta menas att fokus inte ligger på att hitta,
och täppa igen, möjliga ”kryphål” genom vilken användaren avsiktligt kan kringgå uppsatta
säkerhetslösningar. Dock skall det ifrån användarperspektiv vara betydligt enklare att använda
enheten på det ”säkra” sättet än att kringgå detta.

1.5 Frågeställningar
Frågeställningar avsedda att besvaras genom detta arbete är om det visar sig möjligt att med en
eller flera tillgängliga system och tjänster, eventuellt med egna tillägg, skapa en säker
helhetslösning för användning av Smartphone som är tillräckligt lättanvänd för att kunna
implementeras av en av normalgraden teknikintresserad användare.
Den säkerhet som här avses är den tilltänkta unge användares skydd mot telefonsamtal och SMS
från otillbörliga avsändare, samt begränsad tillgång till applikationer och webbsidor. Vad som
konkret, i detta fall, är att beakta som otillbörliga avsändare är sådana som inte på förhand är
inlagda i enhetens kontaktlista och gällande begränsningen av applikationer och webbsidor är
det fråga om att på förhand kunna förhindra att nya applikationer läggs till, samt att kunna
blockera specifika webbsidor.

1.6 Verktyg / Program
Produkt

Version

Beskrivning

DDclient

3.8.6

En Perl-klient för att uppdatera dynamiska DNS-noteringar för
'Dynamic DNS Network Services' -konton

Debian

9 (Stretch)

En av de tidiga Linuxdistributionerna

E2guardian

4.1.4

Ett innehållsfiltreringsprogram

GNS3

2.1.4

Emulerar en nätverksmiljö i testningssyfte

NOIP

N/A

En tjänst för att omvandla ett IP-adress till en URL
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(www.sunet.se)
NOIP2

2.1.9

Mjukvara för att uppdatera DNS-tjänsten med aktuell IP-adress

OpenDNS

N/A

En gratis DNS tjänst som innehåller filtrering på kategorier av
sidor

OpenVPN Client

3.0.5.(1503) Den officiella klienten till OpenVPN för Android

OpenVPN for Android 0.7.5

En alternativ klient för Android baserad på öppen källkod

Rasbian

2018-03-13

Variant av Debian anpassad för Raspberry Pi

Squid

3.5.23

En proxy som används av E2guardian

Untangle

13.2.1

En gratis router som kan installeras på de flesta hårdvaror

VirtualBox

5.2.8

Skapar virtuella datorer som kan användas i testningssyfte
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Forskning och etiska överväganden

2.1 Tidigare forskning
Enligt rapporten ”Net Children Go Mobile: risks and opportunities. Second Edition.” som
presenterar utkomsten av en survey utförd 2013-2014 vilken inkluderade 3500 barn från sju
europeiska länder i åldersspannet 9 till 16 år som använder Internet har den vanligaste miljön
för användning av Internet varit hemmet. Dock är det i många av länderna vanligare att
tonåringar använder Internet i sina privata rum heller än i allmänna rum.
Medelåldern för första användande av Internet sjunker enligt studien som också jämfört
surveyundersökningen med en tidigare undersökning. För närvarade var den kring 8 år och
ålder för första egna mobiltelefonen var för närvarande i genomsnitt 9 år och för Smartphone 12
år.
Gällande användningsområden visar studien att socialt nätverkande, publicerande av eget
material och underhållning har ökat i användning medan att spela spel ensam eller mot datorn,
användning av Internet för skolarbete, webbkamera- och direktmeddelanden är på nedgång.
För de som använder smartphones är nivån av den dagliga Internetanvändningen högre.
När det gäller aktivt, fysiskt, övervakande visar studien att detta är vanligare än att använda sig
av tekniska lösningar och två av tre föräldrar pratar med deras barn kring vad de gör på
Internet, och detta är den mest populära formen av aktivt involverande i barnens
internetanvändande. Det näst vanligaste är att hålla sig i närheten när barnen är online, 58 %.
Siffrorna sjunker med barnens stigande ålder.
Gällande teknisk övervakning är mjukvara för att motverka virus och spam den mest vanliga
lösningen. ”Parental controls” är mindre vanlig och används bara av en av fyra föräldrar, och
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mjukvara avsedd för tidsbegränsning av Internet används bara av 13 % av föräldrar. Yngre barn
tenderar att vara mer begränsade av tekniska verktyg än tonåringar.
Tre av fyra barn uppger på det hela taget att deras föräldrar vet ”mycket” eller ”en hel del” om
vad de gör på Internet. Siffrorna sjunker med stigande ålder på barnen.
Smartphones och surfplattor är generellt personliga och portabla media som genomgripande
och sömlöst integreras in i barn och föräldrars vardagsliv och konsekvensen är att denna ökande
”privatisering” av Internetanvändandet utgör en utmaning när det gäller föräldrars insyn och
övervakning. Föräldrar behöver därför mer än aldrig förr kommunicera med sina barn angående
deras onlineupplevelser.
Riskfyllda onlineupplevelser behöver vidare inte leda till att skada sker. Tvärtom är barn som
möter fler risker ofta, till följd av mer erfarenhet, bättre rustade genom att de utvecklat
skicklighet och kan lättare stå emot och hantera riskerna.
Den vanligaste förekommande risken har visat sig vara att barnen stöter på sexuella bilder
(28%). Nästan lika vanligt är att kommunicera online med någon som barnet aldrig tidigare
träffat i verkliga livet (26%). Att stöta på negativt användarskapat innehåll [User Generated
Content, UGC] är den tredje största risken (25%).
Samtliga risker, med undantag av att mobba andra, ökar med åldern och med användande av
smartphones och surfplattor.
Mobbing är den enskilt största skadliga riskupplevelsen där två av tre barn som blivit utsatt för
mobbing (online eller offline) medger att de blivit ”mycket” eller ”ganska” upprörda [01].

Rapporten ”Young Children (0-8) and digital technology: A qualitative exploratory” som är ett
resultat av ett samarbete mellan europeiska forskare från tio forskningscenter och universitet
visar att föräldrar till barn under 8 år ser digital teknologi som positiv men utmanande ifrån ett
kontroll och reglerings-perspektiv. Föräldrar upplever risker med yngre barn, under åtta års
ålder, på olika nivåer vilka innefattar oönskade ekonomiska konsekvenser, oavsiktligt olämpligt
material samt hälso och social påverkan. Att stöta på våld och olämpligt språkbruk tycks vara
en vanligare oro än sexuellt innehåll och ovälkomna kontakter.
Fördelarna med barnens användande av teknologin tycks vara mindre tydlig än föräldrarnas
oro, och här framkommer aspekter så som utvecklade för kreativitet, fantasi, sociala färdigheter,
kunskapsinhämtande, hand-ögon-koordination och som utbildande för framtiden.
Vissa föräldrar tycks underskatta riskerna med deras barns användning av teknologin och
generellt sätt skjuter de deras oro på framtiden eftersom många föräldrar tycks tro att gedigna
säkerhetsåtgärder för att motverka risker online inte behöver igångsättas förrän barnen blir
äldre. Detta trots att bevis framträder som påvisar att barnen redan stött på våld och annat
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olämpligt material, så väl som kommersiella risker, samt att barn kan kringgå vissa
säkerhetsinställningar.
Det vanligaste restriktioner från föräldrahåll som framkommer via studien är att föräldrar sätter
tidsgränser och användarvillkor så som vissa förutbestämda spel, videos, enbart off-lineinnehåll, etc. De flesta barn uppfyller och respekterar dessa regler men i vissa fall tycks
reglerna vara oklara och godtyckliga, detta i synnerhet för yngre barn som har svårt att greppa
tidskoncept.
Trots ovan nämnda restriktioner framkommer att föräldrar ändock har väldigt dålig koll på
barnens egentliga förehavanden med enheterna. Somliga föräldrar verkar också helt oförstående
att deras barn faktiskt med enkelhet kan ta sig förbi uppsatta säkerhetslösningar.
Somliga barn medgav att de skulle uppskatta nya idéer kring guidning hur de skall hantera de
enheter och applikationer som finns till deras förfogande. Föräldrarna tycks likaså välkomna
råd för hur man ska hantera barnens säkerhet online [02].

Gällande hur man som förälder kan lära sina barn hur man säkert navigerar i en värld av smarta
enheter tar artikeln ”Is my kid ready for a smartphone?” upp att föräldrar inte alltid har en långt
gången personlig relation till smarta enheter vilket kan leda till att förälder och barn ofta
upplever utvecklingen simultant eller att barnet förekommer föräldern. Föräldrar kan på detta
sätt befinna sig på en lägre mognadsgrad än barnet när det handlar om teknologin och som
resultat av detta saknar föräldern en gedigen känsla för de risker som föreligger och där barnet
kan hamna i trubbel eller vilka risker som bör uppmärksammas vid utforskandet av den digitala
världen med barnet.
Enligt artikeln är ett utvecklingsbart tillvägagångssätt, likt barnsäkring av hemmet, applicerbar
på denna typ av teknik. Vid barnets tidiga år kan en enkel barriär i form av filter och begränsad
åtkomst vara nog medan det vid barnets stigande ålder kan vara bäst med övervakning för att
förhindra barnet från att komma åt olämpligt och potentiellt skadligt innehåll från internet.
Teknologi kan fungera som ett hjälpmedel, med inte som en ersättning, för detta viktiga
föräldraansvar.
Föräldrar utgör en viktig påverkansfaktor för sina barn och föräldrars övervakning har visat sig
vara en effektiv mekanism för att motverka vad föräldrarna ansett vara dåliga beslut inom
områdena alkoholkonsumtion, sex och tobaksanvändande bland tonåringar. I tillägg till detta är
en tydlig kommunikation av förväntningar viktiga eftersom ungdomar som vet att deras
föräldrar misstycker om vissa beteenden är mindre benägna att utföra dessa.
Barn är mindre benägna att hamna i trubbel eller påvisa riskbeteende online när föräldrar aktivt
övervakar vad barnen besöker online och med vilka barnen interagerar med online och när
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föräldrar tydligt visar vad de förväntar sig som acceptabelt online-beteende samt regelbundet
kontrollerar att dessa förväntningar uppfylls.
Eftersom föräldrar inte kan övervaka barnen och teknologin dygnet runt är en kombination av
proaktiv interaktion med barnet kombinerat med utnyttjande av tekniska lösningar det
förmodligen bästa valet.
När ett barn är redo för sin första Smartphone finns ingen entydig rekommendation för. Gränser
och en tydlig förståelse för konsekvenser är dock viktiga.
Barnläkares råd till föräldrar, är enligt rapporten, att de måste lita på sina barn, men samtidigt
ljuger nästan alla barn för sina föräldrar vid något tillfälle. Föräldrar måste se till att deras barn
är säkra och därmed använda proaktiv övervakning. Gällande huruvida man som förälder ska
tala om för barnet att det är övervakat eller inte finns vid det senare fallet en risk att man skadar
relationen mellan förälder och barn då det vid en intervention kan uppstå en känsla av ”jag-fickdig” som kan leda till ilska, förbittring och att barnet beslutar sig för att fortsättningsvis
hemlighålla saker från föräldrarna. Att istället vara ärlig tycks å andra sidan frammana
beteenden som föräldern önskar eftersom barnet vet att det är övervakat [03].

En rent fysisk skada som kan uppstå vid användning av såväl en teknisk avancerad
Smartphones som en enklare telefon med hörlursuttag och möjlighet till uppspelning av till
exempel musikfiler, och som kanske lätt överses avseende säker användning av Smartphone, är
risken för exponering av skadliga ljudnivåer.
År 2015 gick WHO ut med varningen att kring 1,1 miljarder tonåringar och unga vuxna
befinner sig i riskzonen för hörselskador på grund av riskabelt användande av egna
ljuduppspelningsenheter, varibland smartphones var en av de inräknade enheterna, tillsammans
med utsattheten från skadliga ljudnivåer från högljudda omgivningar. Att drabbas av
hörselnedsättning kan leda till potentiellt förödande konsekvenser för både fysisk och mental
hälsa, utbildning och anställning. Data som tagits fram genom en studie av medel- och
höginkomst-länder och analyserats av WHO visar att bland personer mellan 12 och 35 år är
närmare 50 % av dessa utsatta för potentiellt skadlig ljudnivå genom användning av personliga
enheter. Ett exempel på vad som klassas som riskabel ljudnivå är att utsättas för över 85 decibel
(dB) under åtta timmar eller 100 dB under 15 minuter.
Att lyssna på något på ett säkert sätt är avhängt intensiteten eller ljudstyrkan av ljudet samt
tidsrymd och hur ofta detta upprepas. Att utsättas för höga ljud kan leda till temporär
hörselnedsättning eller tinnitus, vilket är en upplevelse av ett tjutande ljud i örat. När det
kommer till utsatthet för anmärkningsvärt höga ljud eller återkommande eller förlängd utsatthet
kan detta leda till permanenta skador av örats sensoriska celler vilket resulterar i permanent
hörselskada.
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WHO rekommenderar att den högst godtagbara nivån av utsatthet från ljud på en arbetsplats är
85 dB och under max åtta timmar per dag. När det kommer till yngre människor är det av stor
vikt att de håller nere ljudvolymen från sina personliga ljuduppspelningsenheter, samt använder
hörselskydd när de besöker ljudliga platser. Det rekommenderas även att begränsa den tid man
utsätter sig för ljudliga aktiviteter genom att ta korta lyssnings-avbrott och att man begränsar
den dagliga användningen av personliga ljudenheter till mindre än en timme. Genom att
använda, för detta ändamål avsedda, Smartphone-appar skulle säkra ljudnivåer kunna
upprätthållas [04].

2.2 Etiska och juridiska överväganden
Arbetsprocessen berör inte någon som helst personinformation. Data som presenteras handlar
uteslutande om system- och tjänstebeskrivningar, installationsförfaranden, samt resultat och
utvärderingar av dessa system och tjänster.
Gällande läsares egen användning av de system och tjänster som beskrivs i rapporten tas från
författarnas sida inget ansvar för eventuella lagöverträdelser.
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3

Metod och genomförande

3.1 Teori
För att få till det önskade heltäckande systemet krävs en kombination av ett antal program och
tekniker.
En VPN-tunnel måste finnas för att dirigera trafiken ifrån den mobila enheten till det egna
lokala hemmanätverket, varifrån trafiken sedan når Internet. Detta innebär vidare att en för detta
ändamål dedikerad dator måste sättas upp som server inom LAN:et, till vilken den inkommande
trafiken initialt skickas. För att detta skall fungera på ett NAT/PAT:at nätverk måste en ”Port
Forwarding” upprättas.
Med upprätthållandet av VPN-anslutningen följer adresser till DNS-servrar genom vilka
namnuppslagen på Internet sker.
För att utröna om det är möjligt att skapa ett system som uppfyller alla dessa krav, samt
huruvida det räcker med en Raspberry Pi för att driva det hela, har för detta arbete dels en
Raspberry Pi 3 Model B och dels en kraftfullare ”referens-PC” använts i experimenten.
Smartphonens krav på säkerhet testas, så som blockering av appar, förhindrande av att tunneln
stängs ned och att förbindelsen till VPN startar automatiskt när enheten bootar upp. Till slut
testas även att filtreringen av Internettrafiken fungerar så som avsetts via de åtgärder som
implementerats, så som OpenDNS samt Content Filtering.

Illustration 1: Ett exempel på hur VPN-kommunikationen
kan se ut
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3.1.1

VPN
VPN står för Virtual Private Network med vilket menas att en länk mellan två enheter (dator,
telefon, router etc.) skapas. Över denna länk krypteras all trafik så att utomstående inte kan se
vad det är för trafik som flödar igenom förbindelsen. Denna teknik används vanligtvis om man
vill knyta samman flera interna nätverk med varandra över internet. Det kan med fördel även
användas för att kunna surfa säkert på icke tillförlitliga Internetanslutningar så som på
Internetcaféer och liknande.

3.1.2

Port Forwarding
Privatpersoner har vanligtvis en enda publik IP-adress för sitt hemmanätverk och detta räcker
oftast för den genomsnittlige användaren. Datorerna på det interna nätverket göms bakom
routern som ser till att rätt information hamnar på rätt dator på de interna nätverket. Detta görs
genom vad som kallas PAT (se nedan). För att man skall kunna komma åt en service på det
interna nätverket måste man därför berätta för routern att all trafik som kommer in på en
specifik port skall skickas vidare till en lokal dator (Port Forwarding).

3.1.3

PAT
För att datorer på de interna nätverket skall kunna kommunicera mot Internet med endast en
publik IP-adress krävs det att de interna adresserna ”översätts” via Port Address Translation
(PAT) till den publika IP-adressen som routern använder för Internetåtkomst. För att routern
skall kunna hålla reda på vilken av de interna datorerna som skall ha informationen tilldelar
routern den aktuella förbindelsen ett unikt portnummer vilket den använder sig utav när den
kommunicerar mot Internet. När informationen kommer tillbaka ser routern vilken lokal dator
som informationen ursprungligen kom ifrån och anger sedan rätt lokal IP-adress och skickar
vidare informationen.

3.1.4

DNS / DynDNS
DNS, Domain Name System, är en tjänst som internetleverantören vanligtvis tillhandahåller. Det
finns även gratis tjänster som tillhandahålles av t.ex. Google, CloudFlare och OpenDNS. Det
fungerar på så vis att när man anger t.ex. en webbadress i sin webbläsare (www.sunet.se)
skickas en förfrågan till den DNS-server som man har angivit. Denna server svarar med en IP-
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adress (t.ex. 192.36.171.231) som datorn sedan använder för att kommunicera med mot
Internet.
Man kan som privatperson skaffa sig en egen domänadress (t.ex. jag.noip.com) för att inte
behöva komma ihåg en krånglig IP-adress. Problemet med privata Internet-abonnemang är att
den publika adressen man blir tilldelad inte alltid är den samma. Detta dilemma kan man lösa
igenom att använda sig utav DynDNS (Dynamic DNS). Med denna tjänst uppdateras den IPadress som är knuten till det domännamn som man skapat automatisk när den har förändrats. På
detta vis kan man använda sig utav jag.noip.com även när den egentliga IP-adressen förändrats.

3.1.5

Content Filtering
Content Filtering går ut på att det data som passerar i nätverket, eller i detta fall en gateway,
analyseras och filtreras utifrån ett antal olika kriterier. Med E2guardian som är fokus i denna
rapport är det möjligt att filtrera bort sidor som innehåller vissa nyckelord, så som t.ex. "sex"
eller "violence". Det går även att filtrera bort sidorna om förekomsten av dessa ord överskrider
en viss kvot. "sex" kan ju t.ex. hänvisa både till siffran och aktiviteten med samma namn och
därmed vara både ”legitim” eller inte beroende på vad som avsetts filtreras bort. Om något ord
upprepas mer än ett visst antal många gånger på en sida kan det kanske handla om en sida som
önskas blockeras. Det går även att filtrera bort IP-adresser eller hela spann med IP-adresser likt
funktionerna i OpenDNS. Men då den metoden har svårt att "hänga med" (det tillkommer ju nya
sidor hela tiden!) är även en filtrering på innehållsnivå önskvärd.

3.2 Testmiljö 1 – Virtuellt system
För att testa alla dessa krav har olika testmiljöer använts. Ett helt virtuellt system har använts i
syfte att på ett lätt och överskådligt vis kunna skapa komplicerade nätverk i just testningssyfte. I
denna miljö så är det enkelt att spåra och analysera trafiken och se till att alla komponenter gör
det som är tänkt. I detta fall så har en testmiljö bestående utav GNS31 använts. I denna miljö så
kan sedan virtuella datorer skapas med VirtualBox2, som sedan kan kopplas ihop med virtuella
switchar och routrar. Wireshark3 används för att analysera trafiken som skapas i den virtuella
miljön. På detta vis kan funktionaliteten provas utan att införskaffa särskild hårdvara eller
påverka de de befintliga system som existerar hemma idag.

1
2
3
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https://www.gns3.com/
https://www.virtualbox.org/
https://www.wireshark.org/

3.2.1

Linux
Version: Debian 9 “Stretch”
Val av Linuxdistribution är inte av så stor betydelse då de flesta system bör fungera för detta
system. Valet föll på Debian för att det fanns färdiga installationsfiler för de mjukvaror som
används i denna undersökning.
Debian GNU/Linux är en av de största och äldsta Linuxdistributionerna och skapades 1993.
Debian skiljer sig från många andra stora Linuxdistributioner genom att organisationen bakom
distributionen är en ideell organisation och inte ett företag. Utvecklarna deltar som enskilda
frivilliga. Det hindrar inte att Debian används också kommersiellt och att en del av utvecklarna
arbetar med Debian som del av sitt lönearbete. Debianprojektet har strängare krav på
programvarans frihet än många andra distributioner4.
Debian har alltid åtminstone tre utgåvor som aktivt underhålls: den stabila utgåvan (stable),
uttestningsutgåvan (testing) samt den instabila utgåvan (unstable).
Debian 9 kallas ”Stretch” och är den aktuella stabila (stable) utgåvan. Debian 8 kallas ”Jessie”
och är alltså en gammal stabil utgåva (oldstable). För närvarande, när detta skrivs, är det en
version som kallas ”Buster” som är uttestnings-versionen5.

3.2.2

VirtualBox för Linux-distro
Version: VirtualBox 5.2.8
Installation: Bilaga 5
VirtualBox är en mjukvara skapad av Oracle som är gratis att ladda ner och använda. Dessa
virtuella maskiner kan med fördel användas för att testa nya funktioner och experimentera på,
då man lätt kan backa tillbaka till en tidigare konfiguration om det är något som gått fel.

3.2.3

GNS3 för Linux-distro
Version: GNS3 2.1.4
Installation: Bilaga 6
GNS3 eller Graphical Network Simulator-3 är en nätverks-mjukvaru-emulator som släpptes
första gången 2008. Det tillåter kombination av virtuella och reella enheter och används för att
simulera komplexa nätverk. Det använder Dynamips emulations-mjukvara för att simulera
Cisco IOS. GNS3 används av många stora företag som t.ex. Exxon, Walmart, AT&T och NASA6.

4
5
6
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Debian_GNU/Linux/
https://www.debian.org/releases/
https://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_Network_Simulator-3

3.3 Testmiljö 2 – Fysisk RPI
3.3.1

Raspberry Pi
Raspberry Pi är en enkortsdator som har utvecklats av det brittiska företaget Raspberry Pi
Foundation. Processorn är från Broadcom och har ARM-arkitektur, liknande vad som används i
många Smartphones. Raspberry Pi har ingen inbyggd lagring för operativsystem och filer,
istället används ett externt SD-kort för fillagring.
Raspberry Pi 3 Model B, vilket är den version som i detta arbete används, släpptes 29 februari
2016, har en 1200 MHz fyrkärnig ARM Cortex-A53 och 1 GB RAM och har för lagringen en
MicroSDHC-slot.7
Nätverk: 10/100 Ethernet, 2.4GHz 892.11n Wireless

3.3.2

Raspbian (OS)
Raspbian är ett Debian-baserat operativsystem för Raspberry Pi. Raspbian skapades av Mike
Thompson och Peter Green som ett oberoende projekt och det första bygget var färdigt i juni
20128.
Använd version: 2018-03-13 Raspbian Stretch with desktop, vilken kan hämtas hem från
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

3.4 Testmiljö 3 – Fysisk, kraftfullare referens-PC
Då syftet med detta arbete är att få fram en prototyp av ett system som kan användas
dagligdags, krävs det att hårdvaran hänger med. Då Raspberry Pi är en något långsam dator
jämfört med dagens laptops och desktops behövs det flera tester för att se att den klarar av
belastningen och inte blir en flaskhals i systemet. Därför skapades även ett testsystem med
betydligt högre specifikationer för att ha ett referenssystem att testa emot.
CPU: Intel Core I7 2.6 GHz
Minne: 6 GB
Nätverk: 1 Gbit trådbundet

7
8
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://en.wikipedia.org/wiki/Raspbian

3.5 Server-del
3.5.1

OpenVPN
Installation: Bilaga 1
Virtuellt privat nätverk (Virtual Private Network) är en teknik som används för att skapa en
säker förbindelse eller ”tunnel” mellan två punkter i ett icke-säkert datanätverk, så som Internet.
I en typisk VPN-tillämpning initierar klienten en virtuell punkt-till-punkt-anslutning till en
fjärråtkomstserver via Internet. Fjärråtkomstservern svarar på anropet, autentiserar anroparen
och hanterar därefter överföringen av data mellan VPN-klienten och det privata nätverket9.

3.5.1.1

Kravspecifikation

Med VPN-lösningen eftersträvas uppfyllande av följande kriterier
● Slussa all nätverkstrafik till den egna internetuppkopplingen som man har i hemmet.
● Förhindra att denna anslutning stängs av samt att den startar när Smartphonen startar.
● När VPN-anslutningen inte är uppkopplad ska ej uppkoppling mot Internet kunna ske.

3.5.1.2

Val av VPN-tjänst

Då strävan är att skapa ett gratis system som helst består öppen källkod, så faller valet av VPNtjänst naturligt på OpenVPN som uppfyller båda dessa krav. OpenVPN är en öppen källkod
datorprogramtillämpning och kommunikationsprotokoll på grundtekniken VPN för säkra punkt
till punkt förbindelser och bindande av olika fysiska lokala datornätverk, LAN, tillsammans. Det
sker genom att skapa en säker krypterad förbindelse, tunnel, mellan två punkter över ett ickesäkert datanätverk, till exempel Internet.
Teknologin som används är en tillämpad version av säkerhetsprotokollet SSL/TLS för
utväxlande av kryptonyckel. Det fungerar över Network Adress Translation (NAT) och
brandväggar och är publicerat fritt på GNU General Public Licens (GPL).
OpenVPN är framtaget av amerikanska företaget OpenVPN Technologies Inc och är gratis
nedladdningsbart
för
de
flesta
datorsystem
och
operativsystem
med
10
internetkommunikationsmöjlighet .

3.5.1.3

Slussning av all nätverkstrafik

På serversidan så är en standard installation av OpenVPN utförd (både på Raspberry PI och den
kraftfullare referensdatorn). De grundläggande och viktiga inställningarna är följande:
9 https://sv.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network
10 https://sv.wikipedia.org/wiki/OpenVPN
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Skiffer: AES-256-CBC
Protokoll: UDP
Portar: 1194
Komprimering: comp-lzo
Dirigera om trafiken över vpn: push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
Skicka OpenDNS-adresserna till kilenterna: push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"
På smarttelefonerna har OpenVPN Client11 installerats och certifikat skapade på servern har
flyttats över till dessa. Att upprätthålla en anslutning via VPN till det egna hemmet är genom
detta nu fullt möjligt.

3.5.1.4

Förhindrande av att VPN-tunneln stängs ned

Här visade det sig svårare att få till de krav som initialt satts upp. I klienten för OpenVPN finns
det inställningar för att tunneln skall kopplas upp automatiskt vid enhetens uppstart om den var
igång när Smartphonen stängdes av, och detta visade sig fungera som tänkt. Det går även att via
tredjepartsprogram förhindra att man öppnar OpenVPN-klientappen utan att ange ett lösenord.
Detta för att användaren inte ska kunna stänga av tunneln den vägen men detta visar sig vara av
liten betydelse då man med lätthet kan stänga av tunneln via ett alternativ i ”drop down menyn”
i Android.
Ytterligare en OpenVPN-app för Android (OpenVPN for Android)12 testades för att se om den
skulle kunna uppfylla kraven på ett bättre sätt. Denna app är öppen källkod och har en hel del
mer inställningsmöjligheter att bjuda på, men lider dessvärre av samma brister som den
officiella klienten gör. Men då det handlar om öppen källkod så finns naturligtvis möjligheten
att ändra i appen så att den passar bättre.

3.5.1.5

Ingen Internetförbindelse när VPN-tunnel är avstängd

Även här finns det en inställning i klienten för OpenVPN som möjliggör att all kommunikation
blockeras när VPN-tunneln är inaktiv, vilket är precis vad som önskas.

3.6 Mjukvaror / Tjänster
3.6.1

Dynamisk DNS
Installation: Bilaga 2

11 https://play.google.com/store/apps/details?id=net.openvpn.openvpn
12 https://play.google.com/store/apps/details?id=de.blinkt.openvpn
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Dynamisk DNS (DDNS eller DynDNS) är en metod för att automatiskt uppdatera en
namnserver i DNS med den aktuella DDNS-konfigurationen hos dess konfigurerade värdnamn,
adresser och annan information13.
Använd tjänst: noip.com, vilket är ett gratis alternativ. En klient installerades på Raspberry Pi,
vilken uppdaterar webbtjänsten med aktuell publik IP-adress vid ändring av denna.
Vitalwerks LLC är föräldraföretaget för No-IP, vilken är en leverantör av dynamiska DNStjänster, både i betald och i gratis form. För DNS-delen länkas ett dynamiskt värdnamn till
användarens dynamiska IP-adress. När IP-adressen ändras skickar den dynamiska DNS-klienten
en uppdatering till No-IP med den aktuella IP-adressen och sedan propagerar No-IP DNSändringen till Internet14.

3.7 Innehållsfiltrering
3.7.1

OpenDNS
Installation: Bilaga 8
OpenDNS är ett företag och en tjänst som utökar DNS genom att lägga till funktioner såsom
phising-skydd och valbar innehållsfiltrering (Content Filtering) utöver DNS-uppslag om dess
DNS-servrar används15. För att använda sig utav OpenDNS behöver dess DNS-adresser läggas
in i konfigurationsfilen för OpenVPN-servern vilket gör att klienterna automatiskt får dessa
adresser vid anslutning. Genom att skapa ett gratis användarkonto hos OpenDNS kan man
skräddarsy filtreringen efter eget behov genom att koppla inställningarna till ens egna publika
IP-adress.

3.7.2
E2Guardian och Squid
Installation: Bilaga 7
E2guardian Web Filtering16 är ett webbinnehålls-filter som filtrerar bort visning av oönskad
information från Internet. Lösningen använder öppen källkod och är fri att använda och ändra.
Det hela fungerar med hjälp utav Squid17 vilket är en ”cache proxy” som sparar ner frekvent

13
14
15
16
17
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https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_DNS
https://en.wikipedia.org/wiki/No-IP
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDNS
http://e2guardian.org/cms/index.php
http://www.squid-cache.org/

besökta hemsidor som sedan på ett snabbt sätt kan skickas till användare på det lokala nätverket.
Ett sådant förfarande spar både tid och bandbredd.
Här börjar det bli ganska invecklat att få allting att fungera som de skall då dessa verktyg är
ganska avancerade. Att få innehållsfiltreringen att fungera via det lokala nätverket via
E2guardian och Squid fungerar, men när trafiken ifrån en VPN-tunnel skall slussas vidare till
E2guardian blir det under utvecklingsarbetet problem. Detta är ingenting som i nuläget finns
någon lösning på vilket resulterat i att filtreringen för detta arbete istället helt och hållet baseras
på OpenDNS.

3.8 Android-del
3.8.1

Kravspecifikationer
För att får till den funktionalitet som eftersträvas kommer här en rad med specifikationer som
skall implementeras i lösningen.

3.8.2

•

Blockera samtal och SMS ifrån okända numer

•

Hålla igång VPN-klienten så att tunneln alltid är uppe och helst inte går att stänga av

•

Förhindra att användaren gör inställningar som kan frångå de säkerhetsanordningar som
implementerats

OpenVPN
Installation: Bilaga 3
På den mobila sidan av VPN-lösningen finns det ett antal klienter tillgängliga. I första hand har
den officiella klienten ifrån OpenVPN används för att se hur den står sig emot konkurrensen.

3.8.3

Befintliga lösningar
Det finns en hel del appar som delvis gör det som efterfrågas, men de som hitintills har
undersökts har brustit i funktionalitet på ett eller annat sätt.

3.8.4

Samtal och SMS
En av de faror som finns med att barn har egna telefoner är just telefonsamtals-funktionen samt
SMS. I en standardtelefon finns inga begränsningar för vilka som kan ringa eller sända SMS till
telefonen. Detta kan anses vara en stor brist om ett barn skall använda telefonen då man kan bli
uppringd av dels försäljare men även mer ljusskygga figurer.
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Till att börja med undersöktes alternativ för att blockera samtal och SMS. De flesta appar
bygger på att göra en så kallad ”blacklist” som blockerar de nummer som förekommer i denna
lista. Detta är inte önskvärt i detta fall då det inte är rimligt att fylla i en sådan lista med alla
nummer som man inte vill skall kunna kontakta telefonen, istället eftersträvas ett program som
använder sig utav en ”whitelist”. Här tillåts istället enbart de nummer som finns i ”whitelist”
och allt annat blir automatiskt blockerat. Det finns även en del färdiga appar som har denna
funktionalitet, men då brister de istället på andra områden, så som att funktionen är alldeles för
lätt att stänga av. Vidare har det i senare Android-versioner tillkommit en begränsning med
användningen av SMS-appar: man kan bara ha en SMS-app igång som kan ta emot SMS åt
gången. Detta betyder att man inte längre kan göra en app som blockerar SMS ifrån angivna
nummer och överlåter ansvaret för läsning och skrivning av sms till tillåtna nummer via en
annan app. Resultatet av detta är att om man vill kunna blockera SMS och samtidigt använda
sig utav övrig SMS-funktionalitet är man tvungen att skapa en fullt fungerande SMS-app som
tar hand om alltihop. Bristerna i de befintliga apparna som finns på marknaden idag gör att en
implementering av en egen fullständig SMS-lösning behövs, eller att man helt enkelt blockerar
hela SMS-funktionaliteten.
Lösningen i detta fall är en app som i realtid kan kolla inkommande och utgående samtal och
antingen blockera eller tillåta dessa baserat på om telefonnumret finns i den egna telefonboken.
Det samma gäller för SMS. En egen app har därför utvecklats för att uppfylla dessa krav.

3.8.5

Förhindra körning av otillåtna program och inställningsåtkomst
Det finns i huvudsak två sätt att förhindra att applikationer körs. Det första är att förhindra att
den startas alls (att det inte finns någon ikon eller dylikt för användaren att klicka på), och det
andra är att om appen försöks startas så skall den kontrolleras huruvida den har tillåtelse att
köras och avslutas om så inte är fallet. Dessa två sätt undersöks här nedan.

3.8.5.1

Applocker

Ett flertal appar finns redan för att begränsa tillgången till appar som är installerade i
Smartphonen. Då restriktioner i Android gör det svårt att övervaka vilka appar som startas och
är igång är dessa appar något bristfälliga och visar till exempel den startade appen en liten stund
innan blockeringen startar. Men det är det bästa alternativet som hittades för telefoner som inte
är rootade. Två olika appar har testats (Norton App Lock18, och AppLock19), vilka både ser ut att
kunna blockera appar vilka kan anges i en lista.
18 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.symantec.applock
19 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.domobile.applock
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För att förhindra åtkomst av enhetens inbyggda inställningar, varifrån användare kan
avinstallera, dra tillbaka rättigheter etc., från installerade program t.ex. Samtal/SMS-blockerar
eller Launcher-App kan någon gratisversion av Applocker-program användas vilket kommer att
kräva någon form av lösenordsverifiering för åtkomst av inställningar.

3.8.5.2

App-launcher

För att begränsa enhetens tillgång till enbart förutbestämda applikationer – en sorts ”hårdkodad
vitlistning” – kan en skräddarsydd App-launcher appliceras på enheten och med fördel ställas in
som standardval för applikationens hem-app. Detta kan göras mycket enkelt via ett knapptryck
vid användning av applikationen, eller via enhetens inställningsfunktion, och behöver bara göras
en gång.

När detta är gjort kommer den skräddarsydda hemskärmen vara det som visas när inga övriga
aktiviteter är i förgrunden och när man klickar på enhetens hemknapp. Det är också denna vy
man kommer att mötas av efter omstart av enheten.
Genom detta förfarande kommer enbart förutbestämda applikationer, som är ”hårdkodade” i
App-launchern, att finnas tillgängliga från hemskärmen.
För att förhindra direkta besök till onlinebutiker som Google Play Store läggs helt enkelt dessa
inte till i ”listan” över synliga appar.

Detta kan vara en mycket användbar lösning för den som önskar ett mycket enkelt och
överblickbart gränssnitt på sin enhet men ur säkerhetssynpunkt utifrån handhavandebegränsning
är denna lösning ensamt inte tillräcklig för att stoppa åtkomst till applikationer utöver de listade.
Detta för att ett extremt enkelt sätt att kringgå denna begränsning är – om möjlighet till
webbsurfande ges genom webbläsare – att besöka Google Play Store eller liknande onlinebutik
därifrån för att sedan installera och/eller direkt öppna applikationer som inte syns listade på
hemskärmen. Även om redan installerade appar och sådana som laddas ner och installeras
genom att besöka t.ex. Google Play Store via webbläsare inte kommer att visas på den
skräddarsydda hemskärmen kan dessa ändå öppnas genom valet att öppna (en installerad)
applikation inifrån den webbaserade onlinebutiken.
Ett sätt att förhindra detta är att svartlista dylika onlinebutiker genom tjänsten OpenDNS, eller
att se till att ingen webbläsare går att nå vare sig från hemskärmen eller externt. Att även
eliminera webbläsare utanför själva hemskärmen är av vikt därför att en webblänk, som t.ex.
skrivits i en texthanterare eller hämtas från en annan – godkänd – applikation, så som en e-post-
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applikation, skulle kunna trigga igång en webbläsare som finns installerad på enheten. Att totalt
eliminera webbläsare från enheten begränsar dock naturligtvis allt webbsurfande.
En annan nackdel med att använda en App-launcher av denna typ är att det krävs en ändring av
applikationens kod för att lägga till eller ta bort ”godkända” applikationer.
För att förhindra att App-launchern inte ändras via enhetens inställningar kan en app av typen
Applocker användas.

3.9 Prestanda
Statistik prestanda: Bilaga 4
När nu ett mer eller mindre fungerande system fanns, behövdes det också testas för att se om
det orkar med vad som kan anses vara en normal användning av en Smartphone.
Därför har ett prestandatest utförts där bandbredden och svarstiderna testas i olika scenarion.
Först testades den faktiska hastigheten på Internetuppkopplingen på aktuellt LAN för att se
vilken maximal hastighet som var möjlig. Sedan utfördes tester med tre olika mobila
Androidenheter. Dessa testades för vilken hastighet som uppnåtts via WIFI, mobil uppkoppling
(4G), samt alla kombinationer med dessa emot de två VPN-servrar som skapats: RPI och en
kraftfullare referens-PC. RPI ansluten via Ethernetkabel 100MBit och den snabbare CoreI7 med
1GBit Ethernet.
Mätningar utfördes dels mot ett webbaserat gränssnitt och dels med en Androidapp. Samtliga
Androidenheter testades under samma förutsättningar, med samma metod och under samma
dag. Resultatet som kan utläsas av dessa tester (som finns i bilaga Statistik) visar att det i dessa
testfall inte är någon större skillnad mellan de båda test-systemen. Den snabbare datorn
(CoreI7) var i regel ett par Mbit snabbare i sina tester men det är inget som nämnvärt påverkar
de system som det är tänkt att användas. Det duger fint till för att man skall kunna surfa, spela
spel och även se film. Den stora flaskhalsen är den mobila uppkopplingen och det är något som
ej kan tas hänsyn till i denna rapport. För flera simultana uppkopplingar kan naturligtvis
resultatet ändras men detta är inget som faller inom ramarna för detta system som är tänkt för
”husbehov”.
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4

Resultat och analys

4.1 Android
4.1.1

Blockering av samtal och SMS
Det program som utvecklades i detta syfte testas här nedan

Illustration 2: Blocker Test Huvudskärm

Illustration 3: Blocker Test –
Lösenord krävs för att kunna
ändra inställningar

Illustration 4: Blocker Test –
Inställningar

Vid uppringning till Smartphonen kan man se att enbart samtal som kommer ifrån nummer som
finns i telefonboken kommer fram. Alla andra ignoreras helt. SMS blockeras helt i denna app då
restriktioner i Android kräver att enbart en applikation kan handha SMS åt gången, vilket gör att
alla SMS-funktioner måste implementeras i den applikation som utvecklats i detta syfte. Då
detta är tänkt som ett ”proof of concept” är det inget större problem då funktionen har bevisats
fungera och en vidareutveckling av appen är möjlig för att få till mera funktionalitet.
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4.1.2
Förhindra körande av otillåtna program / ändring av
inställningar
De två App-lock-program som testats ser ut att göra vad som är avsett. Man kan via listor i
appen markera de program som man vill sätta lösenord på och vilka som skall kunna köras
utan. När man kör ett program som är skyddat ser det ut som nedan.

Illustration 5: Norton App
Lock

Illustration 6: Applock
Illustration 7: Körning av en
skyddad app

Andra alternativet var att skapa en App-launcher för att förhindra att otillåtna appar inte går att
köra.
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Illustration 8: Val av Applauncher

Illustration 9: Visar att en egen
App-launcher är satt
Illustration 10: Barnsäker
"hemskärm"

Detta fungerar så länge som man inte ger tillgång till andra appar som har möjlighet att starta
appar så som Google Play Store.

Illustration 11: Kringgå blockering av appar
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4.2 VPN
4.2.1

Slussa all nätverkstrafik

VPN-tunneln fungerar och all trafik slussas via den som man kan se på de publika adresserna
man får innan och efter uppkopplingen till VPN.

Illustration 12: IP via mobilens bredband
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Illustration 13: IP via VPN-tunneln

4.2.2

Förhindrande av nedstängning av VPN-tunnel
Det går inte att förhindra att användaren kan stänga ner tunneln via ”drop down-menyn” i den
befintliga implementationen då den inte innefattas av app-blockeringen. Men ett alternativ för
detta är att använda sig utav den inofficiella klienten som är öppen källkod och där kan man i så
fall ändra så att Disconnect-knappen inte visas under användning.

4.2.3

Ingen Internetåtkomst när VPN-tunnel är avstängd
När tunneln är igång på Smartphonen och kontakten går förlorad till VPN-servern fungerar inte
anslutningen mot Internet – precis så som sig bör.
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Illustration 14: ingen kontakt med servern

Illustration 15: Ingen internet

4.3 Innehållsfiltrering
4.3.1

E2guardian Web Filtering och Squid (Web Proxy)
Då det ej gick att få till installationen med alla dess inställningar på ett tillfredsställande sätt
finns inget resultat på denna punkt.
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4.3.2

OpenDNS
Med OpenDNS kan man ange kategorier för vad man vill spärra som även sedan kan
skräddarsys för ens egna behov. Man kan även blockera enskilda adresser som här nedan. Som
test, blockeras du.se.

Illustration 16: Innehållsfiltrering med OpenDNS

36

Resultatet är att man via den mobila enheten inte längre kommer åt du.se.

Illustration 17: du.se är blockerat via
Smartphonen
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5

Diskussion och slutsatser
Med detta arbete har tanken varit att skapa en komplett lösning, en prototyp, för användning av
mobila Androidenheter med målsättning att vara så barnsäker som möjligt. Som
vårdnadshavare, administratör, ska det gå att förhindra att barnet, användaren, kan ta emot
inkommande telefonsamtal och SMS ifrån okända avsändare, spärra utvalda applikationer på
enheten som barnet inte bör använda samt låta webbsurfandet filtreras på så vis att icke
önskvärt innehåll, i den mån det i förväg går att förutse, filtreras bort. I arbetet har flera
befintliga program och tjänster använts varav alla antingen har använt öppen källkod eller varit
gratis att använda.
Resultatet visar att projektet till stor del lyckats och de mål vi satt upp har blivit nådda.
Under arbetet har en applikation utvecklats för att spärra inkommande samtal och SMS.
Samtalsdelen fungerar precis så som den ursprungliga tanken var, medan SMS-funktionen i
implementering har en del brister då det finns begränsningar i Android som gör att man måste
skapa en fullgod SMS-applikation för att det skall fungera fullt ut som tänkt. I teorin går det
dock att utsträcka denna lösning till att bli en fullgod ersättning för en standardlösning för
SMS-hantering.
En VPN-server har installerats och klienten på de mobila enheterna kan ansluta och surfa
igenom den egna internetanslutningen i hemmet. På detta vis har Internetanvändandet säkrats
upp på så vis att man är mer skyddad ifall man ansluter via suspekta nätverk så som t.ex.
Internetcaféer. Internettrafiken kan vidare filtreras då den går över det egna hemnätverket.
Den brist som finns i denna lösning är att inget godtagbart sätt att förhindra att VPNförbindelsen kan kopplas ner av användaren av den mobila enheten existerar.
En teoretisk lösning för detta finns emellertid att tillgå med en del vidare arbete. En applikation
med öppen källkod finns tillgänglig på marknaden, vilken teoretiskt skulle kunna modifieras för
att få den funktionalitet man här önskar, dvs. förhindra att VPN-tunneln stängs ned av
användaren.
Vidare har ett antal applikationer testats för att undersöka om det går att blockera åtkomst till
enskilda appar, t.ex. enhetens inställningar, vilket har visat sig fungera på önskvärt sätt.
Gällande val av utrustning för hemmanätverkets ”serverdel” har tester mellan Raspberry Pi och
en kraftfullare PC visat att trafiken flödar något snabbare genom den kraftfullare PC:n men att
kapaciteten hos RPI kan anses räcka för vardagligt bruk. Fördelen med denna plattform är att
den är billigare i inköp, mindre skrymmande, och energisnålare vilket lämpar sig bra i detta fall
som en dedikerad VPN-server tillgänglig dygnet runt.
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Arbetet visar att det är möjligt att med ett antal tillgängliga system och tjänster, samt med några
egna kodade tillägg, skapa en säker helhetslösning för användning av Smartphone.
Användarvänligheten hos det färdiga prototypen är att anse som god. Dock är
installationsförfarandet för att åstadkomma detta kanske lite för avancerat för en av
normalgraden teknikintresserad användare.
Genom att följa de anvisningar som med detta dokument medföljer som bilagor kan man ändå,
med viss teknisk grundförståelse för området, återskapa vad vi här har presenterat så när som på
de egenutvecklade applikationerna.
Att använda installationsskriptet PiVPN för OpenVPN-servern kan efter jämförelse med
manuellt tillvägagångssätt anses vara det i nuläget enklaste sättet för att sätta upp denna del av
prototypen.
Framtida arbete som med fördel kan ta vid där detta arbete slutade är att skapa ett
användarvänligare installationsförfarande för de olika komponenter som krävs för att sätta upp
detta system som med denna prototyp visat sig fungera. På den mobila sidan kan även en
befintlig eller specialdesignad applikation för övervakning av ljudnivån ingå för att skydda
användaren för det kanske största hotet för användaren – nämligen att utsättas för hörselskada.
Finputsade applikationer av den typ som av författarna utvecklats och ovan beskrivits skulle
kunna publiceras för användning till ett framtida komplett system.
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Bilagor

1 Installationsförfarande OpenVPN-server Rasperry Pi (PiVPN)
Ett sätt att skapa en OpenVPN-server på RPI är att använda PiVPN vilket är ett
installationsskript med syftet att göra installationen så enkel som möjligt för RPI.
Genom kommandot curl -L https://install.pivpn.io | bash startas installationen, i vilken man
anger Interface, enhetens IPv4-adress, gateway, användare, protokoll (UDP eller TCP),
OpenVPN-port. Samt skapar nycklar baserat på vald storlek. Publik IP-adress eller publik DNS
kan väljas mellan. Det senare är en fördel om IP-adress riskerar att ändras utanför ens egen
kontroll. Se avsnitt NOIP.

Illustration 18: Installation av OpenVPN-server via PiVPN
Kommandot pivpn add används sedan för att skapa ovpn-profiler. Genererad fil laddas sedan ned till
klientenheten.
Port-forward krävs vid NAT/PAT:ad router. En statisk IP-adress för RPI kan också rekommenderas för
att Port-forward ska riktas mot rätt enhet.
41

För konfigurering i efterhand kan ändringar göras i filen etc/openvpn/server.conf

Illustration 19: Generering av nycklar, OpenVPN-server
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2 Installationsförfarande NOIP-klient RPI
Vissa hemmaroutrar stödjer dynamiska DNS-tjänster men alla är inte ett gratis att använda. Ett
gratis-alternativ är NO-IP (noip.com). På webbsidan kan man registrera sig för ett gratis konto.

Illustration 20: NOIP webbgränssnit. En gratis DNS-tjänst
En klient för automatisk uppdatering med aktuell IP-adress, när denna ändras, kan laddas ned
från webben.
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Illustration 21: Installationsanvisningar för dynamisk DNS-klient
För installation sudo tar xzf noip-duc-linux.tar.gz följt av sudo make install. Nätverksenhet,
inloggningsuppgifter och vilken ”host” man vill använda väljs. Tjänsten startas med noip2.

Illustration 22: Installation NOIP2
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För att försäkra sig om att noip2 även startar efter en omstart av RPI kan man till exempel lägga
till denna tjänst i crontab: @reboot sleep 25 && noip2
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3 Installationsförfarande OpenVPN-klient Android

Illustration 23: Installation av OpenVPN klient
OpenVPN-klientapp för Android kan laddas ned gratis från Google Play Store.
Den tidigare, till enheten, hämtade ”profil”-filen importeras till appen.
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Illustration 24: OpenVPN-klient-profil
importerad till OpenVPN-applikation
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4 Statistik över prestandatest

Illustration 25: Jämförelse på hastigheten med Oneplus One

Illustration 26: Sammanfattning Oneplus One
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Illustration 27: Jämförelse på hastigheten med Samsung S8

Illustration 28: Sammanfattning Samsung S8
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Illustration 29: Jämförelse på hastigheten Samsung J5-16

Illustration 30: Sammanfattning Samsung J5-16
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5 Installationsförfarande VirtualBox
Installation: Hämta hem senaste installationsfilen (.deb) och installera med
sudo dpkg -i virtualbox-5.2_5.2.8-121009~Debian~stretch_amd64.deb
Eventuella saknade paket kan installeras med apt-get

Illustration 31: Två stycken virtuella datorer
Väl inne i VirtualBox så kan man skapa sina virtuella maskiner. Untangle20 är en
Router / Gateway som är Linuxbaserad och gratis att ladda hem

Illustration 32: Två stycken nätverkskort är nödvändigt för
att kunna använda datorn som en router.
Notera att två stycken nätverkskort behövs i den virtuella routern.
20 https://www.untangle.com/
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6 Installationsförfarande GNS3
Version: GNS3 2.1.4
Installationen av GNS3 görs enklast med följande kommando:
sudo apt-get install gns3-gui

Sedan kan den virtuella nätverksmiljön skapas som synes nedan.

Illustration 33: Den virtuella nätverksmiljön i GNS3
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7 Installationsförfarande E2guardian
Anvisningar för hur installationen går till finns på deras github-sida21.
Det finns en installationsfil22 för Ubuntu 64-bit som med fördel kan användas vid installationen.

Illustration 34: e2guardian installation

21 https://github.com/e2guardian/e2guardian
22 http://numsys.eu/e2guardian/
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Flera program behöver installeras för att tillgodose alla krav.

Illustration 35: e2guardian installation - ett flertal beroenden installeras

Illustration 36: e2guardian installation - installationen slutförs
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8 Att använda OpenDNS för OpenVPN-server på RPI
Ett gratis konto kan skapas på https://www.opendns.com/home-internet-security/

Illustration 37: Skapa ett OpenDNS-konto online
Från kontots webbgränssnitt kallat ”dashboard” kan önskat beteende beträffande säkerhet och
blockeringar ställas in efter eget behov.
I konfigurationsfilen för OpenVPN väljs OpenDNS:s servrar

Illustration 38: OpenDNS inställningar i OpenVPN
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För att de kontospecifika inställningarna ska gälla för den trafik som dirigeras via ovanstående
DNS-servrar krävs att aktuell publik IP-adress anges under kontoinställningarna.
En klient för att uppdatera IP-adress vid eventuellt byte kan installeras på RPI: sudo apt-get
install ddclient.
Vid installationen anges DNS-tjänst samt inloggningsuppgifter för denna.

56

