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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete är att visa hur man med hjälp av intrångstestning kan kartlägga 
och söka efter säkerhetsbrister i nätverk av datorer. Målet är att dels ge en översiktlig 
beskrivning av olika metoder för intrångstestning, dels att presentera resultat och metod 
från ett genomfört intrångstest. Dessutom skall ett dokument som innehåller resultat av 
de program som skannade efter sårbarheter överlämnas samt en lösning på hittade 
sårbarheter av hög risk. Målet är även att genomföra och presentera detta arbete som en 
form av ett akademiskt arbete. 
 
Problemet var att med hjälp av program visa hur man kunde utföra intrångstester och 
kartlägga sårbarheter på organisationens nätverk och system. Program skulle köras under 
kontrollerade omständigheter på ett sådant sätt att de inte belastade nätverket. 
Intrångstesterna utfördes sekventiellt då data ifrån kartläggning behövdes för att fortsätta 
med skanning. 
 
En kartläggning gjordes av nätverket och data i form av bl. a operativsystem samlades in i 
tabeller. Ett antal system valdes ur tabellerna och skannades med Nessus. Resultatet blev 
en tabell över nätverket samt en tabell över funna sårbarheter. Tabellen över sårbarheter 
har hjälpt organisationen att förebygga dessa sårbarheter genom att uppdatera drabbade 
datorer. Dessutom identifierades ett trådlöst nätverk med WEP som krypteringsform, 
vilket är en osäker kryptering. 
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Summary 
 
The purpose of this thesis is to show how to use vulnerability testing to identify and search 
for security flaws in networks of computers. The goal is partly to give a casual description 
of different types of methods of vulnerability testing and partly to present the method and 
results from a vulnerability test. A document containing the results of the vulnerability test 
will be handed over and a solution to the found high risk vulnerabilities. The goal is also to 
carry out and present this work as a form of a scholarly work. 
 
The problem was to show how to perform vulnerability tests and identify vulnerabilities in 
the organization's network and systems. Programs would be run under controlled 
circumstances in a way that they did not burden the network. Vulnerability tests were 
conducted sequentially, when data from the survey was needed to continue the scan. 
 
A survey of the network was done and data in the form of operating system, among other 
things, were collected in the tables. A number of systems were selected from the tables and 
were scanned with Nessus. The result was a table across the network and a table of found 
vulnerabilities. The table of vulnerabilities has helped the organization to prevent these 
vulnerabilities by updating the affected computers. Also a wireless network with WEP 
encryption, which is insecure, has been detected and decrypted.
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1. Introduktion 
 
Ett nätverk idag kan vara till stor nackdel om det inte är skyddat. Ett oskyddat nätverk kan 
bidra med informationsläckage av kritisk sort och kosta företaget eller organisationen 
både tid och pengar enligt Wadlow (2010). Information som kan bli stulen är t ex 
kreditkortsinformation, användaruppgifter och annan kritisk information. Ett propert 
konfigurerat nätverk samt regelbundna intrångstester bidrar till att ett nätverk blir 
säkrare. Ett intrångstest är ett test som simulerar en attack mot ett system. Denna 
simulering har i syfte att kartlägga systemens säkerhet och hitta eventuella sårbarheter. 
Dessa sårbarheter kan leda till att en obehörig person kan få tillgång till systemen eller 
data som existerar på dem. [www1] 
 
Det är inte en hel vetenskap att testa sitt nätverk efter sårbarheter idag. Det finns program 
som hjälper till att skanna nätverkets system efter sårbarheter, dessa program exempelvis 
Nessus och OpenVAS kan ge ut resultat i form av tabeller som sedan går att implementera 
i andra program som testar sårbarheterna. Nessus kan sedan skriva ut resultatet i antal 
höga, medel och låga säkerhetsbrister som nätverket har. Programmet ger även förslag på 
hur personen skall lösa sina brister. Förslagen består då oftast av uppdateringar. Det finns 
även konsulter som kan utföra detta åt just företag om kompetensen inte finns inom just 
detta område inom organisationen. 
 
Detta examensarbete har genomförts hos en organisation som är ett lärosäte där 
information såsom personuppgifter hanteras. I organisationen arbetar även större delen 
av personalen med datorer och internet. Detta medför att denna personal kan bli bestulen 
på kritisk information om deras system inte är säkert. Organisationen hade ett behov av 
att få reda på hur säkert deras nätverk och deras system är och hade önskemål om att 
intrångstester under kontrollerade former skulle genomföras. De kontrollerade formerna 
innebar att enbart några utvalda datorer skannades efter sårbarheter. 
 
I detta arbete har bl. a ett WEP-krypterat nätverk dekrypterats och på så sätt fått fram 
dess nyckel. Vidare gjordes en kartläggning av det interna nätverket och intrångstest 
genomfördes på utvalda system. 
 
Utifrån detta arbete ges rekommendationer till organisationen för hur funna sårbarheter 
skall åtgärdas. 
 

 
1.1 Problembeskrivning  
 
Problemet var att med hjälp av program visa hur man kunde utföra intrångstester och 
kartlägga sårbarheter på organisationens nätverk och system samt att förklara vad ett 
intrångstest kan skydda mot. Program skulle köras under kontrollerade omständigheter 
på ett sådant sätt att de inte belastade nätverket. 
 
Organisationens policy tillåter normalt inte obehöriga användare att använda andra 
datorer än användardatorer som inte har administratörsrättigheter. Då 
administratörsrättigheter var ett måste för att utföra intrångstester fick ett undantag 
göras. Undantaget innebar att den medhavda datorn med administratörsrättigheter fick 
åtkomst till nätverket. 
 
För att inte belasta nätverket var en kartläggning av nätverket nödvändig. Kartläggningen 
skulle göras så att levande system på nätverket kunde identifieras och deras 
operativsystem kunde avgöras. Ur data från denna kartläggning valdes sedan datorer ut 
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för separat skanning. Urvalet gjordes huvudsakligen ifrån icke-uppdaterade service packs 
till operativsystem. 
 
Ett annat problem inom intrångstester är av etisk typ. Det är den mängden åtkomst man 
måste inneha. Ett avtal kan skrivas där det står vilka system som får testas och vilken 
information som testaren har tystnadsplikt om samt vilka delar av nätverket som inte får 
användas då det kanske inte är lämpligt att testa ett visst nätverk. Organisationen valde att 
inte skriva ett avtal utan istället bad de om att mörklägga en del av IP-adresserna samt 
domännamnet. Information kan ges ut i förväg av organisationen för att spara tid och 
arbetstid för testaren, detta gjordes i form av att de gav ut information om sitt IP spann. 
 
Dokumentet innehållande information om sårbarheterna gavs ut i PDF format och gick 
inte att manipulera på ett sådant sätt att mörklägga IP-adresser. Detta fick till följd att de 
inte bifogas i rapporten utan gavs endast till organisationen och finns tillgängliga ifall de 
efterfrågas. 
 
1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med detta arbete är att visa hur man med hjälp av intrångstestning kan kartlägga 
och söka efter säkerhetsbrister i nätverk av datorer. 
 
Målet är att dels ge en översiktlig beskrivning av olika metoder för intrångstestning, dels 
att presentera resultat och metod från ett genomfört intrångstest. Dessutom skall ett 
dokument som innehåller resultat av de program som skannade efter sårbarheter 
överlämnas samt en lösning på hittade sårbarheter av hög risk. 
 
Målet är även att genomföra och presentera detta arbete som en form av ett akademiskt 
arbete. 

 
1.3 Avgränsningar 
 
Det bestämdes att fokuseras på organisationens säkerhet i deras nätverk för att se ifall en 
vanlig användare, under omständigheter sådana att administrationsrättigheter har 
tilldelats, kan komma åt känslig data eller utföra skada till organisationen. Organisationen 
har flera olika SUB-nätverk. Skillnaden mellan nätverken är mängden rättigheter. Datorn 
befann sig på det nätverk med lägst rättigheter. 
 
Organisationens nätverksrymd ligger mellan 000.000.0.0 och 000.000.23.254. Detta ger 
till medföljd att skanningar endast sker inom denna rymd. Organisationen valde att dölja 
deras sanna IP-adresser och de är utbytta mot 000.000.  
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2. Säkerhet och sårbarhet 
 
Det är otroligt viktigt att skydda sitt system om någon kritisk information finns tillgänglig 
på systemet (Wadlow, 2000; Janhankhani et al., 2010). Ett scenario som skulle kunna 
förklara det här väldigt bra är följande: 
 
Tänk dig att du har information av något slag som folk gärna skulle vilja ta reda på. Detta 
skulle kunna vara ett recept av något slag, så som till exempel Coca Colas recept. Ditt 
recept i detta fall hade kunnat vara värt något för en annan person om denna person fått 
tag i ditt recept. Inte bara hade det varit värt pengar för personen som fått tag i receptet, 
utan det hade även blivit förlust av pengar för dig om personen som fått tag i receptet gör 
någon form av kopia. Låt oss nu säga att du har ett nätverk innehållande system med 
information om ditt recept. Om detta nätverk nu saknar säkerhet, samt systemen saknar 
någon form av säkerhet, är det en simpel match för en attackerare att få tag i ditt recept 
om målet är att få tag i ditt recept. Attackeraren kan även förstöra för dig på ett sådant sätt 
att han tar bort all information på systemen, eller till och med krypterar all information. 
 
I scenariot ovan hade det kunnat få förödande konsekvenser för ägaren av receptet. En 
stor summa pengar hade säkerligen gått förlorad på att både försöka förhindra att receptet 
sprids och stärka sitt nätverk på ett sådant sätt att förebygga att något liknande händer 
igen. 
 
”It is only when you have locked yourself out of your house that you discover how easy it is 
to get in without a key” (Jahankhani et al., 2010, s. 93). Detta indikerar att etiska 
intrångstest oftast sker då skadan redan har skett.  
 
Ett exempel på intrång är s.k. rootkit. Harlan (2009) definierar rootkit som ett verktyg att 
dölja och eventuellt modifiera operativsystemet på ett sådant sätt att det inte går att spåra. 
Jamie Butler, SecurityFocus [www2] anser att en attackerare använder sig av rootkits för 
att gömma sin närvaro i den infekterade datorn. Detta gör attackeraren för att vid ett 
senare tillfälle utnyttja rootkitet för sina egna ändamål, så som att t ex ta över systemet, ta 
reda på information via eventuellt loggning av knapptryckningar.  
 
Ett icke-uppdaterat antivirus kan ha till följd att systemet kan bli skadat på ett sådant sätt 
att det kan bli infekterat av olika typer av maskar, trojaner och malware. Om ett rootkit 
existerar på ett system kan det ha förödande effekter på ett sådant sätt att om en 
användare använder kreditkortsinformation på den infekterade datorn får attackeraren 
reda på kreditkortsinformationen om attackeraren har ställt in att logga alla 
knapptryckningar. Attackeraren kan även välja att förstöra systemet totalt i form av 
sabotage, detta kan kosta en förmögenhet för företag.  
 
Wadlow (2000) anser att det är inte bara det faktiska värdet av det attackeraren kan få tag 
på som räknas. Det är även på en sådan nivå att om attackeraren förstör något, kostar det 
att bygga upp det som attackeraren saboterat. Samt menar författaren också på att det 
kommer även kräva arbete att lita på nätverket igen. 
 
Harper (2011) beskriver bland annat vad en trojansk häst innebär. Han beskriver att en 
trojansk häst är en typ av program där attackeraren har installerat den trojanska hästen på 
det infekterade systemet och att attackeraren kan köra kommandon, eventuellt t.o.m. ta 
kontroll av den infekterade datorn, utan att användaren vet om det. Han beskriver att 
trojanska hästar tillkommer på system genom att de är inbäddade i andra program, oftast i 
piratkopierade sådana. 



 

11 
 

 
Symantec Corporation, kända för att ha utvecklat Norton Antivirus, refererar till 
Trojanska hästen som en typ av skadlig programvara oftast maskerad som en snäll eller 
vänlig programvara.  Spridningen av trojanska hästar sker oftast via länkar i email och 
installering via andra program, så som Harper (2011) beskriver att de kan vara inbäddade 
i andra program. 
 
Tre typer av trojanska hästar är, enligt Symantec [www3], följande: 
 

• Back.door trojan – Ger attackeraren åtkomst att styra systemet genom 
fjärrstyrning. 

• Downloader – Ger attackeraren möjlighet att ladda ner andra program. 
• Infostealer – Ger attackeraren möjlighet att sno kritisk information. 

 
Ett andra exempel är maskar (Worm). Maskar är enligt Harper (2011) enkelt beskrivet 
som självspridande virus. Enligt About.com [www4] stämmer detta överens om vad 
Harper (2011) skriver om. Maskar sprider sig själva via länkar i email, precis som 
trojanska hästar. När maskarna väl är installerade har de oftast till uppgift att öppna olika 
typer av nätverksportar, oftast TCP, för att öppna upp systemet och göra det tillgängligt 
för fler sårbarheter. En mask som är installerad skickar även ut nya email för att sprida sig 
själv. 
 
Typer av skador som en mask kan åstadkomma är DOS attacker mot det interna nätverket. 
En DOS attack är en form av attack som överbelastar ett nätverk och därmed förhindrar 
att snabb trafik kan genereras [www5]. Detta har till medföljd att personal inte kan 
använda t ex internet för att arbeta. Detta är en typ av förstörelseattack. 
 
Medelstora företag som inte använder sig av större system och nätverk behöver inte mer 
än regelbundna intrångstester på digitalnivå. Det företaget vill uppnå med ett intrångstest 
är att förhindra att just skadlig programvara når deras system. Ett intrångstest ger 
företaget en möjlighet att öka sin säkerhet och hitta eventuella säkerhetsbrister före en 
attackerare gör detta. Detta har till medföljd att skador som kunde ha skett inte längre kan 
ske då intrångstestet ökat säkerheten. [www6] 
 
Ett trådlöst nätverk är väldigt bekvämt att använda sig av då man slipper sladdar till 
nätverket. Det är både bekvämligheten i att kunna sitta var du vill i huset, då ingen sladd 
behövs och begränsar var datorn kan stå om den vill ha åtkomst till nätverket, och att 
kunna slippa sladdar i huset. Trådlösa routrar erbjuder nätverkskryptering, detta bör 
användas. All data som genereras över det trådlösa nätverket finns tillgänglig för alla inom 
räckhåll till routern, om den inte krypteras [www7]. 
 
Det finns vissa krypteringsmetoder som är mer sårbara än andra. Ett sådant exempel är 
WEP som finns med i IEEE/802,11 som en krypteringsmöjlighet. Denna kryptering 
började användas i september 1999 och redan då var 802,11-kommittén medvetna om 
WEP krypteringens begränsningar. Alternativet då var att ha ett helt öppet nätverk då inga 
andra krypteringsformer var tillgängliga [www8]. 

 
När WEP används som krypteringsform kommer den att be om ett lösenord av 
användaren och sedan göra om detta lösenord till en krypterad textsträng, även refererad 
till som WEP nyckel. 
 
WEP kryptering använder sig av RC4 algoritmen. RC4 algoritmen använder sig av en 
metod ”XOR”. XOR i korta drag innebär att en ursprunglig text och en krypterad text 
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används tillsammans på ett sådant sätt att du får ut en ny krypterad text. Om sedan den 
nya krypterade texten används på samma sätt med den föregående krypterade texten blir 
resultatet den ursprungliga texten. Om denna algoritm används med slumpartad data 
varje gång och samma data aldrig återanvänds är algoritmen säker.  
 
Problemet med WEP kryptering är att den är enkel att dekryptera. WEP nyckeln består av 
antingen 64 eller 128 bitar och 24 av dem bitarna är IV. IV sänds ut utan kryptering 
eftersom den måste användas vid dekrypteringen. Anledningen till att krypteringen inte är 
starkare är på grund av att en initialiserings vektor (IV) sänds framför nyckeln i varje 
paket och att den är slumpad. Som följd till detta finns det möjlighet att samma IV skapas 
flera gånger. Används en likadan IV som sänts förut kan krypteringsalgoritmen brytas 
eftersom den använder sig av XOR algoritmen [www9]. 

 
Om ett intrångsförsök redan har hänt finns det en bra modell som Jahankhani et al, 
(2010) refererar till och som ser ut som följande: 
 

• Vad hände egentligen? 
• Vad är påverkat och hur? 
• Vem var attackeraren? 
• Var och när utfördes attacken? 
• Hur och varför inträffade attacken? 

 
Författarna menar på att om ett företag tänker i dessa banor och besvarar de fem frågorna 
deras nätverk byggas säkrare.  
 
Att skydda sig mot intrång i system, samt skadlig programvara av något slag, är relativt 
enkelt. Människors lathet kan göra att de t ex inte orkar installera ett antivirus av något 
slag och därför är de inte skyddade. Möjligen finns det även brist på kunskap om vad som 
kan hända om man inte skyddar sig som bidrar till att folk inte installerar ett antivirus. 
 
Ett väldigt bra antivirus program är programmet Norton Antivirus [www10]. Kombinerat 
med Norton Internet Security [www11], blir det en täckande säkerhet vad gäller både 
internethandlingar såväl som systemsäkerhet. 
 
Ett bra sätt att skydda sitt trådlösa nätverk är att lägga till MAC-adress filtrering, som gör 
de möjligt att sortera ut vilka datorer på nätverket som skall tilldelas åtkomst. Inga andra 
datorer får då åtkomst till nätverket, då de nekas kontakt med DHCP. 
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3. Metodik 
 
Då organisationen framförde önskemål om att intrångstester skulle genomföras valdes det 
att inrikta sig på nätverket då en undersökning av denna typ av tester är ett bra sätt att 
upptäcka eventuella säkerhetsbrister. 
 
Ett intrångstest är ett test som simulerar en attack mot ett system till skillnad mot ett 
intrångsförsök som kan ske av någon attackerare. Ett sådant intrångsförsök har i syfte att 
få ut information av systemet eller rent av att ta över det. Intrångstester har fördelen att de 
görs under kontrollerade former och hjälper till att få en överblick av vilka sårbarheter 
som existerar på aktiva system samt en möjlighet att täppa till dessa sårbarheter på ett 
sådant sätt att de inte går att utnyttja. Det optimala resultatet är att existerande 
sårbarheterna meddelas av program, vilket medför att organisationen sedan kan 
informeras om dessa sårbarheter. 
 
Andra möjliga metoder hade varit t ex ”dumpster diving” eller ”social engineering”. 
”Dumpster diving” innebär att man letar i sopor efter dokument som kan leda till 
personuppgifter som sedan kan användas i ”social engineering” angrepp. ”Social 
engineering” innebär att du antar roller som till exempel rörmokare för att försöka komma 
förbi personal och komma åt information väl inne på organisationen. Att inte använda 
dessa metoder valdes då detta inte låg i linje med det uppdrag som fåtts av organisationen 
och på grund av att dessa metoder inte är bekväma. 
 
Ett scenario skapades eftersom administratörsrättigheter behövdes för att utföra dessa 
skanningar mot nätverket. En användardator i organisationen har inte 
administratörsrättigheter. Deras datorer var skyddade mot bootning av USB-sticka genom 
ett lösenord i BIOS som medförde att ingen utan lösenordet kunde ändra inställningar i 
BIO. Därför fick ett scenario skapas som en simulation av att en användare har tillskansat 
sig administratörsrättigheter. 
 
I BIOS görs bland annat den inställning som gör det möjligt att boota ifrån en annan 
ordning än hårddisken med operativsystemet, så som en USB-sticka. Rättigheterna 
tillgavs genom en återställning av en användardators BIOS. Detta tar bort dess 
lösenordsskydd och användaren kan boota upp en egen version av valfritt operativsystem 
med administratörsrättigheter. Min medhavda laptop spelade rollen som den BIOS 
återställda dator då organisationen ansåg att detta var den lättaste lösningen. 
Operativsystemet som valdes i detta scenario var både Windows 7, för användning av 
Zenmap och Nessus, och Linux med distributionen Backtrack 4 R2 för användning av 
Nmap, Autoscan Network 1.5 och DIG.  
 
Nmap, Zenmap och Autoscan Network 1.5 används för att kartlägga ett nätverk från 
grunden. Vilka kommandon som användes står utförligt i avsnitt 4.2. Tabeller blev 
skapade och innehållet i dessa blev ip-adresser, hostnamn och operativsystem. Ibland 
förekom även tjänster och öppna portar. Detta gjordes ifall ett servernätverk hittades och 
gjordes inte på klientnätverken. 
 
Den enda förkunskap som var given var att deras nätverksspann ligger mellan 
000.000.0.1 – 000.000.23.255. Efter kartläggning gavs kompletteringar till 
kartläggningen ifall de system som hittats innehöll de operativsystem som hittats. De 
datorer som valdes hade de operativsystem, med diverse Service Pack, som hade hittats; 
informationen var korrekt. Efter kompletteringen var given skulle de funna systemen 
granskas och se ifall det fanns eventuella sårbarheter i servrar och klienter på nätverket. 
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Programmet Nessus användes vid skanning av sårbarheter mot de system som blev 
utvalda. Detta finns utförligt under 4.4. 
 
De sårbarheter som uppstod meddelades den lokala handledaren för eventuella åtgärder 
redan under arbetet då den lokala handledaren inte ville att attacker skulle användas mot 
de sårbara systemen utan bara konstatera att de fanns, om så nu var fallet.  
 
Nedan följer vilka steg som utfördes under intrångstesterna. 
 
Först valdes att försöka ta fram nyckeln till organisationens WEP-nätverk. Detta val 
gjordes på grund av omständigheterna då det ännu inte hade anlänt en användardator 
under första veckan. En egen laptop och en USB-sticka med Backtrack 4 R2 medtogs. 
 
Installation av Backtrack 4 R2 till en USB-sticka är taget ifrån sida 126-127  (Harper et al., 
2011). 
 
Väl inne i Backtrack 4 R2 behövdes inte ytterligare program installeras då Aircrack-NG 
redan är installerat på distributionen. Aircrack-NG användes för att scanna datapaket som 
färdades över nätverket för att sedan använda dessa till att räkna ut WEP-nyckeln till 
nätverket. Här övervägdes inga andra metoder då denna metod var utlärd på under min 
högskoletid på Digitalbrott och E-säkerhet på Högskolan Dalarna. 
 
Hur detta gick till finns under avsnitt 4.1. 
 
När användardatorn väl var på plats var det dags att sätta igång med kartläggning av 
nätverket. Denna kartläggning var nödvändig eftersom skanning efter sårbarheter inte fick 
göras mot varenda dator på nätverket utan endast utvalda datorer. 
 
Detta gjordes med program som Nmap, Zenmap och Autoscan Network 1.5. Utdata ifrån 
dessa program sammanställdes sedan i tabeller. Tabellerna innehåller Operativsystem, 
hostnamn och IP-adress och eventuella tjänster och öppna portar. Nmap valdes och Hping 
övervägdes. Nmaps användarvänlighet gjorde att det valdes istället. 
 
Hur denna kartläggning gick till finns under avsnittet 4.2. 
 
Efter att kartläggningen hade gjorts togs det reda på vad organisationens mailserver, 
organisationens Active Directory och organisationens Domain Controllers heter. 
Motiveringen till detta var att det tycktes vara lämpligt att testa dessa system mot 
eventuella sårbarheter då de kan innehålla värdefull information. 
 
Programmet DIG användes vid sökning mot dessa. Ett annat program som underlättar 
denna sökning enormt och som innehar ett grafiskt användargränssnitt är Maltego v3.0.4. 
Valet till att använda DIG var eftersom Maltego inte kändes till när denna sökning gjordes 
utan kännedom om detta program uppstod senare. 
 
En mailserver den servern som hanterar inkommande mail till domänen. Ifall en person 
vill skicka mail till organisationen, kommer organisationens mailserver att tillfrågas om 
tillåtelse. Active Directory är det system som håller användarna på det interna nätverket. 
Här hålls användarnas rättigheter och gruppinställningar med mera. Domain Controllers 
är de system som har Windows Server 2008 installerat med Active Directory Domain 
Services.  
 
Hur detta gick till finns under avsnitt 4.3. 
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När klartecken på att informationen som hittats stämde överens med organisationens 
system gavs sattes skanning igång mot utvalda datorer ifrån 4.2 samt informationen i 4.3.  
 
Programmet Nessus användes för intrångstester. En utförlig beskrivning om detta gick till 
finns under 4.4. 
 
3.1 Verktyg 

 
Verktygen som användes var följande: 
 
Operativsystem:  
 

• Linux med Backtrack 4 R2 distribution 
• Windows 7. 

 
Harper et al. (2011) använder sig av denna distribution. Backtrack 4 R2 valdes eftersom 
distributionen har relativt många för installerade program för intrångstestning och detta 
underlättar då en ovan UNIX användare kan ha problem vid installation av programvaror.  
 
Backtrack 5 släpptes under skrivandet av detta arbete, vilket har till medföljd att 
internetreferensen till Backtrack kommer att bli till version 5 och inte version 4 R2. 
 
Verktyg Backtrack 4 R2: 

 

• Aircrack-ng – Används vid dekryptering av ett WEP nätverk. 
• Nmap – Används vid skanning av nätverket, tar reda på datornamn, IP-adresser 

och eventuellt operativsystem på systemet [www12]. 
• Autoscan Network 1.50 – Grafiskt användargränssnitt för lättare användning av 

programmet nmap. 
• Metasploit – Används vid försök av intrång [www13]. 
• Nessus – Används för sårbarhetsskanning [www14]. 
• DIG – Används vid sökning av mailserver, AD och DC. 

 
Verktyg Windows: 

 

• Zenmap – En grafisk version av nmap för Windows klienter. [www15]. 
• Nessus – Windowsklienten av Nessus. 

 

3.1.1 Metasploit 

 
Metasploit är ett program utvecklat av Rapid7 och är välkänt verktyg vid 
penetrationstestning. Detta program finns med i distributionen Backtrack 4 R2 av ubuntu. 
 
Metasploit är ett kompletterande verktyg till Nessus. Nessus kan ses som de program som 
kartlägger vilka datorer som är sårbara, samt sårbarhet, och Metasploit är det program 
som sedan utför attackerna för att se ifall datorn kan bli utnyttjad på något sätt. 
 
Metasploit användes endast till demonstrationsvideo då sårbarheterna inte fick testas på 
organisationens system. Motivationen till metasploit var att programmet användes av 
Harper et a.l (2011) och att det är ett program med samlade intrångstester. Även dess 
kompabilitet med Nessus underlättar för användaren.  
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3.1.2 Nessus 

 
Nessus är ett program utvecklat av ett företag vid namn Tenable. Nessus är välkänt 
verktyg och används här för att scanna valda datorer på nätverket och se ifall de finns 
några risker. Nessus kommer att ge resultat i form av ett XML dokument med en lista över 
eventuella sårbarheter samt deras grad av sårbarhet. 
 
Nessus tar upp stor del av bandbredden om hela nätverk skall scannas. Detta kom att vara 
ett problem då den lokala handledaren inte ville störa nätverken på något sätt, därmed fick 
en mörklagd skanning göras och sedan utgå ifrån tabellerna som skapats. Om en dator 
verkade misstänksam i någon av tabellerna skulle den datorn listas. När alla misstänkta 
datorer listats skulle denna lista mailas till den lokala handledaren, som sedan skulle se 
över denna lista och meddela ifall de var ok att exekvera Nessus mot dessa datorer. Till 
följd av detta kunde inte Nessus utnyttjas till full kapacitet. 
 
Motivationen till att använda Nessus låg i dess användarvänlighet. Programmet är dock 
inte open source och inte gratis vid större licenser och användningsområden. Ett 
alternativ till Nessus är OpenVAS som också är gratis. Beslutet att inte använda OpenVAS 
var på grund av Nessus användarvänlighet och lättsamhet då det skrev ut resultaten i 
tabeller. Även att dessa tabeller kan importeras direkt i Metasploit är en stor fördel när det 
gäller att spara tid och arbete. 
 

3.1.3 Aircrack-ng 

 
Aircrack-ng är en programvara utvecklat av ett par privatpersoner. Deras namn känns inte 
till. Aircrack-ng är ett program utvecklat för dekryptering/återupptagning av glömt 
lösenord, av ett trådlöst nätverk. I detta program medföljer olika delar av programmet så 
som Airmon-ng, Aireplay-ng men observera att dessa är bara delar av programmet kallat 
Aircrack-ng. 
 
Vid WEP dekrypteringen användes följande delar av programvaran: 
 
Airmon-ng – Avlyssning av trafik. 
Aireplay-ng – Modifiering av trafik. 
Aircrack-ng – Dekryptering av infångade paket. 
Airodump-ng – Lagring av infångad trafik. 
 
Större delen kring detta gick åt till att försöka hitta härledd information till att utföra 
dekryptering av ett WEP-nätverk. 
 
Motivationen till att använda Aircrack-ng var att ett annat alternativ som kan användas i 
syfte att dekryptera ett WEP-nätverk knappt gick att hitta. 

3.1.4 Hping 

 
Hping är ett program utvecklat av bland annat den ledande programmeraren i projektet, 
Salvatore Sanfilippo. 
 
Hping är ett alternativ till skanning av ett nätverk. Hping stödjer både TCP/IP, UDP, 
ICMP och RAW-IP protokoll. Hping kan anses som ett alternativ till Nmap vid utförande 
av en kartläggning av ett nätverk. 
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Beslutet att inte använda Hping, och istället använda Nmap, valdes på grund av Nmaps 
användarvänlighet. Nmap kommer i olika former, både grafiskt användargränssnitt som 
kommandobaserat. Hping kommer endast i kommandobaserad form. 
 

3.1.5 Nmap 

 
Nmap är ett program utvecklat av Gordon Lyon, dock är det fler utvecklare nu.  
 
Nmap är ett alternativ till skanning av ett nätverk. Nmap stödjer TCP/IP, UDP, ICMP och  
RAW-IP protokoll. Nmap kan anses som ett alternativ till Hping vid utförande av en 
kartläggning av ett nätverk. 
 
Nmap kan ge falskpositiva resultat under sökningar. Medvetendet om detta fanns och 
anpassning gjordes efter detta genom att skriva Nmaps resultat, även ifall det inte var rätt. 
Med detta menas att i tabellerna står det Windows XP SP 3/ Windows Server 2003 under 
operativsystem då Nmap inte kunde urskilja om det var Windows Server 2003 eller 
Windows XP SP3. I demonstrationsvideon användes Nmap och där visas att Nmap även 
kan ge positiva resultat. Nmap påverkas även av brandväggar, dock skriver Nmap ut detta 
i resultatet med hjälp av att den skannade porten är filtrerad. 

3.1.6 DIG 

 
DIG står för ”domain information groper” och programmet fungerar som ett 
förfrågningsprogram till DNS. Den används oftast vid felsökning av olika DNS. 
 
Beslutet i att använda DIG och inte Maltego v3.0.4 gjordes eftersom att kännedom om 
Maltego v3.0.4 inte fanns förän efter tester hade genomförts. Maltego v3.0.4 har dock ett 
användargränssnitt och är väldigt användarvänligt.  
 
3.2 Utrustning och miljö 

 
En Acer Extensa 5230 som var självinvesterad användes. På denna dator installerades 
Windows 7 Ultimate för testning av diverse Windows versioner av verktyg som användes. 
På en USB sticka, Cruzer USB 2.0 Flash Drive, som tillhandahölls av organisationen 
installerades Backtrack 4 R2 med hjälp av programmet Unetbootin. 
 
Möjligheten att scanna och räkna ut nyckeln till WEP-nätverket gjordes möjligt av för 
installerade program i Backtrack 4 R2. Ingen installation behövdes göras. 
 
Möjligheten att skanna nätverket tillgjordes via en inloggning i Backtrack 4 R2 och start av 
programmet Autoscan Network 1.5. Detta program är för installerat och har ett grafiskt 
användargränssnitt. Ett relativt användarvänligt program. 
 
Användardatorn given av organisationen hade Microsoft Word 2010 installerat och gav 
möjligheten att registrera utdata av Nmap till tabeller samt skriva denna uppsats. 
 
Möjligheten att skanna vidare på nätverket tillgjordes via start av programmet Nmap inne 
i Backtrack 4 R2. Detta program är kommandobaserat men innehåller en manual på hur 
användaren skall gå tillväga för att använda programmet på ett korrekt sätt. 
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En inloggning mot Windows 7 gjorde det möjligt att använda Zenmap för en fortsatt 
skanning av nätverket. Zenmap är väldigt användarvänligt med för insatta kommandon 
för utförande av vanlig portskanning. 
 
Både Windows 7 samt Backtrack 4 R2 användes vid sårbarhetsskanning samt utnyttjande 
av eventuellt hittade sårbarheter. Detta gjordes möjligt med en installation av Metasploit 
samt Nessus på Windows 7 och en installation av Nessus på Backtrack 4 R2 då Metasploit 
redan var för installerat. Metasploit användes endast för demonstrationsvideon som är en 
del av resultatet och som återfinns på [www16].  
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4. Utförande och resultat av intrångstesterna 
 
I bilaga C, D och G finns det blåa, gråa, rosa och en orange ruta.  
 
De rosa rutorna i Bilaga C symboliserar resultatet över ett visst SUB-nätverk och hänvisar 
även till en tabell.  
 
Den orangea rutan i Bilaga C är en mall över hur tabellerna under bilaga B skall läsas. 
Skillnaden mellan Bilaga C och Bilaga D är att Bilaga D speglar skanning av Zenmap och 
inte Nmap som de Bilaga C. 
 
 I Bilaga G finns det gråa rutor. De speglar kommandots syfte, kommandot själv och dess 
output. 
 
4.1 Dekryptering av ett WEP nätverk 

 
En demonstration av hur en WEP nyckel kan räknas ut har utförts. Denna demonstration 
gjordes i LINUX distributionen ”Backtrack 4 R2” [www17]. En guide över hur WEP-
kryptering enkelt kan dekrypteras [www18], var den guide som följdes i detta arbete.  
 
Hur detta utfördes finns detaljerat under bilaga G. 
 
4.2 Kartläggning av organisationens interna nätverk 

 
På organisationen tillgavs inte tillåtelse att skanna varenda dator på deras nätverk efter 
sårbarheter. Detta fick som konsekvens att en kartläggning av deras nätverk och system 
behövde göras för att ta reda på operativsystem på de system som hittats. Sedan välja ut 
några datorer som skulle testas.  
 
Hur detta utfördes finns detaljerat under bilaga H och I. 
 
4.3 Informationssökning med DIG 
 

DIG är ett väldigt användbart program för att spara tid. Om en person redan från början 
vet vilken information han vill ta reda på kring en domän, är DIG ett väldigt bra alternativ. 
Mailserver, Active Directory och Domain Controllers söktes efter. Valet gjordes eftersom 
en koll om dessa system gick att utnyttja i någon form kan vara intressant på ett sådant 
sätt att det kan läckas kritisk information om de går att utnyttja. 
 
Observera här att Active Directory refereras till de system som har Windows Server 2003 
och Domain Controllers till de som har Windows Server 2008 plattform. 
 
Hur detta utfördes finns detaljerat under bilaga J. 
 
4.4 Skanning med Nessus 

 
Nessus är de program som användes för att söka efter sårbarheter. I detta arbete gav det 
ut att organisationens mailserver inte var uppdaterad. 
 
Hur detta utfördes finns detaljerat under bilaga K. 
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4.5 Resultat av intrångstesterna 

 
Skanningen visar att det finns datorer på nätverket som fortfarande inte är uppdaterade 
till Windows XP Service Pack 3 utan fortfarande har Windows XP Service Pack 2. Detta är 
inte acceptabelt då Windows XP Service Pack 2 kan ha säkerhetsbrister på grund av icke-
uppdaterade säkerhetsfunktioner i operativsystemet. 
Den lokala handledaren blev meddelad direkt då denna upptäckt gjordes då det ansågs 
vara en säkerhetsbrist som skulle åtgärdas direkt. Det visade sig att datorerna 
innehållande Service Pack 2 skulle vara uppdaterade men endast saknade den stora 
uppdateringen Service Pack 3. Likaså fanns det en del datorer med Windows Server 2003 
varav ingen service pack på dessa. Den senaste service packen till Windows Server 2003 är 
service pack 2. 
 
Mina utvalda datorer visade sig vara uppdaterade och inte innehavande av någon större 
sårbarhet. Resultat av programmet Nessus visade detta. 
 
Med undersökning av DIG hittades organisationens mailserver och denna testades med 
Nessus. Det visade sig att mailservern inte hade uppdaterat sitt antivirus till den senaste 
versionen. 
 
En fråga ställdes till den lokala handledaren angående aktivering av IP version 6 på deras 
klientdatorer. En nyuppfunnen attack mot detta protokoll publicerades den 4/4 – 11 
[www19] och det ansågs vara rimligt att nämna denna attack. Handledaren meddelade att 
IPv6 skulle vara avaktiverat på diverse Linux operativsystem men han kunde inte svara på 
hur de såg ut för Windows 7/Windows XP klienterna. En närmare koll kommer att utföras 
och om det är aktiverat kommer aktiveringen att stängas av således att de inte använder 
sig utav denna tjänst 
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5. Analys och diskussion  
 
Syftet med detta arbete har varit att visa hur man med hjälp av intrångstestning kan 
kartlägga och söka efter säkerhetsbrister i nätverk av datorer.  
 
Ett intrångstest är inte bara tillämpat till denna typ av organisation, ett intrångstest är 
tillämpat till varje organisation eller företag som vill skydda sig själva mot attacker. Ett 
intrångstest hjälper till att förebygga attacker och stärka säkerheten av användningen i 
organisationens nätverk. 
 
När ett intrångstest skall äga rum måste man tänka på att det kan ta upp en stor del 
bandbredd. Detta innebär att om personal arbetar med bandbredden, så som internet 
användning, bör man sätta upp en tid då intrångstestet skall ske och sedan meddela detta 
till personal för att förhindra eventuella irritationer med belastning av nätverket. Ett 
intrångstest bör göras etiskt och bör göras av en person som organisationen litar på då 
denna person kan få tag på kritisk information och få reda på sårbarheter inom 
organisationen eller företaget. 
 
Jag valde att göra detta arbete som en mindre guide på vissa avsnitt, bland annat under 
WEP dekrypteringen. Detta bidrar till att en del skärmdumpar finns för att underlätta 
förståelsen för programmen. 
 
En fullständig sårbarhetsanalys kan inte göras med endast intrångstester på digitalnivå 
utan bör kompletteras med andra metoder. En organisation är inte bara känslig för 
intrång på en digital nivå, utan är även känslig för obehöriga personer som fysiskt vistas 
inne i deras byggnad. Med detta menar jag att obehöriga personer kan få tag på dokument 
som kan visa eventuella lösenord till deras system. Oansvarsfull personal kan lämna post-
it lappar med lösenord nära deras användardatorer. Att leta i sopor efter dokument som 
slängts kan även leda till samma sak, eller eventuellt uppgifter om personal, bank och 
annan kritisk information. 
 
Informationen som program, som till exempel Nessus, ger ut är effektiv när det kommer 
till att skapa sig en överblick över antal sårbarheter och förslag på hur man skall åtgärda 
dessa. Nessus visade att en mailserver inte var uppdaterad, det kunde ha varit värre än så.  
 
IT-konsulter som hanterar intrångstester använder sig oftast av ett team skriver Harper et 
al. (2011). Han skriver att det är en grupp personer med olika uppgifter. En person har 
uppgiften som social engineer, en annan person har som uppgift som dumpster diving, en 
tredje person har som uppgift att testa de trådlösa nätverken och en fjärde har som uppgift 
att testa de interna nätverken. Här kan även tillkomma mer personal när det kommer till 
de interna nätverken då de oftast tar mest tid. 
 
All kritisk information hos en organisation lagras numera i digitalform hos servrar och 
system. Det var vanligare förr att en organisation lagrade information i form av papper i 
pärmar. Detta gör det mycket effektivt att göra ett intrångsstest på digitalnivå då all data 
som en attackerare kan tänkas vilja komma åt oftast finns lagrade digitalt på system inom 
organisationen. Ett intrångstest via social engineering ger en attackerare tillgång till 
systemen fysiskt och deras papper. Om attackeraren har tillgång till systemet fysiskt är det 
intressant att veta hur mycket han kan få ut. Dumpster diving ger endast attackeraren 
tillgång till papper som organisationen slängt. Jag anser att förr eller senare måste en 
attackerare infiltrera en organisations servrar och system för att komma åt den kritiska 
information attackeraren söker. Vad jag menar med detta är att numera lagras all kritisk 
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information digitalt på system och servrar, en del kritisk information finns inte fysiskt i 
pärmar i form av papper. 
 
Problemet var att med hjälp av program visa hur man kunde utföra intrångstester och 
kartlägga sårbarheter på organisationens nätverk och system samt att förklara vad ett 
intrångstest kan skydda mot. Jag besvarade denna problembeskrivning med att göra en 
form av guide hur jag gick till väga för att skanna efter sårbarheter och att förklara vad ett 
intrångstest kan skydda mot. Guiden är lätt att följa och en person utan större kunskaper 
kan ta sig an uppgiften. 
 
Detta arbete blev begränsat på så sätt att jag inte fick scanna hela nätverket mot 
sårbarheter med programmet Nessus. Detta berodde på att det skulle ta upp en stor del av 
organisationens bandbredd och att de arbetande på organisationen, som använde sig av 
internet, inte kunde ta del av detta arbete under skanningen. 
 
Detta resulterade då i att jag fick komma på en kompromiss i form av att nätverket 
skannades efter datorer på deras 24 SUB-nätverk. Det som jag sökte efter var 
operativsystemen, namnen, IP-adresser, eventuellt tjänster och öppna portar. 
Anledningen till att jag ville veta systemets operativsystem beror på att ett icke-uppdaterat 
operativsystem kan ha till följd att det eventuellt kan utnyttjas. 
 
Skanningen över de 24 SUB-nätverken visade på att en del system inte hade uppdaterade 
Service Pack. Detta hade till medföljd att dessa datorer valdes ut, de finns markerade 
under [T25], eftersom jag ville testa och se ifall dessa datorer var sårbara för eventuella 
attacker. Jag valde även ut minst ett system med alla olika operativsystem för att testa 
även deras säkerhet utan att misstänka att de skulle kunna vara sårbara. 
 
Vad jag kom fram till var att organisationen inte hade uppdaterat sitt antivirus på deras 
mailserver, molud.domännamn.se. Detta resultat är bra i sig då det tyder på att 
organisationen uppdaterar sina system regelbundet samt att det har ett antivirus på deras 
system. Antiviruset var inte uppdaterat till den senaste versionen men låg på en snarlik 
version, detta tyder på att de uppdaterar sitt antivirus regelbundet. 
 
I avsnitt 2 skriver jag om olika typer av program som kan vara av skadlig sort. Om 
organisationen inte hade ett uppdaterat antivirus kan detta leda till att någon form av 
dessa program blir installerat och kan sedan leda till att systemet blir utsatt för 
säkerhetsbrister. 
 
Ett icke-uppdaterat operativsystem, särskilt Microsoft Windows XP, kan ha förödande 
effekter om en attackerare kommer in till systemet och kan utnyttja det. Ett sådant 
exempel, på hur en dator kan bli övertagen, på Microsoft Windows XP Service Pack 2 är 
beskrivet av Harper et al., (2011). Här beskriver författarna ett exempel på hur Metasploit 
fungerar. Observera nu att jag inte fick använda Metasploit utan jag fick endast konstatera 
att eventuella sårbarheter existerade. Detta resulterade i att en demonstrationsvideo över 
sårbarheten nedan gjordes, se [www16]. 
 
Harper et al., (2011) demonstrerar en känd sårbarhet, som i Metasploit heter ”MS08-067”. 
Denna sårbarhet gör de möjligt att ta över datorn med sårbarheten, på ett sådant sätt att 
attackeraren har full åtkomst till datorn. Detta medför att attackeraren kan kolla 
nyckelinformation i registret, få fram lösenordshashar till datorn samt lägga in eventuella 
rootkits, trojanska hästar som kan logga knapptryckningar och malwares. På ett sådant 
här sätt kan attackeraren få ut användaruppgifter, kreditkortsinformation ifall användaren 
handlar via nätet, lösenord till diverse internet sidor med mera. 
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En demonstration, för att få läsaren att förstå hur ett sådant här angrepp går till, har gjorts 
och finns tillgängligt på Youtube. Detta är en demonstrationsfilm där jag tar över en 
virtuell dator i programmet VMware med programmet Metasploit och sårbarheten 
”MS08-067” ([www21]). 
 
Jag kände att detta arbete hade kunnat vara mycket effektivare om jag hade fått skanna 
hela nätverket med Nessus. Då hade vartenda system, som varit igång, skannats och jag 
hade kunnat se ifall det var något system som var sårbart, som inte visade sig vid 
kartläggningen. 
 
Ett trådlöst nätverk med WEP-kryptering upptäcktes. Detta är mycket olämpligt då det är 
en extremt sårbar kryptering. Det gick väldigt lätt att knäcka nätverket och få ut dess 
nätverksnyckel. 
 
Under dekrypteringen av 19g, WEP-nätverket, kom jag fram till att organisationen hade 
MAC-adress filtrering igång. Detta är ett sätt att hantera icke behöriga på nätverket. 
Organisationen sade att de skulle lägga ner detta nätverk inom kort tid och jag gick därför 
inte in mer på detta. MAC-adress kloning existerar och kan göra det möjligt att lura 
säkerhetsfunktioner så som MAC-adress filtrering. 
 
Under sökning på internet fann jag att det hade kommit ut en ny sårbarhet för IPv6 
protokollet och meddelade detta till organisationens lokala handledare. Detta har 
egentligen ingenting med vad mina skanningar hittade utan mer en försiktighetsåtgärd för 
framtiden. 
 
Dessutom känner jag att jag kunde gjort skanningarna bättre genom att använda Zenmap 
från första början. Detta hade gett en topologi samt en överblick över alla nätverk mycket 
snabbare. Jag kunde även valt ut fler system för testning, minst ett i varje nätverk. 

5.1 Val av datorer 
 

Efter noggrann överblick på tabellerna, skapade under kartläggningen, fann jag en lista på 
datorer som skulle undersökas med Nessus och se ifall det fanns några sårbarheter. 
Datorerna som valdes ut valdes på grund av uppdaterade versioner av operativsystemet 
eller intressanta tjänster som användes på datorn. Listan över utvalda datorer finns i 
[T25]. Namnen wdcx, där x är en variabel, antar jag stå för Windows Domain Controller. 
Detta innebar att jag ville testa deras domain controllers för deras säkerhet. 
 
De röd markerade i tabellen är klienter och är egentligen inte intressanta då den lokala 
handledaren resonerar som så att det finns sårbara klienter, de vet organisationen om. Att 
dessa klienter är sårbara är ingen större fara eftersom en klient endast kan göra så mycket. 
Organisationen vill att arbetet skall ske på ett sådant sett att servrarna är i fokus.  
 
Antalet utvalda datorer rör sig mest om Windows Server 2003 SP 0, 1, 2 och Windows 
Server 2008. Dock valde jag att ta med en okänd dator, en Sun Solaris 7, en Sun Solaris 8, 
9 eller 10, en MAC OS X, en Linux 2.4.x och slutligen en VMWare ESX server. De datorer 
som var intressanta vid urvalet var mestadels Windows Server operativsystemet för 
servrarna samt Windows XP SP2 för klienterna. Dessa 2 operativsystem valdes ut 
eftersom de innehar kända sårbarheter och kan, med otur, inte vara uppdaterade mot just 
denna specifika sårbarhet.  De andra operativsystemen valdes ut eftersom en granskning 
skulle göras mot minst ett av alla operativsystem använda av organisationen. Utvalda 
datorer finns i [T25]. 
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5.2 Problem som uppstod under arbetets gång 

 
En vanlig användardator på organisationen har inte rättigheter att installera program som 
behövs för denna typ av skanning. Administratörsrättigheter är ett krav för att detta arbete 
skall fungera. För att detta skall vara möjligt måste en annan typ av operativsystem med 
administratörsrättigheter startas. Vanligtvis görs detta via ett operativsystem installerat på 
en portabel USB-sticka 
 
Organisationen är vanligtvis skyddad mot denna typ av skanning på grund av deras 
lösenord på användardatorernas BIOS. Lösenordsskyddet medför att en användare inte 
kan reglera prioriteten på datorns boot tabell. Vad som menas med detta är att 
inställningen skall vara så att datorn försöker att starta operativsystemet på USB-stickan 
före den försöker starta operativsystemet på den lokala hårddisken, som inte innehar 
administrativa rättigheter. 
 
Lösningen för problemet blev att en simulation av ett scenario där användardatorns BIOS 
lösenord hade tagits bort via en återställning av BIOS. Detta medförde att ett annat 
operativsystem med administratörsrättigheter kunde startas på datorn med 
nätverksåtkomst. 
 
Nätverket är MAC-adress filtrerat och innebär att datorn som skulle utföra skanningarna, 
en egen medförd laptop, inte hade några som helst rättigheter till nätverket när 
nätverkssladden sattes i datorns uttag. Ett MAC-adress byte fick ske så att användardatorn 
inte hade åtkomst medan den medförda laptoppen fick åtkomst.   
 

5.3 Andra metoder vid säkerhetsgranskning 
 

Nämnt i rapporten är ”Social Engineering” och ”Dumpster Diving”. Dessa två metoder är 
kompletterande till metoden jag valt som handlade om att granska det interna nätverket 
med program som Nessus.  
 
I rapporten står det även att man arbetar i grupp när en säkerhetsgranskning mot en firma 
skall genomföras. Detta är eftersom områden så som de nämnda ovan kräver viss expertis 
och personlighet. 
 
Social Engineering kräver en viss personlighet och funktion till att agera som en annan 
person då integration med vanlig personal är vad jobbet innebär. I slutändan handlar det 
om att ta sig förbi vanlig personal på företaget och på så sätt komma åt utrustning i form 
av datorer och annat väl inne på företaget. 
 
Dumpster Diving kräver även det en viss personlighet och expertis då det kommer till att 
leta bland sopor efter dokument som kan innehålla personuppgifter. Dessa uppgifter kan 
sedan kombineras och användas inom Social Engineering. Ett exempel på detta kan vara 
att man hittar att någon på företaget heter ”Bo Ek” vilket öppnar möjlighet att gå in på 
företaget, klädd som till exempel en försäljare, och säga att man har ett möte med Bo Ek 
och därmed möjligen blir godkänd att gå in på företaget. 
 
Går man mer in på den delen jag valde att fokusera mig på finns det andra alternativ. Jag 
valde att hålla mig till vad man kallar ”Grey box”. Detta är en kombination av ”White box”, 
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där man har i stort sett all nätverksinformation från företaget innan man startar, och 
”Black box” vilket är motsatsen till ”White box”. 
 
”White box” bidrar till en effektiv sårbarhetsskanning samt mindre arbetstid. Nackdelen 
med denna metod är att man inte får något svar på hur säkert nätverket är utifrån. 
 
”Black box” ger en överblick om hur lätt och snabbt det går att ta sig in i ett nätverk. 
Eftersom ingen förhandsinformation är given kommer man få ett svar på hur de kan ta sig 
in, hur lång tid det tar samt vilka sårbarheter som hittats. Denna metod kan komma att 
behöva användas då organisationen möjligen inte har någon dokumentation på deras 
nätverk. 
 
”Grey box” är en kombination av både black och white box. Denna metod används oftast 
då man både vill ha en blick över hur lätt det är att ta sig in såväl som hur lätt det är att 
utnyttja sårbarheter när man väl är inne. Denna metod är även väldigt effektiv och sparar 
arbetskraft på arbete som redan finns dokumenterat. 
 

5.4 Diskussion om felkällor 

 
I detta arbete användes Nmap och detta program kan ge felresultat eller falskpositivt 
utslag vid skanning. Detta tog jag hänsyn till när jag gjorde tabellerna. Nessus har jag inte 
testat ifall dess resultat stämde eftersom jag inte fick köra metasploit och testa direkt mot 
organisationens datorer. Nessus resultat kan mycket väl vara felaktiga. 
 
Hade andra licensbelagda program används vid sårbarhetsskanningen hade mer precisa 
resultat getts.  
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6. Slutsatser och rekommendationer 
 
Hur jag arbetade var väldigt ineffektivt då den enda information organisationen gav mig 
var deras IP-spann. Detta resulterade att mycket tid gick åt till att göra en skanning som i 
slutändan inte gav mer än att några datorer kunde skannas. Hade organisationen betalt en 
firma och bett dem göra samma sak hade det blivit dyrt och ineffektivt. Organisationen 
hade kunnat ge mig information om vilka servrar de trodde var sårbara och bett mig 
skanna dem direkt, vilket hade sparat både tid och arbetskraft. Mitt sätt att arbeta hade 
kunnat tillföra mycket mer till en organisation som inte tidigare hade någon 
dokumentation över deras nätverk. Sårbarhetstestningen bidrar mest vid en 
sårbarhetsanalys då organisationer ofta sparar deras data digitalt. Kartläggning bidrar inte 
till en bättre sårbarhetsanalys. 
 
Dekrypteringen av WEP i avsnitt 4.1 visar på att WEP är ett osäkert alternativ vid 
kryptering av ett trådlöst nätverk. Nätverket 19g hade denna kryptering. Detta visste 
organisationen om och sade till försvar att de ändå skulle stänga ner nätverket. Ett säkrare 
alternativ till WEP är WPA2.  
 
Ett alternativ till trådlösa nätverk är att aktivera MAC-adress filtrering, vilket 19g visade 
sig ha. Detta medför ett säkrare alternativ om krypteringen på nätverket skulle på något 
sätt kringgås. 
 
Intrångstesterna i 4.4 visade på att organisationen använde sig av antivirus samt inga 
alvarliga sårbarheter mer än ett icke-uppdaterat antivirus. Ett uppdaterat antivirus och en 
installerad samt uppdaterad brandvägg bidrar till stor säkerhet inom ett nätverk med 
datorer och minskar risk för informationsläckage.  Alternativ finns till automatisk 
uppdatering på antivirus och operativsystem.  Organisationens lösning till detta var att 
uppdatera datorerna på nattetid, via en form av inställning som gör det möjligt att starta 
datorn utan att fysiskt trycka på startknappen. 
 
Regelbundna intrångstester ifrån IT-ansvarig eller konsultfirmor är ett väldigt bra 
alternativ för att få en överblick över hur nätverkets säkerhet ser ut. Ifall eventuella 
säkerhetsbrister uppstår täpps dessa igen av konsulterna. Ett intrångstest är relativt lätt 
att utföra om intresset finns då programvaror med grafiska användargränssnitt hjälper en 
ny användare på ett användarvänligt sätt vilket denna uppsats visar. 
 
Kännedom om sårbarhet inom IPv6 under arbetets gång uppkom. IPv6 är ofta igång som 
standard inställning även ifall det inte används och detta har till medföljd att en sårbarhet 
kan finnas om det inte är avstängt. 
 
Ett sårbart system kan orsaka kostnader och arbetskraft för att reparera skadan som kan 
förekomma. Ett intrångstest kan medföra att ett system blir säkrare och därmed spara 
system från eventuell skada. Ett intrångstest ger ett resultat som är värt den mängd energi 
och tid som måste läggas då de förebygger något som i slutändan kan kräva mer energi 
och arbetstid om sårbarheterna utnyttjas. 
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Bilagor  
 
Bilaga A - Ordlista 

 
OS              –  Operativsystem 
 
GHOST    –  Ett program utvecklat av Norton. Programmet har funktioner för avancerad 
 backup av datorer. Programmet kan spara tidpunkter i datorer som datorn 
 sedan kan återställas till vid eventuella problem. I detta arbete refereras det 
 till som en backup tjänst på nätverket. 
 
VMware  –  Ett program som simulerar en virtuell miljö av en dator. 
 
Hostname –  Datorns namn på nätverket. 
 
Nmap      –  Ett väldigt användbart konsolbaserat verktyg vid skanning och 
 fingerprinting av ett nätverk. 
 
Fingerprinting – En term som används vid skanning av ett nätverk när ett  
          avgörande av vilket operativsystem ett specifikt system  
          använder. 
 
SUB-nätverk, SUB-nät –  En del av ett större nätverk. Här är 000.000.x.x det stora  
  nätverket och 000.000.0-23.x är alla SUB-nätverk. 
 
Portskanning –  Ett försök att ta reda på vilka portar, på en eller flera   
         specifika IP-adresser, som är öppna. Detta kan medföra  
         information om vilken tjänst som körs på systemet med den  
         specifika IP-adressen. 
 
Gateway  – Router/Switch som hanterar utgående och ingående trafik till SUB-nätet. 
 
SNMP       -  scan – Skannar efter system som använder SNMP, som t.ex gateway och 
 skrivare. 
 
SP – Service Pack - En större uppdatering för ett Windows operativsystem. 
 
TCP/IP    –  Standard internet protokoll. 
 
UDP         –  User Datagram Protocol, ett annat protokoll vid datagram överföring på ett 
 IP-nätverk. Används det då TCP/IP inte fungerar. 
 
BIOS         - (Basic Input/Output system) – Innehåller inställningar för bl.a boot och 
 klockfrekvenser.  Refereras till som lösenordsskyddad. 
 
WAP         - (Wireless Application Protocol) – Ett nät för handhållna apparater så som 
 mobiltelefoner. 
 
Skype      –  Ett program som använder tjänsten VoIP(Voice over IP). Skype ger dig 
 möjlighet att prata över internet, en virtuell telefon. 
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DameWare – Ett program som används som remote control verktyg. Detta innebär att 
 datorn med DameWare installerat kan styras via en annan dator. Detta 
 används ofta vid supportärenden. 
 
RTSP           –  Real Time Streaming Protocol. Ett protokoll som används vid strömning av 
 media. 
 
Unetbootin – Ett program som används vid installation av en imagefil till USB, detta gör 
 USB disken bootbar med sitt installerade operativsystem. 
 
Bandbredd – Den internetkapacitet som finns tillgänglig. Med detta menas att ett visst 
 antal paket kan skickas samt tas emot per sekund. 
 
Open Source – En term som ofta refererar till att ett program eller operativsystem har 
 öppen källkod och kan modifieras eller utvecklas av privatpersoner såväl 
 som företag. 
 
Icslap          –  En tjänst som används vid användning av Windows Media Player. Detta är 
 den tjänst som används då Windows Media Player, bland andra program, 
 ansluter mot online shoppar för musik. [www22]   
 
Torrent      –  Ett filformat som används vid nerladdning av filer. Programmet som 
 användes var Utorrent [www12]. 
 
DNS             - (Domain Name System) – Ett namnsystem som förenklar namn på datorer 
 i ett IP-nätverk. 
 
IV                  –  En sträng icke krypterad information i WEP krypteringen. 
 
XOR            –  En form av krypteringsmetod. 
 
DHCP          –  Den tjänst som delar ut IP-adress till datorer på nätverket. 
 
Brandvägg – En programvara som skyddar mot intrång i datorn. 
 
Eduroam   –  Ett globalt studentnätverk. En student som är medlem på Göteborgs 
 Universitet(GU) kan logga in mot GUs server även ifall de befinner sig i 
 Stockholm på Kungliga Tekniska Högskolan om de loggar in mot eduroam. 
 
Domän       –  En enskild enhets adress i ett datornätverk. 
 
  



 

33 
 

Bilaga B – Nätverkstabeller 

 
Denna bilaga kommer inte att bifogas till detta dokument. Bilagan kan lämnas ut vid 
eventuell kontakt med författaren. 
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Bilaga C – Resultat av skanning med Nmap 

 

 
 
 

 

UNKNOWN – okänd 
UNKNOWN – OS – okänd men troligtvis OS. 
UNKNOWN – Klient – Bedömning att vara en klient på systemets aktiva tjänster. 
Windows XP – Antingen Windows XP, Windows 2000 eller Windows 2003. Troligast 
Windows XP. 
Debian / GNU – Unix / Linux av något slag. 
Vista/2008/Win 7 – Någon utav Windows Server 2008, Windows Vista eller Windows 
7, troligast Windows 7 som klient eller Server 2008 som server. 
2003/XP Service Pack 3 – Windows server 2003 eller Windows XP. Troligast Windows 
XP som klient. 
Windows XP SP2 – Windows XP Service Pack 2. 
 
XP SP3,Win7 och MAX OS X är väl använda operativsystem för klienter. 
Sun Solaris, Windows server 2003, Windows server 2008 och Linux 2.6.x är välidgt 
användbara OS vid serverfunktion. 
 
I servernätverken kommer tjänsterna att skrivas ut var för sig. Observera nu att de 
filtrerade portarna kommer att skrivas ut även ifall de antagligen är bakom en 
brandvägg. Dock kommer de portar som är filtrerade att markeras med –F och de som 
är stängda kommer att markeras med -C. 
 
Om alla 3 fält är fyllda med ”UNKNOWN” kan de även betyda att alla portar var 
filtrerade och ingen information kunde hittas. Står det ”EJ ÅTKOMST” betyder det att 
ett avgörande inte kunde göras om portarna var stängda eller öppna, detta beror på 
rättighetsproblem över nätverket.  
 
Om ordet ”Klient” står i kollumnen ”Öppna portar” betyder det att det är irrelevant att 
veta dess öppna portar.  
 
Står det ingenting i kollumnen”Tjänster” men något i ”Öppna portar” på samma rad 
betyder det att porten är öppen, filtrerad eller stängd av okänd anledning. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.2.1-254. Tidpunkt: 09:03 26/4 – 11 1 
UNKNOWN – okänd 
Windows XP – Antingen Windows XP, Windows 2000 eller Windows 2003. Troligast 
Windows XP. 
Daemon – Datorn som utför skanning mot nätverket. 
Debian / GNU – Unix / Linux av något slag. 
 
SUB-nätverk 2 antas vara ett klientnätverk. Detta antag är baserat på antalet Windows 
XP(2000, 2003) i resultatet. 
 
Se nätverkstabell 1, [T1], under bilagor för tabell över nätverket. 
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Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.6.1-254. Tidpunkt: 09:06 27/4 – 11 6 
 
En skanning utfördes även av typen SNMP och fann att detta nätverk innehåller en stor 
mängd skrivare och scanners. Detta nätverk antas vara ett klientnätverk. Detta baseras 
på mängden 2003/XP SP3 samt Vista/2008/Win7 och MAC OS X i resultatet. 
 
Se nätverkstabell 6, [T6], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.5.1-254. Tidpunkt: 08:57 27/4 – 11 5 
 
Alla är filtrerade mot fingerprinting, antas vara ett GHOST / install nätverk av något 
slag. Även en lab dator finns med här. Detta SUB-nätverk har även 2 gateways. 
 
Se nätverkstabell 5, [T5], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.4.1-254. Tidpunkt: 08:20 27/4 – 11 4 
 
Observera att här finns mer än 17 hosts, 2 skanningar visade 30 hosts. Dock är de 
resterande 13 systemen avstängda vid denna skanning. Detta antas vara ett klientnät 
där datorer stängs av när de inte brukas. Detta baseras på antalet 2003/XP resultat 
samt att det gav olika resultat på levande datorer i nätverket vid olika tidpunkter. 
 
Se nätverkstabell 4, [T4], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.3.1-254. Tidpunkt: 11:22 25/4 – 11 3 
 
Antas vara ett klientnätverk. Detta beslut är  baserat på antal 2003/XP och 
Vista/2008/Win 7 samt Windows XP SP 3 resultat. Här finns dock en server vid namn 
stray.domännamn.se som använder sig av Linux. 
 
Se nätverkstabell 3, [T3], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.1.1-254. Tidpunkt: 10:43 26/4 – 11 2 
 
SUB-nätverk 1 antas vara ett servernätverk. Detta bedöms på antal LINUX, Sun Solaris 
och Windows Server 2003 resultat. Även hostnamnen, t.ex 
”videoarkivet.domännamn.se” avslöjar att det är ett server nätverk.  
 
Se nätverkstabell 2, [T2], under bilagor för tabell över nätverket. 
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Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.11.1-254. Tidpunkt: 12:30 27/4 – 11 11 
 
SUB-nätverk 11 antas vara ett klientnätverk med någon server, hobbe.domännamn.se. 
Detta antagande baseras på antalet 2003/XP SP 3, Vista/2008/Win7, MAC OS X samt 
Sun Solaris 7 (server) i resultatet.  
 
Se nätverkstabell 11, [T11], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.10.1-254. Tidpunkt: 12:12 27/4 – 11 10 
 
SUB-nätverk 10 är antagligen ett server nätverk. Antagandet kommer ifrån mängden 
Windows server 2003, 2008, Linux och Sun Solarisi resultatet.  
 
Se nätverkstabell 10, [T10], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.9.1-254. Tidpunkt: 11:41 27/4 – 11 9 
 
SUB-nätverk 9 antas vara ett klientnätverk. Detta beslut baseras på antalet 
Vista/2008/Win 7,  2003/XP SP3 och XP SP2 i resultatet. Här finns även en del 
skrivare. 
 
Se nätverkstabell 9, [T9], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.8.1-254. Tidpunkt: 11:01 27/4 – 11 8 
 
Detta SUB-nätverk antas vara ett klientnätverk i form av användare. Antagandet 
kommer ifrån att det är relativt många OS X, XP SP3 och SP2 system. 
 
Se nätverkstabell 8, [T8], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.7.1-254. Tidpunkt: 10:27 27/4 – 11 7 
 
Detta nätverk är troligtvis ett klientnätverk i form av användare. En laborationssal med 
XP miljö är troligtast. Detta baseras på mängden 2003/XP SP3 i resultatet. Kan dock 
vara ett servernätverk då de inte är säkert om det är Windows Server 2003 eller 
Windows XP SP 3. 
 
Se nätverkstabell 7, [T7], under bilagor för tabell över nätverket. 
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Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.15.1-254. Tidpunkt: 14:48 28/4 – 11 15 
 
SUB-nätverk 15 antas vara servernätverk för dels inloggning mot nätverket, hörsalar 
och ett uppdelat mindre klientnätverk. Bedömningen av denna antagning är namnet 
”netlogon.domännamn.se”, ”horsal.domännamn.se” och tjänster på klientdatorerna 
samt serverdatorerna.  Observera här att alla ”netlogon.domännamn.se”, 
”horsal.domännamn.se” och ”UNKNOWN” hostnamn har alla likadana tjänster , 
operativsystem och öppna portar för TCP/IP skanningen. För att spara längd angavs de 
på de 2 första raderna och den 4 samt xxx.xxx.15.64 för att förtydliga resultaten, endast 
IP-adress, hostname och särskiljande information av UDP skanning skrivs ut på de 
resterande.  
SUB-nätverk 15 har en stor mängd filtrerade portar, vilket innebär att detta nätverk 
troligtvis ligger bakom någonslags branvägg. 
 
Se nätverkstabell 15, [T15], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.14.1-254. Tidpunkt: 13:52 28/4 – 11 14 
 
SUB-nätverk 14 antas vara ett servernätverk. Detta antagande bedöms på antalet 
Windows Server 2008 och Windows Server 2003 SP 2 i resultatet. 
 
Se nätverkstabell 14, [T14], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.13.1-254. Tidpunkt: 10:50 28/4 – 11 13 
 
SUB-nätverk 13 antas vara uppdelat i mindre servernätverk samt klientnätverk. Detta 
antag bedöms på antalet 2003/XP SP3, Windows Server 2003, MAC OS X, Linux 2.6.x 
och Sun Solaris 9-10 i resultaten. Att det antas vara uppdelat bedöms på antalet 
gateways i resultatet.  
 
Se nätverkstabell 13, [T13], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.12.1-254. Tidpunkt: 12:57 27/4 – 11 12 
 
En bedömning av namnen gjordes och SUB-nätverk 12 är ett server nätverk. SUB-
nätverk 12 är ett nätverk uppdelat i flera nätverk med olika rättigheter, detta medger 
att studentnätverket, som datorn är inloggad mot, inte har åtkomst till vissa delar av 
det.  
 
Se nätverkstabell 12, [T12], under bilagor för tabell över nätverket. 
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Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.16.1-254. Tidpunkt: 10:20 28/4 – 11 16 
 
Att döma av hostnamnen ser man att SUB-nätverk 16 är ett nätverk innehållande 
klienter uppkopplade mot eduroam, organisationens trådlösa nätverk. Att döma av 
hostnamnen ser man att hostnamnet är kopplat till ip-adressen. xxx.xxx.16.x får 
hostnamnet ”eduroam16-x.domännamn.se”. Troligtvis är klienterna som är anslutna 
just nu inloggade med en MAC OS X dator eller en troligtvis Iphone. Annan 
information gick ej att hitta. 
 
Se nätverkstabell 16, [T16], under bilagor för tabell över nätverket. 
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Bilaga D – Resultat av skanning med Zenmap. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.20.1-254. Tidpunkt: 10:58 02/5 – 11 20 
 
SUB-nätverk 20 antags vara ett klientnätverk med några få printers. Detta antagande 
är baserat på antal Windows XP SP3, Windows XP okänd SP och Windows 7  i 
resultatet. Windows XP okänd SP resultatet antas bero på att användare vid den 
specifika datorn använder sig av en tjänst som t.ex Skype(VoIP) som ställer till 
problem för att avgöra vilken typ av operativsystem som körs. Detta beror på att den 
typ av skanning som utförs avgör vilken typ av OS med hjälpa av öppna och stängda 
portar. Skype behöver ovanliga portar öppna för att fungera och därmed bidrar till en 
osäker skanning av OS. 
 
Se nätverkstabell 20, [T20], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.19.1-254. Tidpunkt: 10:42 02/5 – 11 19 
 
Det trådlösa nätverket med WEP kryptering. Detta nätverk skall läggas ner och det är 
inte orimligt att det inte är några klienter på nätverket. 
 
Se nätverkstabell 19, [T19], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.18.1-254. Tidpunkt: 12:58 28/4 – 11 18 
 
SUB-nätverk 18 antas vara ett servernätverk. Detta antagande är baserat på antal Linux 
2.6.x, Windows Server 2003, Windows Server 2003 SP2 och Windows Server 2008 i 
resultatet. Några klienter upptäcktes med Windows XP SP 3. Om Windows Server 
2003 står under OS och inte Windows Server 2003 SP2 antas det att det systemet inte 
vara uppdaterat och lokal handledare har notifierats. 
 
Se nätverkstabell 18, [T18], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.17.1-254. Tidpunkt: 11:23 28/4 – 11 17 
 
Att döma av hostnamnen ser man att SUB-nätverk 17, så som SUB-nätverk 16, är ett 
nätverk innehållande klienter uppkopplade mot eduroam, organisationens trådlösa 
nätverk. Att döma av hostnamnen ser man att hostnamnet är kopplat till ip-adressen. 
xxx.xxx.16.x får hostnamnet ”eduroam16-x.domännamn.se”. Troligtvis är klienterna 
som är anslutna just nu inloggade med privata laptops med både Windows 7 och 
Windows XP som operativsystem. Annan information gick ej att hitta. 
 
Se nätverkstabell 17, [T17], under bilagor för tabell över nätverket. 
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Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.23.1-254. Tidpunkt: 16:25 02/5 – 11 23 
 
Att detta inte gick att scanna SUB-nätverk 23 kan bero på att rättigheterna för det 
nätverk laptoppen befinner sig på, SUB-nätverk 2, inte är tillräckliga för att 
information skall kunna hittas. Observera att även detta kan vara ett trådlöst nätverk 
med inga klienter på. 
 
Se nätverkstabell 23, [T23], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.22.1-254. Tidpunkt: 15:19 02/5 – 11 22 
 
SUB-nätverk 22 antas vara ett uppdelat nätverk i ett servernätverk och två 
klientnätverk. Detta antagande baseras på antalet Windows Server 2003 SP0 och 
Windows Server 2003 SP2 i resultatet fram tills gw-2216.net.domännamn.se 
(xxx.xxx.22.129). xxx.xxx.22.130-139 antas vara Windows XP SP3 klienter. Efter gw-
2224.net.domännamn.se(xxx.xxx.22.193) är det Windows 7 / Windows Vista Business 
SP1 klienter. 
 
Se nätverkstabell 22, [T22], under bilagor för tabell över nätverket. 

Resultat för SUB-nätverk xxx.xxx.21.1-254. Tidpunkt: 12:43 02/5 – 11 21 
 
SUB-nätverk 21 antags även detta vara ett klientnätverk. Detta antagande baseras på 
mängden Windows 7 Professional / Server 2008, Windows Vista Business SP1, 
Windows XP SP3 samt antalet Klient under ”Tjänster” och ”Öppna portar” i resultatet.  
 
Se nätverkstabell 21, [T21], under bilagor för tabell över nätverket. 
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Bilaga E – Nessus [T25] 

 
Denna bilaga kommer inte att bifogas till detta dokument av sekretess. Denna bilaga gavs 
till organisationen. 
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Bilaga F – Nessus Mailserver, AD och DC. 

 
Denna bilaga kommer inte att bifogas till detta dokument av sekretess. Denna bilaga gavs 
till organisationen. 
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Bilaga G – Dekryptering av WEP nätverk 

 
Vilken typ av nätverkskort som används måste identifieras innan vidare utföring sker. 
 
Kommando 1 körs. 
 

 
 

Output visar att namnet på interfacet är wlan0, chipset är Atheros och drivrutiner är ath9k 
- [phy0]. 
 

Informationsspridning som kan leda tillbaka till personen som utför denna attack är inget 
alternativ om anonymitet vill uppnås. En mac-adress är unik för just ett nätverkskort och 
därför kan en falsk mac-adress anges för att förhindra att personen blir upptäckt då en 
falsk mac-adress inte kan leda tillbaka till nätverkskortet som innehar den riktiga. För att 
en falsk mac-adress skall genereras måste själva nätverksinterfacet, i detta fall wlan0, 
stängas ner. 
 
Kommando 2 körs. 
 

 
 
Kommando 3 körs. 

 
 
När wlan0 har stängts ner kan kommando 4 köras. 
Kommando 4 ger en ny mac-adress i form av 00:11:22:33:44:55 på wlan0. 
 
Kommando 4 körs. 
 

Kommando: 
 ifconfig wlan0 down 

Syfte: 
 Stänga ner ett interface. 
Output: 
 Ingen 

    

                                                                     3 

Kommando: 
 airmon-ng stop wlan0 

Syfte: 
 Sluta all trafik på ett interface. 
Output: 
 Interface       Chipset         Driver 

 wlan0           Atheros         ath9k - [phy0]  

            (monitor mode disabled)                         2 

Kommando: 
 airmon-ng 
Syfte: 
Information om ett interface så som chipset, drivers och namn.  
 
Output: 
      Interface       Chipset         Driver 

      wlan0            Atheros      ath9k - [phy0] 

                 1 
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Avlyssning kan nu ske av ett utvalt nätverk.  Först måste dock interfacet startas igen för att 
kunna avlyssna trafik. 
 
Kommando 5 körs. 
 

 
 
Övervakning av näraliggande nätverk görs med kommando 6. 
Det ger även tillgänglighet att se gömda SSIDs. 
 
Kommando 6 körs. 
 

 

Kommando: 
 airodump-ng wlan0 

Syfte: 
 Övervaka vilka trådlösa nätverk som är i din närhet. 
Output: 
 Se figur 1.                     6 

Kommando: 
 airmon-ng start wlan0 

Syfte: 
 Starta all trafik samt starta upp ett interface. 
Output: 
 Interface       Chipset         Driver 
 wlan0           Atheros         ath9k - [phy0] 
                                 (monitor mode enabled on mon0)                 5 

Kommando: 
 macchanger --mac 00:11:22:33:44:55 wlan0 

Syfte: 
 Ändra nuvarande mac-adress till en falsk mac-adress. 
Output: 
 Current MAC: 00:23:4e:6e:14:b3 (unknown) 
 Faked MAC:   00:11:22:33:44:55 (Cimsys Inc)                          4 
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(Figur 1, visar en output ifrån kommando 6. [F1]) 
 

På figuren visas följande data:  
 
� BSSID Mac-adress för routern till nätverket.  
� PWR  Signalstyrka, ju högre desto bättre. 
� Beacons  
� #Data  Datapaket avlyssnade. 
� #/s   
� CH  Kanal som routern sänder på. 
� MB 
� ENC  Krypteringsform 
� CIPHER  
� AUT 
� ESSID Namn på nätverket. 

 
Information som behövs är CH, BSSID, ENC, ESSID och #Data. 
19g nätverket blev utvalt och därför tas ovanstående data ut ifrån raden där 19g står som 
ESSID. 
 

Följande data hämtas: 
 
� ESSID:  19g 
� ENC: WEP 
� CH: 1 
� BSSID: 1C:17:D3:16:BD:73 

 



 

46 
 

Dessa data ger nu upphov till att ta emot paket ifrån nätverket i fråga och spara dessa 
datapaket till en fil. Dessa paket som avlyssnas kommer att hjälpa att dekryptera WEP 
krypteringen och ge tillgång till nyckeln till det utvalda nätverket. 
 
Det krävs en stor mängd IV-strängar för att knäcka WEP krypteringen.  När 
dekrypteringen av detta WEP nätverket i fråga skall ske, används program som behöver 
tillräckligt många paket för att känna igen likadana IV-strängar. När dessa strängar är 
hittade kan programmet dekryptera WEP krypteringen. 
 

En avlyssning startas nu av nätverk ”19g” med hjälp av kommando 7 och kommando 8. 
Nätverkstrafiken sparas till en fil som kommer att heta ”wep-dekryptering-forsok1”. 
 
Kommando 7 körs 
 

 
 
För att kommando 7 skall funka korrekt måste en association skapas med nätverket. 
Nätverket måste tro att datorn som används för dekrypteringen är en klient. 
 
Kommando 8 körs. 
 

 
 

 
(Figur 2, avlyssnande utav nätverket 19g, inga IV-strängar.  [F2]) 

 
Inga IV-strängar finns tillgängliga såhär långt under ”#Data” och det är på grund av att 
ingen association ännu har skapats. 

Kommando: 
 aireplay-ng -1 0 -a 1C:17:D3:16:BD:73 -h 

 00:11:22:33:44:55 -e 19g wlan0 

Syfte: 
 Skapa en association med ett nätverk. 
Output: 
 Se figur 3.                 8 

Kommando: 
 airodump-ng -c 1 -w wep-dekryptering-forsok1  

 --bssid 1C:17:D3:16:BD:73 wlan0 

Syfte: 
 Övervaka paket skickade över ett speciellt nätverk. 
Output: 
 Se figur 2.                                 7 
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(Figur 3, här skapas en association med 19g. [F3]) 
 

Output ifrån figur 3 visar att en association skapats och inga problem uppstod. 
 
Här tas nu en paus ifrån 09.10 till 10.17 för att övervaka hur mycket trafik som finns på 
nätverket utan att det blir manipulerat. Anledningen till att detta gjordes var för att 
intresset fanns att se om det var tillräckligt med trafik på nätverket redan från början. 
Dock var misstanken att trafiken inte skulle vara så stor eftersom det är ett printernätverk 
och folk använder det i stort sett för att skriva ut. Det visade sig att misstanken hade rätt 
och nästan ingen trafik hade genererats under pausen.   
 

 
(Figur 4, antal IV-strängar som sänts under pausen. [F4]) 

 
Figur 4 visar att 202 IV har plockats upp under pausen och detta är tyvärr inte i närheten 
av hur många som behövs. För att vara säker på att dekrypteringen skall fungera måste 
antal IV vara upp emot 100 000. Observera att det går att knäcka tidigare men chansen 
ökar ju mer IV som samlats. 
 
Här bestämdes att en manipulation av nätverket skulle införas. Denna process refereras 
till ”packet injection” och betyder att paket sänds över nätverket med hjälp av 
attackerarens inflytande. Paketen som genereras är av formen ARP och betyder i stora 
drag att förfrågningar om vilken ip-adress som hör till vilken mac-adress skickas ut. 
Klienterna på nätverket kommer att svara om deras mac-adress fick ett förfrågande. 
Denna process görs väldigt snabbt och många gånger. 
 
Ett nätverkskort som stödjer ”packet injection” kan använda kommando 9 för att 
påskynda processen. Det insågs snart att ett sådant nätverkskort inte var tilgängligt. Ett 
utförande utan ”packet injection” gjordes. 
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Detta resulterade i att nätverkskortet fick fånga upp paket under en längre tid än planerat. 
Sammanlagda tiden given för att dekrypteringen skulle lyckas visas i figur 5, 23 timmar 
och 1 minut med en sammanlagd IV summa på 25692. 
 

 
 

 
(Figur 5, längst upp visas tiden efter Elapsed: 23 timmar, 1 minut. [F5]) 

 
Hade ett utförande gjorts med ett nätverkskort som stödjer ”packet injection” hade denna 
process gått på under 2 minuter. 
 
25692 IV strängar blev samlade och det räckte för att dekryptera WEP nyckeln. 
 
Kommando 10 körs och figur 6 visar att dekrypteringen var lyckad utan problem. 
 

 

Kommando: 
 aircrack-ng -b 1C:17:D3:16:BD:73 wep-dekryptering-

 forsok1-01.cap 

Syfte: 
 Analysera paket och knäcka en WEP nyckel. 
Output: 
 Se figur 6.    10 

Kommando: 
 aireplay-ng -3 -b 1C:17:D3:16:BD:73 -h 00:11:22:33:44:55 

 wlan0 

Syfte: 
 Att manipulera nätverket till att sprida skräppaket. 
Output: 
 Se figur 5.                            9   
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(Figur 6, visar att WEP nyckeln är hittad med utförande av kommando 10. [F6]) 

 
Nyckeln ger nu åtkomst till 19g och en testinloggning gjordes mot nätverket. Figur 7 visar 
att mac-adress filtrering är aktivt. Mac-adress filtrering innebär att ett filter är aktivt som 
ger åtkomst till endast utvalda mac-adresser, som finns i en tabell gjord utav 
administratören till nätverket. 
Eftersom nätverkskortet inte var känt av administratören finns det heller ingen anledning 
för dess mac-adress att finnas i tabellen. 

Följden av att mac-adress filtrering var aktivt 
var att datorn i fråga inte fick någon som helst 
åtkomst till nätverket även ifall den hade 
kunskap om WEP nyckeln. 
 
En ip-adress koll gjordes och visade att 
nätverkskortet inte hade någon kontakt med 
nätverkets DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol). Detta medföljer i sin 
tur att en ip-adress inte kommer att delas ut till 
nätverkskortet och en ip-adress i formatet 
169.254.x.x, där x är en variabel, tilldelas av 
operativsystemet 
 
Figur 8 visar att en 169.254.x.x adress har 
tilldelats. 
 

(Figur 7, begränsad tillgänglighet till 19 g. [F7]) 
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(Figur 8, 169.254.61.4 är tilldelad. [F8]) 

 
Eftersom ingen kontakt kunde etableras med DHCP på nätverket sattes en statisk ip-
adress för att se ifall detta kunde ge åtkomst till nätverket. Den statiska ip-adress som 
tillgavs var 000.000.19.42. 000.000 är Högskolans nätverk och .19 sattes eftersom 
nätverksnamnet hette 19g. Detta försök misslyckades då ingen nätverksåtkomst gavs. 
 

 
(Figur 9, 000.000.19.42 tillgiven. [F9]) 

 

Ett scenario där en kontakt med DHCP kan bildas är om personen, som dekrypterat WEP-
nyckeln, vet om en mac-adress på en annan klient på nätverket. Om denna kunskap 
används på ett sådant sätt att personen kopierar mac-adressen med specifika program kan 
nätverkskortet lura DHCP att det är klienten med den associerade mac-adressen och få 
nätverksåtkomst. 
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Bilaga H – Skanning med program AutoScan Network 1.50 

 
Programmet som användes var medföljande i ”Backtrack 4 R2” distributionen. 
Programmet underlättar för skanning av ett internet nätverk då den utför kommandon 
själv med ett grafiskt användargränssnitt. Programmet delar även in funnen information i 
olika delar, så som till exempel tillhörande arbetsgrupp för system. 
 
 

 
 
<figur 1, AutoScan Network 1.50 resultat.  [F10]> 
 
Figur 1 visar antal funna system på nätverket 000.000.2.1-254. Datorn, som utförde 
skanning mot nätverket, befann sig på 000.000.2.43. Detta visar sig även i bilden då den 
är markerad med texten ”Daemon” under kolumnen ”Os”. 
 
17 stycken levande system hittades på nätverket varav en var datorn som scannade. 
Observera då att detta endast är SUB-nätverket som datorn befann sig på. 
 
Under kolumnen ”Os” i figur 1 visas ett potentiellt operativsystem på systemet för den 
raden. Eftersom figur 1 inte visar all information, skapades en figur 2.  
 

 
<Figur 2, AutoScan Network 1.50 resultat över klienter.  [F11]> 
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Figur 2 visar att det finns, med stor säkerhet, 10 stycken klienter på nätverket. Dessa 
klienter använder sig troligen utav Windows XP då de är den vanligaste varianten utav 
Windows 2000, Windows XP och Windows 2003. 
 

 
<Figur 3, AutoScan Network 1.50 resultat över uppdelning.  [F12] 
 
Figur 3 visar ett upplägg av funna system. Uppdelningen är som visas, Server (Server 
system), Unknown (Oidentifierbara system) och Workstation (Vilken arbetsgrupp 
systemen finns tillgängliga i). Workstation i figur 3 visar att det finns 3 stycken 
Workstations: GHOST, domännamn och WORKGROUP. 
 
GHOST antas vara den server som använder ett program kallat GHOST. Referera till 
ordlista för mer information gällande GHOST. 
domännam antas vara den arbetsgrupp innehållande diverse klienter och arbetsdatorer 
för personal på nätverket. 
 
WORKGROUP antas vara en VMware partitionerad klient av något slag. Referera till 
ordlista för mer information gällande VMware.  
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Bilaga I - Skanning med verktyget Nmap & Zenmap 

 
Eftersom Autoscan Network 1.50 inte fungerade att scanna något annat än de SUB-
nätverk som datorn befann sig på valdes verktyget Nmap för fortsatt skanning utav de 
andra SUB-nätverken. Se bilaga A för mer information gällande verktyget Nmap. 
 
Nmap användes tillsammans med ISSAF 0.2.1B modell.   
 
På sidan 88/845 i ISSAF 0.2.1B, kapitel 1.1.28, står följande kommando för ett försök att 
identifiera levande system på nätverket: 
 

Nmap –v –sP 10.3.8.1-50 
 
Kommandot ovan ändrades om till rätt IP-adress och –v togs bort för att slippa utskrift av 
vad programmet har för sig. Ändrade kommandot blev som följer: 

 
Nmap –sP 000.000.1.1-254 

 
Detta kommando ger endast information om hostname samt IP-adress och om den är 
aktiv. Nyttig information så som operativsystem kräver ytterligare ett kommando. Detta 
kommando utför en så kallad portskanning. På sidan 110/845 i ISSAF 0.2.1B, kapitel 
B.2.1.9.2, står följande kommando: 
 
 Nmap –sT –O –p80, 55555 192.168.1.10 
 
Kommandot ovan ändrades till rätt ip-adress och –p80, 55555 togs bort då den specifierar 
vilka portar som skall bli scannade. Kommandot blev följande: 
 
 Nmap –sT –O 000.000.1.1-254 
 
När en UDP skanning görs kommer följande kommando att användas: 
 
 Nmap –sU –O 000.000.1.1-254 
 
Detta kommando hittades i Nmaps manual. 
 
 man Nmap 
 
Vid start av skanning mot SUB-nätverk 17 användes ett standard kommando för Zenmap, 
kommandot lyder: 
 
 Nmap –T4 –A –v 
 
Varav kommandot redigerades till följande varav –v togs bort och ip-adress lades till: 
 
 Nmap –T4 –A 000.000.17.1-254 
 
-T står för tid mall och en siffra mellan 1-5 står bakom och specificerar tiden i 
millisekunder. –A står för att den skall bestämma operativsystem och version av detta. 
Observera att kommandona kommer att utföras för alla SUB-nätverk, d.v.s. att 
kommandot kommer att utföras 17 gånger. Resultat skrivs endast ut ifall SUB-nätverk är 
aktivt och om levande system hittats. De andra kommer att läggas upp på samma sätt som 
tabell 1. Resultaten kan komma att vara felaktiga då dessa tester inte är fullt träffsäkra. 
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Bilaga C innehåller resultat för denna skanning. 
 

Från SUB-nätverk 17 och frammåt användes Zenmap i Windows 7 miljö. Att Zenmap 
användes var för att underlätta arbetet då jag är mer erfaren i Windows miljö.  
 
Bilaga D innehåller resultat för denna skanning. 
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Bilaga J – Informationssökning med DIG: Mailserver, Active Directory & 
Domain Controllers 

 
Programmet DIG användes vid sökandet efter mailservrar på organisationen. Kommandot 
som användes var följande: 
 
 dig domännamn.se MX 
 
Här står dig för programmet dig, domännamn.se för organisationens domän och MX är 
kommandot för att Dig ska förstå att den ska ta ut mailserver information. 
 

 
<Figur 11, resultat över kommandot dig domännamn.se. MX [F13]> 

 
I figur 11 ser resultatet ut som sådant att organisationen har en mailserver vid namn 
”molud.domännamn.se”. Detta står under ”ANSWER SECTION:”. 
 
Under sektionen ”AUTHORITY SECTION:” i figur 11 ser resultatet ut som följande: 
 
bundy.domännamn.se 
pitea.dns.swip.net 
lundns.lu.se 
 
 
Dessa utskrivna resultat ovan är organisationens Active Directory servrar. Den översta, 
”bundy.domännamn.se”, befinner sig på organisationen. Detta påstående baseras på att 
bundy.domännamn.se blev hittad under kartläggningen av nätverket. Referera till 
Nätverkstabell 24, [T24], och ip-adress 000.000.0.30. 



 

56 
 

 
Den andra, ”pitea.dns.swip.net” befinner sig antagligen i Piteå. Detta antagande baseras 
på namnet ”pitea”. 
 
Den tredje ”lundns.lu.se” befinner sig i lund. Detta antagande baseras på namnet ”lund” i 
”lundns”. Även lu.se är DNS för Lunds Universitet. 
 
Varför organisationen har backup Active Directories beror på att om den ena, interna, 
Active Directory inte fungerar korrekt av någon anledning, sätts de alternativa Active 
Directory igång för att hålla systemet levande. 
 

Kommandot för att ta reda på en domäns Domain Controllers görs via kommandot: 
 
 dig gc._msdcs.domännamn.se 
 
Där dig står för Dig, gc._msdcs står för det generella namnet för Domain Controllers. På 
en domän kommer Domain Controllers att bli döpta till gc._msdcs generellt, därav gjordes 
valet att söka med detta kommando. Domännamn.se står för organisationens domän. 
 

 
<Figur 12, resultat över kommandot dig gc._msdcs.domännamn.se. [F14]> 

 

Figur 12 visar under ”ADDITIONAL SECTION:” namnen för organisationens Domain 
Controllers. Dessa är: 
 
wdc1.domännamn.se 
wdc2.domännamn.se 
wdc3.domännamn.se 
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Dessa 3 Domain Controllers befinner sig på det interna nätverket då de blev funna under 
kartläggning av nätverket. Referera till följande IP-adresser i nätverkstabell 14, [T14]: 
 
000.000.14.3 
000.000.14.6 
000.000.14.7.  
 
I samma tabell finns en wdc5.domännamn.se med IP-adress:  
 
000.000.14.2 
 
Ett antagande gjordes att även detta var en Domain Controller. Detta antagande baserades 
på namnet, då den har samma namnföljd som de andra domain controllers. WDC står för 
Windows Domain Controller. 
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Bilaga K – Skanning med Nessus 

 
Nessus server startades och en användare vid namn ”dust” skapades på den interna 
Nessus servern. Efter detta startades Nessus klienten. Här skrevs alla IP-adresser, som 
skulle skannas, in i den vita rutan och skanningen kördes igång. 
 

  
<Figur 13, antal IP-adresser skannade. [F15]> 

 
Figur 13 visar när Nessus håller på att skanna. 
 
Kolumn 1 visas namnet som getts till skanningen. 
Kolumn 2 visar namnet på ägaren till skanningen. 
Kolumn 3 visar antal IP-adresser som blivit skannade och hur många som är kvar, samt 
summan av alla IP-adresser som skall skannas. 
Kolumn 4 visar datumet som skanningen utfördes. 
 

   
<Figur 14, färdig skanning. [F16]> 

 

Figur 14 visar hur Nessus meddelar att skanningen är färdig. I kolumn 2 ”Status” står det 
completed. 
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<Figur 15, tabeller över IP-adresser och antal sårbarheter. [F17]> 
 

 
<Figur 16, fortsättning av figur 15. [F18] 
 
Figur 15 visar antalet högrisk, medium och svaga sårbarheter som varje system har, samt 
öppna portar och vilken IP-adress. Figur 16 är en förlängning av figur 15. 
 
Kolumn 1 visar IP-adress för systemet. 
Kolumn 2 visar totala antalet sårbarheter. 
Kolumn 3 visar antalet sårbarhet med hög risk. 
Kolumn 4 visar antalet medium sårbarheter. 
Kolumn 5 visar antalet svaga sårbarheter. 
Kolumn 6 visar antalet öppna portar. 
 
Om figur 15 visar en högrisk är detta något som bör kollas in. I detta fall gör figur 15 det 
och den raden är markerad.  
 



 

60 
 

 
<Figur 16, visar sårbarheten med hög risk för 000.000.12.226. [F19]> 
 
Figuren visar vad risken innebär och en eventuell lösning. Risken här var ifall 
organisationen använde sig av systemet Legato Networker. I så fall hade det varit möjligt 
att göra en denial of service attack, få otillåten åtkomst eller använda remote kommando 
attacker. Organisationen använde sig inte av Legato Networker och därför ansågs det att 
sårbarheten var en falsk positiv eftersom den skriver att systemet kan använda antingen 
Legato Networker, Sun StorEdge Enterprise Backup Software, Sun Solstice Backup 
Software. Endast om organisationen använde sig av Legato Networker hade sårbarheten 
existerat. 
 
Sedan kollades sårbarheten med hög risk som finns under figur 16 in. 
 

 
<Figur 17, visar sårbarheten med hög risk för 000.000.22.12. [F20]> 
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Sårbarheten för 000.000.22.12 är samma sårbarhet som för 000.000.12.226. 
Organisationen använder sig inte av Legato Networker vilket medförde att risken är en 
falsk positiv. 
 
De öppna portarna som befann sig på 000.000.22.12 ser ni i figur 18. 
 

 
<Figur 18, öppna portar för system 000.000.22.12. [F21]> 

 
Den öppna porten som innehar sårbarheten med hög risk är 7938 och en mer detaljerad 
bild på detta är figur 19. 
 

 
<Figur 19, detaljerad information om den öppna porten som innehar säkerheten med 

hög risk. [F22]> 

 

Efter att dessa IP-adresser ur [T25] blivit skannade, skannades mailserver, AD och DCs. 
Detta gjordes på samma sätt då endast ett byte av IP-adresserna gjordes till respektive. 
 
Resultatet visade att organisationens mailserver inte hade uppdaterat antivirus av deras 
ClamAV. 
 
Bifogade Nessus rapporter över både [T25] och mailserver, AD och DCs finns under Bilaga 
C och D. 
 


