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Abstract / Summary
Development of the Internet and introduction of new Internet applications proceeds
faster then most of us could imagine. It is a well-known fact that the number of users of
the Internet also increases steadily. Unfortunately, the number of users grows; Internet
is not always capable to provide a reliable service to all its users. Ronnums Herrgårds
network is no exception in this case; therefore the idea is to present a homogeneous
network to the assigner, which is built for their planned future needs. The evaluation of
Ronnums Herrgårds network includes both wired and wireless components of the
network. To be able to present a suggestion for their future network at Ronnums
Herrgård, following methods are used to diagnose the present network. An analysis is
conducted on how the cable network structure, on the arrangement of the network
components, and on the internal arrangement between the components. Also, the
functional design on the network is studied. To get an estimation of the use of
bandwidth between the network and the Internet connection provider, bandwidth tests
are performed with help of the file transfer protocol. Connectivity and path
determination test are also performed using ping and traceroute utilities.
In Parallel with the usage of the listed above measurement tools on the wired and the
wireless networks, a vulnerability analysis is performed. This analysis is divided into
two categories, physical and logical. The physical security analysis describes how the
outer environment interacts with the computer network. The logical security analysis
concerns the network itself. Based on these analyses a suggestion is given on how
Ronnums Herrgård can increase its internal security.
The results of the measurement tools do not give us sufficient facts to be able to offer
complete guidelines and directives for a new network design. Therefore, based on the
presented data, only a complementary proposal is being given to the management of
Ronnums Herrgård.
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EXAMENSARBETE
Utvärdering av Ronnums Herrgårds nätverk
Martin Andersson
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Sammanfattning
Användandet av Internet och lanseringen av nya webbtjänster ökar snabbare än de flesta
kunnat ana. Ökning har lett till att dagens redan hårt ansträngda nätverk inte kommer att
räcka till. Ronnums Herrgårds nätverk är inget undantag från detta faktum, därför är
idén att kunna presentera ett fungerande och homogent nätverk som är byggt för att
hålla för uppdragsgivarens tänkta framtida behov. Då uppdragsgivaren erhåller två olika
nätverk, ett trådbundet samt ett färdigt trådlöst system från Telia HomeRun, kommer
båda att ingå i utvärderingen.
För att kunna presentera ett förslag på hur det framtida nätverket på Ronnums Herrgård
kan se ut, har vissa metoder använts för att diagnostisera nätverket. En analys gjordes av
hur det trådbundna nätverket är uppbyggt, hur nätverkskomponenterna inbördes är
placerade samt vilken funktion de har på nätverket. För en överblick på hur
bandbredden mellan uppdragsgivarens nätverk och ut mot Internet skulle fås, har ett
bandbreddstest,
en
filöverföring,
ett
vägvisandeprotokoll
samt
ett
tillgänglighetsprotokoll utförts att få en komplett helhetssyn.
Parallellt med utvärderingen på de båda nätverken har en sårbarhetsanalys utförts.
Denna analys är indelad i två kategorier, en fysisk samt en logisk säkerhet. Den fysiska
säkerheten är en beskrivning på hur den yttre miljön ser ut medan den logiska
säkerheten är en redogörelse på hur säkerheten är i det trådbundna nätverket. Utifrån
dessa analyser har förslag överlämnats på vilka sätt Ronnums Herrgård kan öka deras
interna säkerhet.
Resultaten av mätverktygen och sårbarhetsanalysen gav tyvärr inte tillräckligt med fakta
för att kunna dra upp kompletta riktlinjer och direktiv på ett nytt, framtidsbaserat
datanätverk. Därför kan, utifrån de givna data som presenteras, bara ett kompletterande
lösningsförslag ges till Ronnums Herrgårds ledningsgrupp.
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1

Inledning

Användandet av Internet idag och utvecklingen av nya tjänster ökar belastningen på
dagens lokala nätverk och Internetleverantörerna. I takt med behovet att alltid kunna,
oavsett var man befinner sig, koppla upp sig mot Internet gör att behovet mot mobila,
trådlösa nätverk ökar. Det är inte bara behoven som ökar, utan också möjligheterna i
form av ny teknik, som till exempel IP-telefoni och videokonferenser med flera. Dessa
nya tjänster sätter de redan hårt beprövade nätverken under ännu större press. Då de nya
tjänsterna blir mer och mer bandbreddskrävande ökar också risken för att företagskritisk
datatrafik, som till exempel backuptrafik och ekonomisystem, får minskad tillgänglighet
på nätverket som följd.
Det är inte bara kraven på ökad bandbredd och förmågan att kunna köra den senaste
tekniken, utan också kraven på säkerhet, tillgänglighet och stabilitet som ökar. Krav
som idag kan vara svåra att applicera på redan befintliga nätverk. För Ronnums
Herrgårds del innebär dessa krav starten på en väsentlig utvärdering av deras befintliga
nätverk.
Att göra en utvärdering på Ronnums Herrgårds nätverk, både det fasta trådbundna och
det trådlösa nätverket inkluderat, är en stor del av detta arbete. Likaså tillkommer det en
fysisk och logisk sårbarhetsanalys över Ronnums Herrgårds nätverk och dess
nätverksinstallationer samt deras omgivning. Den fysiska sårbarhetsanalysen innefattar
om lokaler är larmade, inkluderat både brand- och inbrottslarm men även dörrar och
fönster.
Vidare görs en genomgång av deras logiska säkerhet. Under denna avdelning ligger
fokus på de programvaror som finns installerade på deras nätverksutrustning, såsom
antivirus program, brandväggar. Utöver dessa två analyser kommer en granskning av
hur Ronnums Herrgårds inloggningar, vad det gäller lösenord, hantering av lösenord
med mera, fungerar.

1.1

Bakgrund

Ronnums Herrgård är en herrgård som har sina rötter från 1100-talet. På mitten av 80talet öppnades herrgården för allmänheten och i dag vänder de sig till konferenser och
de hotellgäster som söker det lilla extra. Hotellet har en möjlighet att ta in 120 gäster i
sina 50 dubbelrum och tio individuellt inredda sviter.
Hotellet är uppdelat i flera olika avdelningar som exempelvis restaurang-, reception-,
kontor- och köksavdelning. Alla avdelningar använder sig av bokningsystemet CDI där
alla bokningar görs, så väl som rumsbokningar som bordsbeställningar.
Ronnums Herrgård planerar att göra vissa ändringar i sin fysiska miljö och skall passa
på att uppdatera det befintliga nätverket och dess maskinpark. Som följd av detta
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kommer det att vara omplaceringar av viss berörd personal. Den berörda personalen
tillhör främst restaurangavdelningen.
De ansvariga för Ronnums Herrgårds nätverk finns både i Gävle samt Stockholm. De
som är den administrativa personalen från Software Hotels finns i Gävle medan
Internetleverantörens, Netcraft Scandinavia AB:s huvudkontor, ligger i Stockholm.
Uppdraget går ut på att göra en utvärdering av Ronnums Herrgårds båda nätverk,
genomföra en fysisk och logisk sårbarhetsanalys samt studera deras inloggningar.
Nätverken består idag av ett trådlöst system från Telia HomeRun samt ett fast
trådbundet nätverk.

1.2

Syfte och mål

Ronnums Herrgårds problem är att personalen upplever nätverket som segt och
irriterande eftersom det är en stor arbetskälla som används dagligen. Detta missnöje
leder till irritation bland personalen och dess frekventa driftstörningar gör att det blir
onödigt långa handläggningstider. I slutändan är det gästerna som drabbas och detta kan
få en ekonomisk konsekvens.
Att göra en utvärdering på Ronnums Herrgårds nätverk, både det fasta trådbundna och
det trådlösa nätverket innefattas av utvärderingen. De undersökningar som genomförs
kommer att ligga till grund för förslagen på vidareutveckling och nya lösningar på
Ronnums Herrgårds nätverk. Vidare kommer en fysisk och logisk sårbarhetsanalys att
göras på Ronnums Herrgårds nätverk och dess nätverksinstallationer samt deras
omgivning. Den fysiska sårbarhetsanalysen hur pass bra Ronnums Herrgårds lokaler
och faciliteter är skyddade mot oväntade eventualiteter. Det vill säga om lokalen är
larmad, inkluderat både brand- och inbrottslarm men även dörrar och fönster innefattas.
Förutom den fysiska säkerheten kommer även den logiska säkerheten att behandlas.
Den innefattas av de programvaror som finns installerade på deras nätverksutrustning,
såsom antivirus program och brandväggar.
När det gäller inloggningarna kommer en utvärdering av hur personalens hantering av
lösenorden är, val av lösenord och användarnamn samt livslängden på dessa.

1.3

Avgränsningar

Avgränsningarna i detta arbete är följande. Ingen implementation av resultaten kommer
att utföras, inte heller kommer detta examensarbete att fokusera eller analysera
Ronnums Herrgårds mjukvara. Som följd av dessa avgränsningar kommer därför inga
förslag ges på förbättringar av deras nationella bokningssystem, CDI. Vidare faller även
Ronnums Herrgårds övrig mjukvara, som Novell, inom ramen för avgränsningarna.
Med dessa förutsättningar har större delen av vårt examensarbete lagts ner på att
genomföra en grundlig säkerhetsanalys, såväl en fysisk som logisk säkerhet men också
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en granskning på deras inloggningsförfarande. Det har också lagts ner tid på att ta fram
ett förslag på hur de bäst kan bygga om Ronnums Herrgårds nätverk för framtida behov.
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Metoder

Under detta kapitel kommer de olika metoder som använts att beskrivas. Dessa metoder
utgör en stor del av vårt arbetssätt som kommer att presenteras senare. Upplägget
kommer att ske på följande sätt; första delen av arbetet kommer att riktas mot själva
utvärderingen. Det gäller både det trådbundna nätverket som det trådlösa. I utredningen
är mätningar av olika slag aktuella. Detta för att få en överblick på hur nätverket är
uppbyggt och hur det fungerar. Parallellt med detta kommer en sårbarhetsanalys att
göras samt en granskning av inloggningsförfarandet. Under sårbarhetsanalysen kommer
en beskrivning av hur den fysiska samt den logiska miljön ser ut.
Innan den andra projektdelen påbörjas kommer en analys av utvärderingen att göras.
Alla de fyra utvärderings delarna som löper parallellt kommer i detta stadium att
analyseras för att få en inblick i hur de egentligen ser ut och vad som kan göras för att få
ett starkare och säkrare nätverk.
När det gäller den andra delen i projektet kommer ett förslag läggas på hur Ronnnums
Herrgårds nätverk kan förbättras utifrån den analys som skall göras på det som utförts
tidigare. Här kommer förslag på hur uppdragsgivaren själv kan ta över regin på det
trådlösa nätverket samt hur deras befintliga nätverk kan bli bättre. När det gäller
säkerheten kommer det att ges förslag på hur de kan göra förbättringar både i den
fysiska miljön, den logiska miljön samt inloggnings hanterandet för att skydda sig mot
intrång och skadegörelse.
I den tredje och avslutande projektdelen kommer endast slutsatser att dras. Här kommer
en beskrivning på vad slutsatserna är och hur de kom fram.
Arbetet med det trådbundna nätverket är upplagt på följande sätt. Det första som
kommer att göras är en genomgång av vilka olika nätverkskomponenter som finns och
hur dessa är relaterade till varandra. Utifrån dessa fakta kan påbörjandet av
användningen av de olika mätverktygen inledas. Mätverktygen presenteras lite längre
ner i texten. Resultaten som kommer från mätningarna gör att en analys kan utföras och
nästa fas kan inledas. Fortsättningsvis, utifrån de givna data som mätverktygen kommer
att producera, används resultatet för att få fram ett lösningsförslag som på bästa sätt
matchar Ronnums Herrgårds scenario.
När det gäller det trådlösa nätverket kan samma mätverktyg som användes på det
trådbundna nätverket användas. Resultatet från dessa mätverktyg kommer sedan att
jämföras med de resultat som det trådbundna nätverket har. Resultatet från jämförelsen
kommer att kunna ge en klar bild på om skillnader finns mellan de två olika nätverken.
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Hur de olika projektdelarna skall delas upp är hämtat ifrån boken Effektivt projektarbete
[1] samt hur arbetet kring utvärderingen kommer att läggas upp är ifrån en annan bok
som heter Förändringsanalys, Arbetsmetodik och förhållandesätt för goda
förändringsbeslut [2]. Då dessa båda referenser innehåller allt från både tips och idéer
[1] till färdiga analysmetoder [2] kommer användandet av dessa ligga till grund för detta
arbete. Den förändringsanalys som finns refererad [2], har utifrån detta arbete
omformulerats för att på bästa sätt kunna användas för uppdraget.
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Förutsättningar

När det gäller de förutsättningar som finns för genomförandet av detta arbete med att
undersöka, utvärdera och sedan presentera ett teoretiskt förslag för denna tillfälliga
arbetsgivare, presenteras de nedan.
För att kunna utföra de undersökningar och mätningar om prestanda och eventuella
flaskhalsar i det befintliga trådbundna och trådlösa nätverket, som idag finns på
herrgården, krävs det full tillgång till nätverket och dess kringutrustning.
Förhoppningsvis skall det också inledas ett samarbete med de utomstående företag som
är ansvarig för nätverksutrustningen. Det samarbetet krävs för att kunna möjliggöra de
tester som skall utföras. Testerna skall sedan ge en bra utgångspunkt för vidare arbete
med att ta fram ett nytt förslag på hur ett nätverk skall kunna arbetas fram.
Då uppdragsgivaren även innehar ett trådlöst nätverk kommer vi även att titta närmare
på hur detta fungerar. Då deras system bygger på Telia HomeRun kommer
tillgängligheten och prestandan att studeras. För att göra dessa studier krävs det att
tillgång fås till en bärbar dator med ett trådlöst nätverkskort samt ett abonnemang för
Telia HomeRun.
För att kunna utföra trafikmätningar på nätverket skall vi installera ett program vars
ända uppgift för oss är att mäta trafiken. För installationen av detta program krävs det en
ledig dator, hos Ronnums Herrgård, med ett nätverkskort..
Då en studie av säkerheten skall göras kommer en sårbarhetsanalys att utföras. Denna
analys kommer att ge en bild på hur säkerheten är på Ronnums Herrgård [3]. Arbetet i
analysfasen kommer även att avspeglas i det arbete som skall utföras för att få en bra
överblick på deras inloggningsförfarande.

3.1

Modellanvisningar

När ett nätverk skall byggas upp för första gången eller en ombyggnad skall göras kan
det vara en fördel att ha exempel på vad för komponenter som kan vara aktuella. Det
företaget som är världsledande vad det gäller routrar, switchar med mera är Cisco
System. Detta företag har en väldig utförlig webbplats med information som kan vara
till hjälp för små och medelstora företag vid utformning av nätverk. Modellerna visar
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hur nätverket kan byggas upp samt vilken typ av utrustning som kan vara aktuell, som
exempelvis routrar, switchar med mera. Förutom denna webbplats har Cisco System
släppt en bok där riktlinjer och specifikationer finns för hur ett nytt, fast nätverk byggs
upp [4]
Det finns även andra företag som har utrustning och lösningar för små och medelstora
företag. Exempel på dessa är D-link [5] och Nortel Networks [6] men Cisco System är
den största och mest detaljerade utav dessa tre. D-links webbplats innehåller
information om utrustning för den här typen av små och medelstora företag. Nortel
Networks webbplats har färdiga lösningar för implementation för olika typer av
företagsstorlekar. Men det är på Cisco Systems webbplats som idéerna och inspirationen
kommit från.
På Cisco Systems webbplats [7] finns det information om hur man, utifrån deras vy,
skapar ett snabbt, stabilt nätverk för organisationer som är likvärdiga med Ronnums
Herrgårds. Enligt Cisco System finns det ett otal olika scenarier för alla tänkbara
organisationer och företagskonstellationer. Det finns ett scenario som liknar Ronnums
Herrgårds situation [8]. Då webbplatsen innefattar ett rikt material på hur man bygger
om eller bygger ut befintliga nätverk, är det en rik källa på tips och idéer som kan vara
relevanta. Problemställningen för de båda hotellen är: Att det befintliga nätverket inte
fungerar som hotelledningen önskar. Skillnaden mellan scenariot och Ronnums
Herrgård är att scenario på Cisco Systems webbplats är mer komplext och är mycket
större än Ronnums Herrgård.
Kunskap har inhämtats, på Cisco Systems webbplats, om hur man planerar och bygger
ett nätverk som har en likvärdig organisation som Ronnums Herrgård. Det är denna
kunskap som ligger till grund för det nya nätverket. Vid uppbyggnad har det befintliga
nätverket funnits i åtanke, detta för på ett smidigt sätt kan genomföra en
omstrukturering av dagens befintliga nätverk.

3.2

Trafikmätningar på nätverk

Mätningsverktyg används för att på ett enkelt sätt mäta olika parametrar på ett nätverk.
De parametrar som kan mätas och utredas är till exempel bandbredd, tillgänglighet,
trafikmätningar med mera. Dessa verktyg är ofta en ovärderlig hjälp för
nätverksadministratörer i deras arbete att övervaka och felsöka ett nätverk.
Mätningar görs på nätverket för att få en bild av hur mycket trafik nätverket belastas
med. Dessa mätningar kan vara viktiga då det gäller utbyggnad samt när personalen
känner att nätverket känns trögt. För att göra sådana mätningar finns det olika program,
ett sådant program som används för att presentera trafikmängd i ett nätverk heter Multi
Router Traffic Grapher (MRTG)
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Det är utvecklat av Tobias Oetiker och den första versionen kom ut 1995 [9]. Detta
program finns kostnadsfritt på Internet och installationen skall ske på en dator som
kommunicerar, exempelvis med en router, med hjälp av SNMP protokollet [10,11].
Avläsningen av informationen sker på sedvanligt sätt, det vill säga via ett
webbgränssnitt.
Med MRTG kan man få information om den senaste dagen, veckan eller för det senaste
året. Programmet är utvecklat i programmeringsspråken C och Perl. Det fungerar på de
flesta plattformar såsom Windows, Unix och Linux. För att det skall fungera krävs det
att man har en webbserver av typen Microsoft Internet Information Server (IIS) eller
Apache. Webbservrarna behöver även ha stöd för Perl [12,13].
3.2.1

MRTG Komponenter

För att kunna köra MRTG och utföra mätningar på komponenter i ett nätverk krävs det
ett antal bibliotek från andra tillverkare för att få MRTG att fungera och kunna visa
informationen på ett lättläst och informativt sätt. De komponenter förutom MRTG som
krävs är:
Tabell 3:1 Innehållsföreteckningen för kompletterande program till MRTG.
Apache webbserver

En webbserver för att kunna tillhandahålla och visa information
och grafer på en webbsida. Om MRTG används för ett
Microsoft baserat operativsystem, är även IIS ett lämpligt val av
webbserver.

Perl

För att kunna hantera script på webbservern krävs det även en
version av Perl installerad.

GD

Ett dynamiskt arkiv, som är till för att hjälpa MRTG att skapa
bilder i Portable Network Graphics (png) format [14].

Libpng

Det officiella referensbibliotek för bilder i png formatet.
Bibliotek krävs av GD för att fungera [15].

Zlib

Ett tillägg för att komprimera de bilder som skapas [16].

När installationen skulle påbörjas var det första valet att välja vilket operativsystem som
skulle användas. MRTG fungerar på samtliga versioner av Microsoft Windows samt för
de flesta Linux och Unixbaserade operativsystemen. Distributionen som valdes var Red
Hat 8.0. Denna distribution är den största inom Linuxdistributionerna, och den finns väl
dokumenterad och har bra forum att vända sig till vid hjälp [17]. Red Hat är ett utmärkt
fleranvändarsystem med en bra säkerhetsnivå på operativsystemet redan från början.
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Vid behov kan den inbyggda brandväggen anpassas för de program och tjänster som
används. Red Hat 8.0 kan även med hjälp av krypterad överföring styras från en annan
dator, en så kallad fjärrstyrning. En webbserver från Apache har installerats för att visa
de grafer som MRTG omvandlar sin information till. Graferna kan man se med hjälp av
en vanlig webbläsare, till exempel Internet Explorer, Netscape eller Mozilla.
Detta test kan komma att vara aktuellt enbart för det trådbundna nätverket på Ronnums
Herrgård då ingen access till det trådlösa nätverket finns. Detta medför då att inga
installationer kan göras.

3.3

Nätverksövervakning

Den utrustning som finns i ett nätverk är switchar, routrar, gateways, brandväggar med
mera. Dessa enheter kan konfigureras så att information och besked lämnas vid olika
händelser. Om till exempel en router övervakas, kan information om aktuell
konfiguration, routingtabeller samt statistik om trafik och eventuella fel fås.
Simple Network Management Protocol (SNMP) är ett protokoll som kan användas när
olika komponenter i ett nätverk skall styras och övervakas [10]. SNMP är uppdelat i
fem olika områden [11] som används för att på ett säkert sätt övervaka ett nätverk.
Dessa fem områden är felhantering, konfigurering, säkerhet, prestanda samt behörighet.
Tabell 3:2De olika delarna i SNMP protokollet.
I felhanteringen ingår tre saker;
Felhantering (Fault Management)
fastställa symptom, isolera problemet
samt att föreslå en lösning på de andra
delarna.
Övervakar
nätverket.
Man
har
Konfigurering (Configuration Management)
möjligheten att initiera, identifiera,
konfigurera och kontrollera de olika
komponenterna i nätverket
När det gäller säkerheten sker det en
Säkerhet (Security Management)
behandling av säkerheten samt en
accesskontroll för de komponenter i
nätverket.
Förutom
dessa
två
huvuddelar är även loggningar,
krypteringar, dekrypteringar med mera
viktiga.
Under den här rubriken finns det två
Prestanda (Performance Management)
olika kategorier; mätning och kontroll.
Med mätning menas de loggar som
visar hur användare använder sig av
nätverket. Mätpunkterna finns ute på de
olika komponenterna som finns i
nätverket. Kontrollen som är en del av
arbetet korrigerar komponenterna i

7

Projekt Ronnums Herrgård

Behörighet (Accounting Management)

nätverket vid prestandaproblem.
Den viktigaste del som denna rubrik
används till är att få fram ett mått på
hur nätverket används, detta för att få
fram en kostnadsbild. Konstnadsbilden
kan
användas
i
flera
olika
sammanhang, som till exempel
framtida investeringar samt om det
kommer på tal om fakturering på hur
nätverket används.

Tekniken bakom SNMP består av tre olika delar som samarbetar. Dessa tre delar är
Management Information Base (MIB), en eller flera agenter samt ett styrprogram. MIB
är en strukturerad tabell och dess innehåll är de olika komponenterna på nätverket samt
deras attribut. Informationen som SNMP hämtar finns lagrat i MIB. Agenten är ett
program som är installerat på varje SNMP-komponent. Dess uppgift är att samla
information om den komponent som den arbetar på. Den tredje och sista delen är
styrprogrammet, vilket är ett program som är installerat på en server och som samlar in
informationen från de agenter som finns i nätverket.
När det gällde att få en överblick och struktur på nätverket används SNMP-protokollet.
Detta protokoll ger en komplett mall på hur man strukturerar och säkrar upp ett nätverk
ur alla aspekter, som exempelvis användarvänlighet, säkerhet och utnyttjande grad.

3.4

Analys av säkerheten

För att få en bra överblick på hur den nuvarande säkerheten och säkerhetstänkandet är
på Ronnums Herrgård har en sårbarhetsanalys valts att göras. En sådan analys användas
för att upptäcka samt att fastställa de konsekvenser som kan inträffa om en oönskad
händelse sker. Förutom detta beskrivs de hotbilder som är en direkt svaghet samt vad
konsekvenserna kan bli av denna svaghet. Det skall också beskrivas hur stor
sannolikheten är att de fastställda hoten inträffar. Analysen skall även ge en bild på hur
den befintliga säkerheten är och hur stor sårbarheten är. De förslag som ges för en
förbättring bör vara fastställda i en åtgärdsplan som företaget skall följa [3].
En av anledningarna att skriva en sårbarhetsanalys är att medvetandegraden om
säkerheten ökar samt att personalen får ett högre säkerhetstänkande. Det är oftast
personalen som är ett av de stora säkerhetshålen i ett företaget. När en sårbarhetsanalys
görs kommer även organisationen och ledningen att få tänka efter när säkerhetshålen
finns på papper.
Sårbarhetsanalysen är uppdelad i två olika kategorier:
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•

Fysisk säkerhetsanalys, där den yttre säkerheten gås igenom. Med detta menas
den fysiska säkerheten såsom den yttre miljön som personer och system befinner
sig i.

•

Logisk säkerhetsanalys, där den inre säkerheten gås igenom. Med detta menas
de komponenter som finns i själva nätverket. Till exempel brandväggar,
antivirussystem och accesslistor.

Sårbarhetsanalysen ger en bild på hur den fysiska säkerheten samt den logiska
säkerheten ser ut idag. Med denna som utgångspunkt kan man på ett bra sätt fortsätta
utvecklingen, för att få en bättre och utökad säkerhet.
Förutom de två delarna i sårbarhetsanalysen kommer en utvärdering av inloggnings
förfarandet att utvärderas. Detta innebär att lösenorden, användarnamnen samt
personalens hantering av deras lösenord kommer att granskas.
3.4.1

Logisk säkerhetsutrustning

Att det finns människor som tycker om att förstöra för andra är nog ingen nyhet för
någon. Säkerheten spelar en stor roll när dessa personer skall hållas på avstånd. Det
finns många olika komponenter som kan användas, som exempelvis brandväggar,
antivirus program, accesslistor med mera. Dessa komponenter förhindrar att virus
kommer in i datorerna och sprider sig över hela nätverket samt att ingen kan ta sig in i
datorn och förstöra. Hur ett nätverk kan skyddas på bästa och enklaste sätt förklaras
under följande rubriker, Antivirusprogram, Brandväggar samt Accesslistor.
3.4.1.1 Antivirusprogram
Ett antivirus program är ett program som är framställt för att ta hand om och skydda
datorer och nätverk mot olika virus som finns ute på Internet [18]. Om virusprogram
saknas är det stor risk att viktiga data som är lagrade på datorn kan gå förlorade om den
utsätts för en virusattack. Det finns olika grader av virus. Det värsta som kan hända är
att hela datorn kraschar vilket kan medföra att de reparationer som eventuellt måste
göras kan bli väldigt kostsamma. Utöver detta kan information som finns lagrad på
datorn gå förlorad. Detta kan medföra konsekvenser för sådana system som vår
uppdragsgivare använder sig av för att sköta verksamheten, till exempel boknings
systemet. Om sådana system blir drabbade blir även gästerna drabbade och det kan leda
till en misskreditering av Ronnums Herrgård.
Genom att använda sig av ett antivirusprogram skyddar man sig på ett bra sätt mot till
exempel överföring med e-post. Programmet arbetar så att den känner igen ett virus
samt ser till att de tas bort innan skada sker. Datavirus sprider sig snabbt genom att olika
filer infekteras och skickas vidare. En viktig detalj när det gäller antivirusprogram är att
man tänker på att uppdatera de filer som innehåller virusdefinitionerna. Det är för att det
hela tiden kommer nya virus som arbetar på olika sätt och hittar nya säkerhetshål.
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3.4.1.2 Brandväggar
I det ”verkliga livet” är en brandvägg en förstärkt vägg som skall skydda utrustningen
om en brand uppstår. I datasammanhang är en brandvägg en utrustning som skyddar
dator och nätverk mot intrång. En brandvägg kan bestå av antingen en hårdvara som har
olika komponenter eller en mjukvara som är ett program eller en kombination av dessa.
Det finns ett antal olika principer av brandväggar, paketfiltrerande- samt proxybaserade
brandväggar. Utöver dessa två typer finns det en brandvägg som bygger på både
pakefiltrering och proxybaserade, så kallade hybrider. En brandvägg är till för att
skydda till exempel ett nät eller en dator från oönskad trafik. När det gäller en
brandvägg som är placerad för att skydda ett nät skall skyddet gälla både för
inkommande samt utgående trafik. Det är lite naivt och tro att oönskad trafik bara
kommer från ett annat nät och inte inifrån det egna. Ett exempel på attack som är vanlig
idag är så kallade trojaner. Dessa kommer in i datorn via till exempel e-post, och kan
om man inte har någon typ av brandvägg avge information tillbaks till den som skickade
trojanen. Trojaner är ett maskerat program som installeras på datorn medan man är
uppkopplad på Internet. En trojan kan man få genom att ladda hem en smittad fil.
Program ger personer tillgång till datorn vilket kan medföra att de hämtar personlig
information, utför bankärenden med mera. Programmet är osynligt för datorägaren men
arbetar i bakgrunden [19]. Det är därför som det är bra att ha brandvägg för både
inkommande och utgående trafik [20].
3.4.1.2.1

Paketfiltrerad brandvägg

En brandvägg som arbetar med paketfiltrering använder sig av vissa kriterier för att
bedöma om trafiken ska släppas igenom och var i så fall den ska ta vägen [21]. Exempel
på sådana kriterier är vilken IP-adress sändaren har samt IP-adressen för mottagaren,
samt vilket protokoll, till exempel TCP, UDP eller ICMP som körs. Den kollar även
destinationsporten och vilka flaggor som är satta i paketet (SYN, ACK med mera.). En
paketfiltrerande brandvägg kan också bestämma vad som ska hända efter det att ett
paket inte har passerat ett filter. Den kan då antingen skicka tillbaka ett meddelande till
avsändaren att paketet blivit avvisat, eller så avvisas paketet utan något meddelande till
avsändaren. Meddelandet som skickas till avsändaren skickas med ICMP-protokollet
som är ett kontrollprotokoll. Brandväggen kan också skriva ut information i loggfiler
om det kommer trafik som inte passerar filtret [22]. En av nackdelarna med en
paketfiltrerad brandvägg är att det är besvärligt att konfigurera de regler som ska
användas för att filtrera bort oönskad trafik. En brandvägg av den här modellen arbetar
på lager tre i OSI (Open Systems Interconnection) modellen [Appendix 2:2].
Exempelvis en typ av paketfiltrerade brandväggar är en screeningrouter, som visas i bild
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3:1. Denna visar exempel på placering i ett nätverk.

Bild 3:1 Placering av en screeningrouter
3.4.1.2.2

Proxybaserad brandvägg

En brandvägg av den här typen arbetar på ett sådant sätt att den agerar som en
mellanhand mellan till exempel Internet och en enskild dator [23]. Den enskilda datorn
ställer alla sina förfrågningar till proxy, som i sin tur utför förfrågningarna och skickar
tillbaka informationen till datorn. Detta gör att den enskilda datorn aldrig har direkt
kontakt med Internet. Placeringen för en proxybaserad brandvägg visas i bild 3:2. Det
finns både transparenta och icke transparenta proxybaserade brandväggar. När det gäller
den här typen av brandväggar så måste brandväggen förstå och kunna hantera de
protokoll som används av sändare och mottagare för att vidarebefordra trafiken. Dock
kan det ses som en nackdel eftersom den blir något oflexibel. Den här brandväggstypen
arbetar mellan lager fyra och sju i OSI modellen [Appendix 2:1].

Bild 3:2 Placering av proxyserver
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3.4.1.2.3

Hybrider

Hybrider är en blandning mellan paketfiltrerande och proxybaserade brandväggar. Med
detta menas att den utför de uppgifter som en paketfiltrerande brandvägg kan samt att
den även utför de uppgifter som proxybaserade brandväggar kan.
3.4.1.3 Accesslistor
Då Ronnums Herrgård och Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) endast har Cisco
Systems komponenter samt att detta företag är världsledande inom routrerkomponenter
kommer därför vår redovisning av accesslistor att vara inriktad mot Cisco Systems sätt
att sätta upp och administrera dem [7].
En router behöver inte innehålla en brandvägg, utan kan istället innehålla en accesslista.
Accesslistor arbetar på ett liknande sätt som en brandvägg. Den har ett filter med ett
antal regler som trafiken måste passera. Var en accesslista är placerad beskrivs i bild 3:3
nedan. Man kan i reglerna specificera den typ av trafik som ska passera, och
destinationsadressen alternativt om den inte ska få passera filtret.
Accesslistornas grundarbete är att tillåta eller att stoppa viss trafik. Tittar man närmare
på hur accesslistorna arbetar kan man få fram hur man övervakar trafiken på nätverket,
som till exempel hur man kan få flödeskontroll, filtreringar samt köbildningar.
En accesslista är i grunden en lista som finns konfigurerad inuti routern till dess olika
interface. Listorna innehåller information om vad för packet den skall acceptera samt
vilka den skall neka. Listornas innehåll baseras oftast på vilken avsändaradress,
mottagningsadress samt vilket portnummer som den skall använda. All trafik som
passerar ett interface som har en accesslista implementerat granskas mot denna lista.
Om någon av adresserna, portnumren eller annan information [24] finns med på listan
samt att raden innehåller ordet deny, eller liknande, släpps inte packet in, den nekas då
att fortsätta sin färd. Accesslistan är en sekventiell lista som utför sitt arbete så fort den
hittar en matchning i sin lista.

Bild 3:3 Routerns placering gällande accesslistor
Accesslistorna kan skapas för alla de olika routade nätverksprotokoll, som Internet
Protocol (IP), Internetwork Packet Exchange (IPX) och Apple talk [24]. Om man skall
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använda sig av alla dessa protokoll måste man skapa en accesslista för varje routade
protokoll. Detta innebär att om man skall använda sig av dessa tre protokoll måste man
skapa tre olika accesslistor. När det gäller portnummer finns totalt 65.535 olika portar
var av de första 1.024 portarna används till speciella syften som till exempel port # 80
för WWW, port # 21 för FTP. Dessa portar är inga fysiska enheter utan virutiella
enheter som antingen kan blockas eller tillåtas.
Cisco Systems routrar arbetar med två olika typer av accesslistor, standard och utökade
[24]. Standardlistor arbetar på lager tre (nätverkslagret) i OSI-modellen [Appendix 2:2].
Detta innebär att den baserar alla sina beslut på avsändar- eller mottagaradresser. Den
används när man vill blockera trafik från ett specifikt nätverk, tillåt trafik från ett
specifikt nätverk eller blockera olika protokollsviter. Accesslistor av typen standard
kontrollerar avsändaradressen på paket och ser om det skall nekas eller tillåtas, detta
baseras på nätverkets, subnätets eller avsändaradressen. Med standard listor kan man
endast tillåta eller neka en hel protokollsvit, detta kan vara lite osmidigt och det kan
därför behövas en lista som är mer precis.
Den andra typen är utökande accesslistor som arbetar både på lager tre och fyra
(nätverks och transport lagren) i OSI-modellen. Denna typ av accesslistor används mer
eftersom den kan ge ett större bredd på de olika kontrollerna än vad standard listorna
kan. Man använder sig av denna typ när det till exempel skall tillåtas webbtrafik, men
neka FTP eller telnet från utomstående företag. Utökade accesslistor kontrollerar både
avsändaradressen och mottagaradressen, håller utkik efter specifika protokoll,
portnummer samt annan information. Detta ger en större flexibilitet när det kommer till
beskrivningen på vad som skall tillåtas in på nätverket.

4

Mätningsverktyg

Mätningsverktyg används för att undersöka, diagnostisera och felsöka ett nätverk. Dessa
verktyg är för en nätverksadministratör en viktig del av arbetet med att hålla ett nätverk
i trim. Mätningsverktygen ger också en överblick på hur nätverket används, vilken typ
av trafik som flödar och hur den är fördelad, både vad det gäller tid och plats. Med tid
menas när under dygnet och med plats menas var i nätverket trafiken är som mest passiv
eller intensiv. Då det finns mängder med mätningsverktyg att tillgå, har ett fåtal valts ut
för att passa in i de undersökningar som är relevanta för uppdragsgivarens båda nätverk.
För att få en bra överblick på hur de bägge nätverken på Ronnums Herrgårds och dess
tillgänglighet och funktion kommer ett antal testverktyg att användas. Dessa mätverktyg
är MRTG [25], File Transport Protocol (FTP) [26], PING [27] och traceroute [28].
Nedan presenteras de olika mätningsverktygen och hur de är tänkta att användas.
Eftersom MRTG, som är beskrivet under rubriken Trafikmätningar på nätverket, enbart
kontrollerar belastningen på ett nätverk behövs det mätverktyg som kan uppmäta olika
nätverksattribut. Ett lämplig sådant är FTP som används för filöverföring mellan en
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server och klient. Testet kan undersöka hur stor överföringshastigheten är inom eller
gentemot ett externt nätverk. För att kunna göra en filöverföring krävs det att klienten
har ett FTP-program, som exempelvis WS_FTP LE. Servern måste dock vara en FTPserver och det spelar ingen roll vad för FTP-program som används.
Att en filöverföring skulle bli aktuellt att utföra på Ronnums Herrgård är för att få en
överblick på hur stor överföringshastigheten är. Testet kommer att göras på både det
trådbundna- samt det trådlösa nätverket, vilket medför att en jämförelse mellan dessa
två nätverk kan göra. Som ett led i att använda FTP kommer även PING kommandot att
användas.
PING kommandot [27] är ett kommando som används för att kontrollera om en specifik
IP-adress är tillgänglig. Om den sökta IP-adressen finns tillgänglig sänder PING
kommandot ut förfrågningar till den sökta IP-adressen. Protokollet som PING använder
sig av är Internet Control Message Protcol (ICMP). Detta protokoll används på
nätverkslagret (lager 3) i Open Standard Interconnection (OSI) modellen och är ett
kontrollprotokoll för Internet Protocol (IP) trafik. ICMP kan också användas för att få
fram annan relevant information som rör IP-trafik, som exempelvis svarstider och
tillgänglighetsförfrågningar med mera.
PING kommandot ställer frågor, se nedan, med hjälp av ICMP protokollet. Dessa frågor
besvaras enligt följande syntax:
•

Antal paket sänt och mottaget

•

Svarstider

•

Paketstorlek

•

Time-To-Live (TTL)

Om den sökta IP-adressen av någon anledning inte kan nås fås följande meddelande:
•

Request timed out.

Anledningen till att detta test kan bli aktuellt är att via PING kommandot [27] returneras
kännedom om Ronnums Herrgård nätverk använder sig av externa eller interna IPadresser. Ett internt IP-nummer är inte synligt för omvärlden och detta medför att det
inte går att utföra en PING till företagets nätverk utifrån ett annat, externt nät. Använder
företaget däremot externa IP-nummer kan PING användas för att kontrollera om IPnumret är anträffbart och aktivt samt få en överblick på hur snabba svarstiderna är. Test
kommer att utföras på båda Rounnums Herrrgårds fasta och trådlösa nätverk samt på
HTU:s nätverk. Dessa test kommer att utföras i båda riktningarna för att kontrollera
svarstider och eventuell åtkomst av sökta IP-adresser. Då PING kommandot enbart visar
om en sökt IP-adress finns tillgänglig eller ej, behövs det ett kommando för att spåra
vilken väg ICMP protokollen tar från källan till destinationen. Det kommando som då
kan användas är traceroute [28].
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Traceroute [28] visar vilken väg pingpaketen tar från sändare till mottagare. Det som
specificeras i listan är de olika interfacen på routrarna som paketen passerar. När test
utförs fås det en bild på hur det egna nätverket är uppbyggt, vägen till
destinationsnätverket samt, om tillgänglighet finns på det aktuella nätverket. Samma sak
gäller dock här som i PING testet. Har företaget interna IP-nummer kan inte heller här
göras en traceroute. Testet kommer att utföras på både det trådbundna samt det trådlösa
nätverket på Ronnums Herrgård. Utförandet av traceroute kommer att göras i båda
riktningarna, från Ronnums Herrgård till HTU samt från HTU till Ronnums Herrgård.
Ett sista test som man kan utföra på Ronnums Herrgårds båda nätverk är ett TPTEST
[29]. Detta test kontrollerar och undersöker den maximala sändnings- och mottagnings
hastigheten på nätverksförbindelsen. Testet går till så att programmet hämtas hem från
Internet, startar upp det (ingen installation behövs), väljer önskad referensserver och
testet kan påbörjas. Testet börjar med att mäta upp den maximala sändnings och
mottagnings hastigheten för protokollsviten Transport Control Protocol (TCP) och
sedan för protokollsviten User Datagram Protocol (UDP). TPTEST beräknar dessutom
hur många procent av nätverksförbindelsen som utnyttjas. Detta gäller för båda
protokollsviterna TCP och UDP.
Anledningen till att detta test kan bli aktuellt att utföra på Ronnums Herrgård är att få en
bild på hur mycket av nätverkets kapacitet som utnyttjas. Testet kommer att göras både
på det trådbundna nätverket samt det trådlösa nätverket.

5

Dagens Ronnums Herrgård

Nätverket på Ronnums Herrgård används av många olika avdelningar i många olika
syften. I vissa avdelningar för planering av matsedlar medan andra avdelningar är helt
beroende av ett fungerande nätverk. Denna personal kräver att nätverket alltid skall vara
funktionellt samt att det inte finns några flaskhalsar på vägen.
En viktig orsak som gör att konferensgästerna väljer Ronnums Herrgård kan vara att det
finns ett trådlöst nätverk. Det gör att deltagarna, men även vanliga hotell gäster, kan ta
med sig sin trådlösa utrustning och bland annat kunna arbeta på distans.
För att erhålla en bra och korrekt överblick på hur trafiken är på dessa två nätverk är
mätningar av olika slag ett bra verktyg att använda sig av. Dessa mätningar ger
nätverksadministratören en bra helhetssyn över det övervakade nätverket. Utifrån dessa
mätningar kan beslut om åtgärder fastställas.
När ett nätverk har byggts upp är säkerheten en del som ofta kommer i skymundan,
trotts att det är en av de viktigaste delarna. Säkerhet är ett stort område som kan delas
upp i två stora områden, den fysiska säkerheten samt den logiska säkerheten. En annan
kritisk del vad det gäller säkerheten är inloggningsförfarandet, dess vidare att det finns
bra och säkra lösenord till de satta användarnamnen.
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5.1

Överblick och funktionsbeskrivning av det fasta,
trådbundna nätverket

För att få fram en överblick på hur Ronnums Herrgårds nätverk fungerar och hur
uppbyggnaden är, krävs att på ett noggrant och ordentligt sätt strukturerar upp
funktionerna för varje enskild komponent. Det är först när varje enskild komponent är
identifierad som helheten kan förstås.
5.1.1

Det trådbundna nätverket idag.

Ronnums Herrgårds fasta befintliga nätverk innehåller idag en rad olika komponenter.
Dessa komponenter är i skiftande kvalité, ålder och funktionalitet. Som en del i arbetet
med att försöka identifiera de dessa nätverkskomponenter och deras inbördes placering
jämte varandra, presenteras i appendix 5:1 (Sekretessbelagt material), som är
sekretessbelagt, en komplett innehållsföreteckning. I bild 5:2 visas på ett schematiskt
sätt hur deras nätverkskomponenter finns placerad och hur de är relaterade till varandra.
Utöver de olika maskinvarorna som finns i serverrummet [appendix 5:2]
(Sekretessbelagt material), finns idag elva arbetsstationer, tre nätverksskrivare och två
lokalt installerade skrivare. Alla konferensrum har tre nätverksuttag (utom festvåningen,
som har fyra). Av dessa 21 dragna uttag är idag bara följande tre uttag inkopplade:
•

Landsborgen1 (AA0111A/09)

•

Lloyds3 (AA0111A/24)

•

Herrgårdsrummet1 (AA0121A/01)

Den totala kabellängden som är dragen uppgår till cirka 2 495 meter. Denna siffra
baseras på de panelkort som finns uppsatta i serverrummet. Eftersom alla kablar inte är
inkopplad till kopplingspanelerna används idag inte mer än 435 meter kabel.
I bild 5:1 visas hur samtliga arbetsstationer på Ronnums Herrgård finns placerade mot
serverrummet. Alla arbetsstationer finns på entrévåningen. Strecken på bilden visar
schematiskt hur kablarna idag är dragna till serverrummet. För en mer detaljerad
översiktsbild på vilken arbetsstation som är vilken, se appendix 3:7.
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Bild 5:1 Placering av arbetsstationer på Rounnums Herrgård

Den viktigaste och mest centrala komponenten i Ronnums Herrgårds nätverk är D-Link
Des 3224 switch. Utifrån denna switch är nästan all kringutrustning kopplad på ett eller
annat sätt. Direktkopplad till switchen är förutom de två routrarna (Cisco 1000 och
Cisco 2500) även en gateway (Zyxel Prestige 300). Cisco 1000 routern används när
ISDN förbindelsen utnyttjas. Denna förbindelse används bara vid videokonferenser och
som backupuppkoppling till Internet om den ordinarie uppkopplingen skulle vara
inaktiv. Cisco 2500 routern används för att koppla vidare Software Hotels Internet- och
intranätuppkoppling till Bjertorps Slott, som är ett systerhotell. Detta sker via en
direktanslutning genom ett Telia X-line modem med en hastighet på 256 Kbp/s.
Software Hotels, hotellkoncern som Ronnums Herrgård är ansluten till, har en direkt
anslutning via ISDN till Bjertorps Slott. Både uppdragsgivaren och Bjertorps Slott delar
på ADSL-ATM förbindelsen. Denna ISDN uppkoppling är till för att Bjertorps Slott
skall komma åt Software Hotels intranät samt Internet.
Zyxel Prestige 300 är i sin tur vidarekopplad till ett Nokia ADSL modem. Detta modem
är Ronnums Herrgårds Internetförbindelse och har en bandbredd på 1 Mbp/s. Denna
förbindelse går vidare till närmaste telestation där den kopplas om via en adapter till en
hyrd ATM förbindelse, till Ronnums Herrgårds Internetleverantör i Stockholm. Samma
förbindelse används också av Bjertorps Slott.

17

Projekt Ronnums Herrgård

Bild 5:2 Skiss över hur nätverket är kopplat.

Dagens fasta trådbundna nätverk bygger på en stjärntopologi. Med stjärntopologi
menas att allting byggs runt en central komponent. I Ronnums Herrgårds fall, deras DLink DES 3224 switch som syns i bild 5:2. Denna switch är med andra ord navet för
alla datatrafik som genereras idag.
Den Internetleverantören som Ronnums Herrgård idag har kontrakterat är Netcraft
Scandinavia AB. Detta bolag har hand om Internetanslutning, via en ADSL-ATM linje
till huvudkontoret i Stockholm. De har även hand om underhåll och service på alla
Ronnums Herrgårds routrar.

5.2 Överblick och funktionsbeskrivning av det trådlösa
nätverket
Utvecklingen idag går mot en tid där människor inte nöjer sig med att kunna utföra sitt
arbete uppkopplade mot ett nätverk eller Internet. De vill även kunna utföra sina
arbetsuppgifter på ett sådant sätt att de inte behöver sitta uppkopplade vid en
arbetsstation som är fast placerad. På grund av detta går utvecklingen av trådlösa
produkter mycket fort och nästan alla större platser där det passerar många människor,
som till exempel flygplatser, hotell och stora köpcentra, införskaffar trådlös utrustning.
Vilket gör att de kan erbjuda trådlös uppkoppling mot Internet för sina kunder.
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Det trådlösa nätverket idag.

Många människor idag kräver att det finns någon trådlös uppkoppling på det hotell där
konferensen äger rum. Detta för att behovet av uppkoppling mot företaget är stort. Att
erbjuda en trådlös uppkoppling är något som kan vara avgörande om gästerna väljer
mellan olika hotell för konferenser.
För närvarande använder sig Ronnums Herrgård av Telias trådlösa system HomeRun.
Detta system bygger på standarden IEEE 802.11b som ligger i 2,4 GHz
frekvensområdet på ISM bandet (Industrial, Scientific and Medical) och har en
hastighet på upp till 11 Mbp/s. Detta frekvensområde som standard IEEE 802.11b [30]
använder sig av är ett fritt band som även inhyser många andra tekniker som kan störa
en överföring mellan IEEE 802.11b komponenter, bland annat Bluetooth, mikrovågsugn
med mera. Räckvidden mellan en Accesspunkt (AP) och den trådlösa utrustningen
inomhus är mellan 20-120 meter. Utomhus kan räckvidden för överföring mellan den
trådlösa utrustningen och AP vara mellan 100-450 meter. För att överföringen skall ha
den maximala hastigheten, som ligger på 11 Mbp/s, måste överföringen ske väldigt nära
en AP samt att det inte finns någon annan trafik på nätverket. Dessa kriterier gäller både
för överföring inomhus som utomhus. Om man utomhus har längre avstånd där
ingenting skymmer kan man få ännu längre avstånd vid Line Of Sight (LOS) med hjälp
av riktade antenner [30,32].
I standarden IEEE 802.11b finns det tre olika tekniker för trådlös överföring. Dessa tre
olika tekniker definieras nedan [33].
•

InfraRed (IR), klarar 1-2 Mbp/s, den enda där överföringen inte sker med
radiovågor utan med ljusöverföring. Klarar ett avstånd på ungefär tio meter
innan man märker av försämringar i överföringen.

•

Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), 1-2 Mbp/s. Den totala
bandbredden delas upp i mindre bitar. Dessa bitar brukar kallas för kanaler. När
informationen överförs hoppar denna mellan de olika kanalerna med ett visst
bestämt tidsintervall. FHSS använder sig av en modulationsmetod som kallas
Frequency Shift Keying (FSK).

•

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), max 11 Mbp/s. Den sända signalen
sprids ut över tre stycken frekvensområden som på förhand redan är bestämda.
Signalen sänds i ett speciellt mönster. Den modulationsmetoden som används
kallas för Phase Shift Keying (PSK). Med denna teknik moduleras bitarna med
en 11 bitars chipping code. Mottagaren använder sedan samma kod när bitarna
tas emot. Den här metoden har automatisk hastighetssänkning om det blir sämre
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mottagningsförhållande. De fasta lägen som finns är 11 Mbp/s, 5.5 Mbp/s, 2
Mbp/s och 1 Mbp/s. [34,35].

Den teknik av standarden IEEE 802.11b som Telias system HomeRun bygger på är
DSSS.
Det finns en certifiering som täcker standarden IEEE 802.11a [36] och standarden
802.11b [30], som kallas för Wireless Fidelity (WiFi) [37]. Den skall försäkra att
produkten som har Wifi-märkning har klarat de tester som gjorts med avseende på att
fungera ihop med komponenter från andra tillverkare. Den organisation som skapade
certifieringen var Wireless Ethernet Compatibility Alliance (Weca) som numera har bytt
namn till WiFi Alliance, som är en organisation där ett flertal stora företag inom
nätverksindustrin är medlemmar. Alla komponenter som genomgått och klarat testerna
är märkta med WiFi-symbolen [37].
Ronnums Herrgård består av ett flertal byggnader spridda över ett område, vilket
medför att alla byggnader inom området inte täcks av Telia HomeRun. Stora delar av
huvudbyggnaden täcks av Telia HomeRun, dessa rum i huvudbyggnaden är:
•

Receptionen,

•

Lobbyn,

•

Marmorsalen,

•

Lloyds konferensrum,

•

Herrgårdsrummet,

•

Festvåningen

•

Rum 601-609, 611, 620-639.

Eftersom hotellet ofta används som konferenscenter täcks naturligtvis också de flesta av
konferensrummen av detta trådlösa system. Dessa rum ligger alla placerade i den stora
huvudbyggnaden [Appendix 1:4]. Området täcks av med sju mottagare.
När ett trådlöst nätverk används är det väldigt viktigt att säkerheten är i fokus. Det finns
många olika sätt som kan användas för att skydda sig mot förövare som vill åt
information. Hur säkerheten i ett trådlös nätverk fungerar förklaras i nedanstående text
samt vilken säkerhet som Telia HomeRun använder sig av.

5.2.2

Trådlös Säkerhet

När ett trådlöst nätverk används skickas paketen med hjälp av radiovågor mellan två
punkter. Dessa radiovågor går igenom väggar vilket gör att de blir tillgängliga på platser
där användaren inte har kontroll över dem. Vad gäller riskerna kan de jämföras med ett
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trådbundet nätverk, en avlyssning på de elektromagnetiska vågorna som har skapats av
strömmen i kablarna kan ske.
Det finns flera sätt som en trådlös nätverksanvändare kan utnyttjade sig av för att säkra
upp överföringen. Det finns tre stora tekniker som man kan använda sig av, Wired
Equivalent Privacy (WEP) [38], IP Security Protocol (IPsec) [39] och filtrering av
MAC-adresser [40].
Wired Equivalent Privacy (WEP) [38] är en teknik som använder sig av kryptering som
finns i två olika modeller, dessa två modeller är 40/64-bitars och 104/128-bitars. Den
siffran som är lägst av dessa två exempelvis 40 är de antalet bitar som användaren
bestämmer medan de resterande 24 bitarna bestäms av systemet som gör att det blir en
unik nyckel. Tyvärr finns det en stor nackdel som talar emot WEP. Om någon obehörig
lyssnar av trafiken som är krypterad med hjälp av WEP kan de, om de har fått tillräcklig
mycket data, knäcka den unika nyckel som genererats fram. Mängden data som
förövaren bör ha, för att knäcka nyckeln, ligger runt 50 MB [41]. En annan svaghet som
WEP har är att alla användare identifierar sig med samma nyckel, det finns ingen
personlig autentisering.
IP Security Protocol (IPsec) [39], är en uppsättning protokoll som är utvecklat av
standardorganisationen Internet Enginering Task Force (IETF) [42]. IPsec arbetar på
IP-nivån för att tillhandahålla olika säkerhetstjänster. Den typ av skydd som används
kallas för virtual private networks (VPN) [43] och kan användas av alla IP-baserade
protokoll som TCP, UDP och ICMP.
De säkerhetstjänster på IP-nivå som IPsec kan erbjuda finns i två olika
säkerhetsprotokoll. Dessa två säkerhetsprotokoll är Authentication Header (AH) och
Encapsulating Security Payload (ESP). De tjänster som AH hanterar är digitala
signaturer, kryptering av MAC-adressen, verifiera avsändarens identitet, kontrollera att
meddelandet är äkta samt skydd för återuppspelning av trafiken. ESPs tjänster är
liknande de som AH har. Dessa tjänster är kryptering, sekretess och skydd mot insyn
[41]. Utöver detta erbjuder även IPsec möjligheten att automatiskt byta nycklar mellan
två parter. Detta görs med protokollet Internet Key Exchange (IKE).
När man använder sig av filtrering av MAC-adresser [40] görs manuella konfigurationer
i accesspunkten som talar om vilka MAC-adresser som får kommunicera med
accesspunkten. Om adressen inte finns med på listan ignoreras den. Det finns dock en
svaghet, det är att en förövare som har kunskap om en godkänd MAC-adress, kan denna
person få tillgång till nätverket genom att förfalska MAC-adressen till den godkända
[40]. Detta är dock inget skydd mot avlyssning av datatrafik.
Efter att ha behandlat olika typer av säkerhet som kan användas för trådlösa nätverk
kommer en studie av hur säkerheten är i Telia HomeRun [44].
Telia HomeRun använder sig av WEP som finns med som standard i tekniken 802.11b
[30]. Arbetsättet är att kryptera data som sänds på radiovågorna med en 128-bitars
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krypteringsnyckel. I Telia HomeRun ingår ingen kringutrustning för säkerhet, som
exempelvis brandväggar och antivirusprogram. Eftersom användaren har ett eget ansvar
att skydda sin dator uppmanar Telia HomeRunabonnenter [45] att skaffa sig någon slags
säkerhetsutrustning [46].
De olika sätt att skydda sig mot obehöriga användare som listats i ovanstående text, kan
dock inte skydda mot olika störningar. Det som menas med störningar är att andra
enheter som ligger på samma frekvensband kan störa om dessa enheters överföring
krockar. Dessa störningar beskrivs mer i detalj i nedanstående stycke.
5.2.3

Störningar i trådlöst nätverk

Vid användning av ett trådlöst nätverket kan störningar uppkomma av olika
kringliggande radiosändare eller omkringliggande elektronisk utrustning. Dessa
komponenter kan vara Bluetooth enheter eller hemelektronik som till exempel
mikrovågsugnen. Mikrovågsugnar, tillsammans med Blutooth enheterna använder
samma frekvensområde på ISM-bandet, 2.4 GHz. Den teknik som kommer att lida mest
av omkringliggande elektronisk utrustning av de ovan nämnda, är det trådlösa nätverket.
Detta för att Bluetooth gör 1600 hopp på frekvensbandet per sekund [47]. Bluetooth är
en standard för trådlös kommunikation och dess produkter använder sig av en
radiobaserad länk mellan två digitala komponenter som stödjer denna teknik. Blutooth
har en radie på cirka 10 meter. Detta gör att störning kan uppstå om en sådan
upprättning finns inom ett trådlöst nätverks område.

5.3 Mätningar
När en utvärdering av nätverk skall göras är mätningar av olika slag väldigt viktiga.
Detta för att få en bra bild på hur bandbredden är. Mätningar kan dessutom visa hur
bandbredden används och när trafiken är som störst.
Här börjar de praktiska mätningarna, där olika program och mätmetoder kommer att
användas för att ta fram trafikinformation om det nuvarande nätverket på Ronnums
Herrgård
På grund av Netcraft Scandinavia AB:s, säkerhetspolicy får inga mätningar som kräver
installationer på routrarna eller switchen göras. Dock kan program laddas ner från
Internet som exempelvis WS_FTP LE [48]för att utföra FTP överföringar.
5.3.1

Trafikövervakning

För att kunna få information om trafiken och belastningen av nätverket på Ronnums
Herrgård måste ett antal mätningar och tester göras. Dessa tester och mätningar kommer
att ligga till grund för en fortsatt bedömning av vad som kan komma att bli aktuella för
att förbättra prestandan och standarden för nätverket.
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Programmet MRTG som används för att mäta trafiken på nätverket kan inte bara
användas till nätverksövervakning. Det kan även användas till att övervaka
komponenter i en dator. Processoranvändningen hårddiskanvändning och hur mycket av
minnet som används är saker som MRTG även kan mäta. Eftersom MRTG
kommunicerar med hjälp av SNMP gäller det bara att en SNMP-klient finns på den
komponent som skall övervakas. När MRTG:s mätningar skall avläsas görs detta med
hjälp av en webbläsare som visar trafiken i form av grafer. Dessa graferna kan statistik,
baserat på senaste dygnet, senaste veckan, senaste månaden och senaste året, fås fram.
5.3.1.1 Installation
Installationen av MRTG har skett på en Dell 1550 med Pentium III 933 MHz processor
med 256Mb arbetsminne. I datorn sitter det två stycken Intel Pro 100 Mbit/s
nätverkskort. Det är bara ett av de två nätverkskorten som används vid mätningar med
MRTG. Operativsystemet som har valts, för installationen av MRTG, är
Linuxdistributionen Red Hat 8.0. Ett av skälen till att Red Hat 8.0 valdes är att det är ett
mycket kraftfullt fleranvändarsystem under Gnu General Public License [49], vilket
innebär i stora drag att det kostnadsfritt. Red Hat har en inbyggd demon för möjligheten
att styra datorn på distans med krypterad överföring finns. Det är ett, ur
säkerhetssynpunkt, relativt säkert operativsystem. Man kan modifiera den inbyggda
brandväggen för att operativsystem skall vara så säkert som möjligt med avseende på
vilka program och tjänster som används. Det finns även en stor grupp användare av
Linuxdistributioner i allmänhet som delar med sig av sin kunskap på Internet [44]. Detta
gör att det är lätt att hitta mycket information om olika program, tillbehör och hur man
skall gå tillväga för att använda dessa.
Vid installationen av Linuxdistributionen Red Hat 8.0 valdes även webbservern Apache
2.0 och Perl med vid installationen. Anledningen till att Apache valdes är för att det är
den mest dominerande webbservern för Linuxdistributionen. Det som missades vid Red
Hat installationen var C kompilatorn GCC, den kom att installeras i efterhand.
Kompilatorn behövs för att kunna installera resterande delen av de komponenter som
behövdes.
Vid installationen av libpng konstaterades ett fel i en av konfigurationsfilerna, för att
kunna fortsätta installationen, justerades dessa fel manuellt. Det påträffade även i
MRTG ett fel, som åtgärdades och installationen fortsatte.
MRTG uppdaterar sig med de intervall som angivits i crontab. Med detta program styr
vilka program och vilka intervall som skall köras av demonen cron. Denna demon
startas upp en gång i minuten för att undersöka om det är någon tjänst som skall köras.
Även om datorn som kör MRTG måste startas om, körs programmet med samma
intervall efter omstarten. Däremot måste webbservern Apache starta om, om den inte
ligger med som genväg under den katalog i vilket läge som datorn startas upp i. Men
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detta utelämnas i denna förklaring om MRTG. Nu är MRTG igång och börjar skapa
grafer för trafiken som passerar på routerns interface.
5.3.1.2 Mätning
De mätningar som är gjorda är en studie om hur installation, konfigurering och drift av
ett sådant system som MRTG fungerar. På grund av ovan nämnda omständigheter
kunde inte denna studie genomföras som tänkt på nätverket på Ronnums Herrgård, utan
den fick utföras på HTU´s nätverk. Detta gör att testet inte kommer att vara relevant för
Ronnums Herrgård. Själva mätningen är gjord på en central router. Denna router sköter
trafiken mellan de tre olika campus som ingår i HTU, samt att den har förbindelse med
samtliga studentbostäder i Trollhättan som tillhör högskolan. Den har även en
gigabitförbindelse till Sunet.
Graferna som läses av med hjälp av webbläsaren visar mätningar över förbindelsen
mellan högskolan och studentbostäderna på Lantmannavägen [appendix 4:1]. Dessa
grafer visar den ingående trafiken till högskolan med grön färg samt den utgående
trafiken till studentbostäderna med blå färg.
Trafikstatistiken mellan högskolan och studentbostäderna påbörjades i mitten av vecka
17 och avslutades i ungefär vid samma tid under vecka 18 år 2003.
5.3.2

Filöverföring

File Transport Protocol (FTP) [26] är ett protokoll för överföring av data mellan en
server och en klient. Det har utförts några FTP sändningar och mottagningar från två
olika FTP servrar. Dessa är ftp.sunet.se (194.11.71.20 eller 194.11.71.20) som är Sunets
allmänna FTP server. Från Sunets FTP server kunde tyvärr inga uppladdningar av data
utföras. Anledningen till detta är att Sunet inte tillåter en uppladdning av data.
Följande fil hämtades hem från ftp.sunet.se
/pub/amiga/aminet/index.gz. Filstorleken är 1571997 bytes.
Den andra FTP-servern som användes var kalle.mine.nu ( 194.16.87.145 ) som är en
privatägd FTP-server vars placering finns på ett av HSB:s nätverk i Malmö. Även här
användes samma fil, index.gz.
Resultatet av FTP trafiken finns i listan nedan. FTP transaktionerna från Ronnums
Herrgårds fasta nätverk utfördes av restaurangkontorets dator [appendix 3:7].
FTP-klienten som användes var WS_FTP LE (32-bitar) som finns att ladda ner
kostnadsfritt från Internet [48]. Siffrorna inom parenteser anger medelhastigheten för
dataöverföringen.
•

Från ftp.sunet.se
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o Downloaded 1571997 bytes in 22.5 sec (685.24 kbps)
•

Från kalle.mine.nu
o Downloaded 1571997 bytes in 16.6 sec (928.04 kbps)

•

Till kalle.mine.nu
o Uploaded 1571997 bytes in 21.3 sec (724.88 kbps)

FTP överföring från en laptop med Telia HomeRun som Internetleverantör fungerade
inte vid testtillfällena. Enligt Telia HomeRuns kundsupport [50] finns det inga
begränsningar på vad man inte får göra på deras nät. Svar på varför det inte fungerar vid
testtillfällena kan tyvärr inte ges då problemet inte gick att lösa.
5.3.3

Tillgänglighetsprotokoll

Ett antal PING-kommandon genomfördes mot tellus.thn.htu.se från olika datorer på
både det fasta nätverket och det trådlösa nätverket. Resultatet av dessa kommandon
finns i appendix 4 tabell 4:1.
Restaurangkontorets
dator

40
35

Receptionens dator

30

ms

25

Restaurangkontoret
med laptop ansluten till
Telia HomeRun

20
15

Receptionen med
laptop ansluten till Telia
HomeRun

10

Mellan Ronnums
Herrgård och
Bjertorpslott

5
0
1

2

3

4

Medelvärde

Antal skickade paket

Bild 5:3Resultat av PING kommandot.
Bild 5:3 visar det grafiska resultatet av de utförda ping-kommandona. Som syns ovan så
ligger de flesta skickade paketen under medelvärdet. Att det inte gick att utföra ett
PING kommando mot Bjertorps Slott ifrån Ronnums Herrgård visar att det ligger någon
form av brandvägg i mellan de båda olika nätverken.

25

Projekt Ronnums Herrgård

5.3.4

Vägvisande protokoll

Tracerouten genomfördes från Ronnums Herrgård till tellus.thn.htu.se, med slutadress
193.10.192.40, för att undersöka vilken väg datatrafiken tar till destinationen. Bild 5:4
visar en grafisk bild på en traceroute mellan det trådbundna nätverket och
tellus.thn.htu.se. Den kompletta listan över alla interface som ICMP-paketen passerade
på väg till sin destination finns i appendix 4, tabell 4:2.
Som syns på bilderna 5:4 och 5:5 nedan följer tiderna för tracert kommandot
medelvärdet bra Avvikelserna kan förklaras med att de berörda interfacen kan ha hög
belastning vid testtillfället. Att kurvan stiger i takt med att antalet hopp ökar beror på att
avstånden från avsändaren ökar i takt med att paketen fortsäter sin färd mot
destinationen.
45
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Bild 5:4 Visar de tider som ”tracerouten” fick fram vid mätning på det trådbundna
nätverket.
Samma traceroute gjordes från en av Ronnums Herrgårds bärbara datorer vars
Internetuppkoppling går via Telia Homrun. Bild 5:5 visar den grafiska presentationen av
detta kommando. Den kompletta tabellen över alla berörda interface som passerades
finns i appendix 4, tabell 4:3.
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Bild 5:5 Visar de tider som ”tracerouten” fick fram vid mätning på det trådlösa
nätverket
Eftersom Ronnums Herrgård delar Internetuppkoppling med Bjertorps Slott gjordes en
traceroute mellan Ronnums Herrgård och Bjertorps Slott. Bild 5:6 visar resultatet
grafiskt och som bilden visar så följer inte paketen medelvärdet utan ligger över det.
Detta kan bero på att de berörda interfacen har vid testtillfället haft hög belastning. Den
kompletta tabellen över samtliga interface som passerades på väg till destinationen finns
i appendix 4, tabell 4:4.
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Bild 5:6 Visar de tider som ”tracerouten” fick fram vid mätning från Ronnums
Herrgård till Bjertorpslott.
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Resultatet av Doskommandot tracert mellan Ronnums Herrgård och Bjertorps Slott
visar att det inte går att se hur trafiken är routad mellan de bägge hotellen. Att ”Begäran
gjorde timeout” betyder att paketen inte kan komma vidare till slutdestinationen.
För att dubbelkolla att fel inte har begåtts av misstag, användes doskommandot
nslookup. Nslookup utför en namnuppslagning utifrån en given IP-adress. Resultatet av
nslookup bekräftade det som tracert kommandot visade, att det inte finns något namn
eller alias satt på interfacet.

5.3.5

Bandbreddstestet TPTEST

Ett antal TPTEST [31] har genomförts från både Ronnums Herrgårds fasta nätverk och
Telia HomeRun. Resultatet av dessa mätningar finns beskrivna i appendix 4, tabell 4:3,
tabell 4:4 och tabell 4:5.
Följande datorer på det fasta nätverket har kört ett TPTEST. Dessa och dess resultat
finns pressenterat i listan nedan. Siffran inom parenteser visar datorns position på
Ronnums Herrgård. Översiktskartan för datorernas position på Ronnums Herrgård finns
i appendix 3:7. Den referensserver som har används genomgående i nedanstående tester
är följande: tptest.gotanet.se med IP-nummer 212.3.3.144 och finns placerad i
Trollhättan. Anledningen till varför Gotanets server används är för att den står på
Leissner Data AB:s nätverk [51]. Det är samma företag som tillhandahåller HTU:s
nätverk mellan Trollhättan och Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg samt mellan
Uddevalla och Vänersborg.

Restaurangkontoret - TCP
sändning

900
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Restaurangkontoret - TCP
mottagning
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Hotellkontoret - TCP sändning
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Restaurangkontoret - UDP
sändning

300
200

Restaurangkontoret - UDP
mottagning

100

Hotellkontoret - UDP sändning

0
Hotellkontoret - UDP mottagning

Bild 5:7 Grafisk överblick på utförandet av TPTEST på det fasta trådbundna nätverket.
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Som syns i bild 5:7 ovan, kommer ingen dator på det fasta, trådbundna nätverket upp i
den hastighet som troddes att de skulle komma upp i. Den tänkta hastigheten borde vara
strax under 1 Mbp/s. Testet genomfördes strax innan lunchtid, den tid då det är som
minst aktivitet på nätverk.
Bilderna 5:8 och 5:9 visar att på följande platser har det utförts ett TPTEST via Telia
HomeRun. Den fullständiga tabellen över resultatet av TPTEST finns i appendix 4,
tabell 4:6.
Hotellkontoret - TCP sändning
Hotellkontoret - TCP mottagning
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Bild 5:8 Grafisk överblick av utförandet av TPTEST:ets TCP trafik med HomeRun.
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Bild 5:9 Grafisk presentation av UDP trafiken från TPTEST med HomeRun som
Internetleverantör.
Som syns i bilderna 5:8 och 5:9 har Telia HomeRun god täckning i
huvudbyggnaden. Bild 5:8 visar TCP trafiken medan bild 5:8 presenterar UDP
trafiken. Skillnaden varför TCP trafiken är lägre än UDP är att TCP är ett
protokoll som verifierar att det sända datatrafiken verkligen når mottagaren.
UDP använder sig inte av denna typ av flödeskontroll utan är därför snabbare.

30

Projekt Ronnums Herrgård
Bakom Sviterna 1-4 - TCP
sändning
Bakom Sviterna 1-4 - TCP
mottagning

1400

Utanför rum 2001-206 - TCP
sändning

1200

Utanför rum 2001-206 - TCP
mottagning

1000

Lusthus vid jordkällaren - TCP
sändning

800

Lusthus vid jordkällaren

600

Bakom Sviterna 1-4 - UDP
mottagning

kbp/s

Bakom Sviterna 1-4 - UDP
mottagning

400

Utanför rum 2001-206 - UDP
sändning

200

Utanför rum 2001-206 - UDP
mottagning
Lusthus vid jordkällaren - UDP
sändning

0

Lusthus vid jordkällaren - UDP
mottagning

Bild 5:10 Grafisk överblick över TPTEST:et som utfördes utomhus med
HomeRun som Internetleverantör.
Resultatet av bild 5:10 visar att Telia HomeRun har god täckning runt huvudbyggnaden
och de två närliggande husen. Detta ger täckningsradie på cirka 30 meter utomhus.
Utanför denna täckningsradie fungerar inte HomeRun längre. Detta illustreras i bild
5:10. Resultatet av dessa mätningar visar att Telias HomeRun fungerar bra och har bra
bandbredd både inomhus och utomhus innanför dess täckningsradie .

5.4 Fysisk säkerhetsanalys
När man talar om säkerhet är det oftast larm av olika slag som menas. Området med
säkerhet är stort och behandlar olika delar. Här kommer den fysiska säkerheten att
studeras, det vill säga hur den fysiska miljön ser ut som är en av de två delarna i
sårbarhetsanalysen. Det kommer göras beskrivningar på hur de olika avdelningarna är
uppbyggda och hur säkerhetstänkandet är. Vad det gäller en möjlig hotbild har den
samma utseende på alla avdelningarna, vilket gör att den förklaras strax innan de olika
avdelningarnas rubriker.
Den allmänna säkerheten på Ronnums Herrgård vänder sig i första hand mot
herrgårdens inventarier och inte mot deras nätverk med tillhörande komponenter. Det
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finns rörelselarm installerat i varje byggnad och det företag som är ansvarig vid
utryckning är Securitas [52].
Serveringspersonalen är de sista som lämnar hotellet varje kväll. De går en runda innan
de går hem för att se till att alla fönster och balkongdörrar är stängda. De stänger även
av sina två datorer som finns inne på avdelningen. Det absolut sista de gör innan de går
hem är att larma hotellet, de gör en så kallad ”halvhuslarmning”. Denna larmning
innebär att hela den äldre delen av hotellet larmas, det vill säga restaurangen, köket och
källaren men resten av hotellet berörs inte. Detta för att gästerna skall kunna röra sig
mellan olika rum och konferensrum. Dock är det inte vanligt men det händer att gäster
ibland sitter och arbetar inne på konferensrummen långt in på nätterna.
Den hotbild som skulle kunna målas upp, för alla avdelningarna, är en person som
arbetar på ett konkurrerande hotell eller en person som vill bevisa att det inte är säkert.
Sannolikheten att detta skulle kunna ske är dock inte stor men möjligheterna att förstöra
eller få tag på information som inte är officiell finns.
För att få en bättre bild på hur säkerheten, avdelning för avdelning ser ut, kommer de i
nedanstående text att beskrivas. Siffrorna som finns placerade inom parenteserna, i
nedanstående text, markerar arbetsstationens placering på Ronnums Herrgård. Den
förklarande bilden till utplaceringarna finns att hitta i appendix 3:7.
5.4.1

Restaurangen

Restaurangens utrustning består av två datorer som båda har access till nätverket samt
en lokal skrivare. Dessa datorers placering är båda bakom disk men på två olika ställen.
Den ena datorn (1) är placerad i baren där personalen gör sina beställningar till köket, en
så kallad bongmaskin. Den andra datorn (2) är placerad i det lilla kontoret som finns i
lokalen.
När man använder sig av ytterdörren passeras en tambur innan man kommer in i
restaurangens lokaler. De dörrar som skiljer tamburen med lokalen är låsbara. Låsen är
dock inte av den senaste tekniken men de fungerar bra. Resten av den utrustning som
finns inne i dessa lokaler är endast bord och stolar samt en bar med tillhörande
utrusning. Totalt finns det också cirka 15 fönster som alla öppnas utåt. Det finns dock
bara fyra av dessa som är i marknivå resten finns några meter upp, detta för att
byggnaden är placerad i en sluttning.
På kvällstid inne på restaurangavdelningen står restaurangavdelningens datorer
uppkopplade till nätverket fram tills restaurangpersonalen går hem. Den ena datorn (1)
används av personalen för att göra beställningar till köket, skriva notor med mera.
Denna dator har access till Internet samt en skrivare installerat för att skriva ut notor.
Denna dator används inte till att surfa på Internet med, personalen använder den andra
datorn (2) som finns i deras lilla kontor för detta ändamål. Datorn (2) används på dagtid
för bordsplaneringar, skriva offerter, menyer, med mera.
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En person som vill försöka ta sig in under nattetid kommer att utlösa det rörelselarm
som finns i lokalen. De fönster som en förövare kan ta sig in igenom är endast fyra då
byggnaden är uppbyggd i en slutting. För att försöka ta sig in igenom fönstren på
baksidan krävs det en lång stege, då det är flera meter upp till fönstren. Tamburen är
helt inglasad men med väldigt små fönster som göra att ingen person kan ta sig in via
dessa. Ytterdörren är endast utrustad med ett vanligt lås men vid strax innan tamburens
slut finns det en dörr som är utrustad med både lås och galler för glasrutorna.
5.4.2

Köket

Köksmiljön är utrustad som ett restaurangkök skall vara utrustat och uppbyggt. I lokalen
finns två fönster som man kan öppna utåt. Dessa fönster öppnas endast om det är väldigt
varmt eller på kvällstid sedan matlagningen är avslutad. Detta gör man av hälsoskäl.
Längre in i lokalen finns det en varuhiss samt en trappa ner till källaren. Denna dörr
låses aldrig medan dörren nere i källaren som används som varumottagning alltid är låst.
Kökspersonalen använder sig av två datorer som båda har access till nätverket. Den ena
datorn (3) står inne i själva köket och används endast för att ha kontroll på vad och när
arbeten skall utföras under dagen. Den andra datorn (4) används till att skriva menyer,
menyförslag, offerter, tidsapportering med mera och är placerad inne på kökets kontor
där man kan stänga, men inte låsa dörren. Denna dator har även en lokal skrivare
inkopplad. Dessa två datorer stängs inte av när personalen går hem utan står påslagna
hela natten. Hela köksavdelningen larmas när restaurangpersonalen går hem, ingen kan
använda sig av dessa datorer under nattetid.
För att en person skulle kunna ta sig in i denna del behövs antingen en lång stege då det
är flera meter upp till fönstren. Alla dörrar som leder in till köksavdelningen är låsta
samt att hela lokalen är larmad. Om en person skulle lyckas ta sig in utlöser de
rörelselarmet som skyddar lokalen.
5.4.3

Receptionen

Utrustningen inne på receptionensavdelning är tre datorer som alla har tillgång till
nätverket, när kvällspersonalen går hem stänger de av två av datorerna (6,7) men lämnar
en dator (5) igång och olåst. Av dessa tre datorer finns två inne i den bakre delen som
avskärmas med en skjutdörr som låses när personalen inte är där. Den tredje är placerad
i den främre delen för att de skall kunna sköta bland annat in- och utcheckningar.
Bredvid den tredje datorn (5) finns det även en multikopiator.
Receptionspersonalen lämnar över telefon och eventuell ej incheckade gäster till
nattskiftet när de slutar sitt kvällsskift. Receptionspersonalen skall under kvällens gång
fräscha upp de konferensrum som har använts under dagen. De skall också förbereda
konferensrum som skall användas dagen efter. Detta innebär att de måste gå ifrån
receptionen då ingen har uppsikt på vad som händer där. De har löst detta problem
genom att låsa dörrarna in till receptionen. De gäster som behöver hjälp behöver endast

33

Projekt Ronnums Herrgård

använda telefonen som finns på disken eftersom samtalet kopplas till den bärbara
telefon som kvällspersonalen använder.
Den risk som Ronnums Herrgård utsätter sig för är att någon gäst hoppar över disken till
receptionen och får på sätt tillgång till information som de inte är behöriga till. De
personer som skulle kunna vara potentiella kandidater till detta är som i restaurangdelen
personer från konkurrerande hotell eller en person som vill förstöra och/eller bevisa att
stället inte är säkert. Sannolikheten att detta skulle kunna ske är förmodligen inte stor
men möjligheten finns.
5.4.4

Kontoret

Kontoret ligger en liten bit längre ner i korridoren från receptionen. Inne på kontoret
finns det två stora balkongdörrar med vanliga lås. Utrustningen som finns här inne är tre
datorer (8, 10, 11) som alla har access till nätverket samt en dockningsstation (9) som
även den har access till nätverket.
Dagtid är det endast öppet om det finns kontorspersonal som arbetar där inne. Om
personalen skall göra något en längre tid utanför kontoret låser de alltid dörren, dock
inte alltid om personalen bara skall gå och hämta en kopp kaffe. Under kvällstid är det
sällan personal som arbetar inne på kontoret, vilket innebär att dörren dit in alltid är låst.
En obehörig person skall ta sig in via kontors avdelningen genom att slå sönder något av
de fönster som finns i balkongdörrarna. Larmningen är inte aktiv på denna avdelning
vilken gör att det inte utlöses om rörelse finns.
5.4.5

Serverrum

Ur ett säkerhetsperspektiv är detta rum under all kritik. Inte mycket för själva
stöldrisken av utrustningen, detta till trots att den existerar, utan risken för att
utrustningen skall förolyckas genom en olyckshändelse. Oordningen i rummet är så pass
stor att detta kan vara en bidragande orsak till ett eventuellt haveri. Kablarna mellan de
olika nätverksutrustningarna följer ingen struktur utan hänger lite hur som helst samt att
de inte är uppmärkta.
Inne i rummet finns det ett panelkort som visar hur de olika kopplingspanelerna
används, detta panelkort stämmer idag inte överens med hur det egentligen ser ut.
Ungefär i mitten av taket sitter en lysrörsarmatur som är rummets enda ljuskälla. På
vänstersida, när man kommer in, hänger det en termometer som visar den aktuella
temperaturen i rummet. Avläsning av temperaturen gjordes flera gånger med ungefär
samma resultat, cirka 23 grader.
För en mer detaljerad beskrivning på serverrummets uppbyggnad, se appendix 5:5
(Sekretessbelagt material).
Personalens datakunskap
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Oftast är det personalen som är den stora säkerhetsbristen, det kan vara genom
okunskap eller bara förstörelse.
Datakunskapen hos de människor som arbetar på Ronnums Herrgård är väldigt
skiftande. Det finns de som har kunskap och har förståelse om att deras säkerhet och
datakunskap kan och borde förbättras. Det finns också de som inte har en aning om hur
man skall hantera datorer på ett bra och säker sätt. En anledning till detta är att de endast
använder sig av Microsoft Word, Microsoft Excel och deras mailprogram som är MS
Outlook.
5.4.6

Konsekvenser

Om det finns gäster som vill komma in på nätverket är det bara att luta sig över den disk
som avskiljer till restaurangkontoret (2). De kan då se lösenordet och användarnamnet
som finns uppskrivet på en lapp som sitter fasttejpad på skärmen [appendix 5:2]
(Sekretessbelagt material). De kan med detta användarnamn och lösenord logga in på
vilken dator som helst i huset som har access till nätverket. De kommer dock bara åt
katalogen som har namnet restaurang samt en mapp som alla avdelningar har access till
När det gäller köket finns det inte mycket att säga. Bara att datormiljön de använder
inne själva köket inte är den ultimata att arbeta i. Den fungerar dock och byts ut när den
inte fungerar. I övrigt är säkerheten väldigt hög.
När receptionens personal inte är bakom disk och arbetar är inte den främre datorn (5)
låst. Detta gör att vem som helst kan hoppa över disken och få access till nätverket och
bokningssystemet. Personalen stänger inte heller av denna dator på kvällen när de går
hem utan den står påslagen hela natten. De andra datorerna som finns i den bakre delen
av receptionen är avstängda nattetid. Dessa är även inlåsta eftersom de två dörrar som
leder in till rummet är låsta.
De stora balkongdörrarna inne på kontoret kan leda till att en eventuell förbrytare kan
slå sönder någon av dem och ta sig in. Den dörr som avgränsar ut till korridoren är en
vanlig trädörr och det är lätt att sätta en kofot i sidan av dörren och bända upp. Detta
skulle göra att dörren släpper och går upp. Inne på kontoret finns det mycket
information som inte bör komma i fel händer.
Om någon tar sig in i serverrummet är det inte bara risken för stöld och sabotage av
utrustningen som är av stor vikt. Även att de kan använda sig av den utrustningen, som
finns därinne, för att till exempel stjäla eller läsa känslig information som är lagrad på
servrarna. De konsekvenser som har framtagits för serverrummet finns i appendix 5:6
(Sekretessbelagt material).
Det påpekas ofta att det är personalen som är den stora säkerhetsrisken. I detta fall kan
man konstatera att detta stämmer väldigt bra. Personalens kunskap om datorer och dess
användning är inte stor och deras säkerhetstänkande är inte riktat mot vare sig nätverket

35

Projekt Ronnums Herrgård

eller dessa komponenter. Detta kan innebära att personalen förstör utan att de vet om
det.

5.5 Logisk säkerhetsanalys
Säkerheten spelar en stor roll när ett företag använder sig av ett nätverk. För att säkra
sitt nätverk är det inte bara den fysiska säkerheten som skall granskas utan även den
logiska säkerheten. Det finns många olika komponenter som kan användas, som
exempelvis brandväggar, antivirusprogram, accesslistor med mera. Hur Ronnums
Herrgårds nätverk skyddas, i detta avseende, förklaras under följande rubriker,
Antivirusprogram, Brandväggar och accesslistor.
Vad gällande den logiska säkerheten, som är den andra delen i sårbarhetsanalysen, kan
information om brandväggar, accesslistor samt hur komponenterna är konfigurerade inte
delges. Företaget som erhåller denna information är Netcraft Scandinavia AB och på
grund av sin säkerhetspolicy kan inte denna information bli allmän.
5.5.1

Antivirusprogram

Det antivirusprogram som de använder är F–Secure. Programmet är lokalt installerat på
datorerna runt om på Ronnums Herrgård. Programmet är säkert och har i olika tester fått
bra kritik [53,54].
Testresultaten från Tietokones TKLabs visar återigen att F–Secure ligger bland de
främsta inom antivirus- teknologi. Det är roligt att våra ansträngningar för att säkra
företags information och utveckla möjligheterna till enkelt underhåll premieras, säger
Mikko Hypponen, ansvarig på F-Secures Anti-Virus Research [53].
Tietokone är en av Finlands största IT- tidningar, de har ett testlabb där de utför många
olika tester inom program- och maskinvara. Testlabbet kallas för TKLabs och har de
bästa testmetoderna för tester och datorkapacitet i Finland [53].
Vare år röstar Information Securitys läsare fram de bästa kandidaterna i åtta olika
kategorier. I två av dessa kategorier, antivirus och innehållskontroll, är F-Secure en av
finalisterna. Detta var år 2000 [53].
Information Security är en ledande branschtidning om IT, nätverk samt
informationssäkerhet som ges ut i USA [53].
5.5.2

Brandväggar och Accesslistor

Ronnums Herrgård har idag ingen egen lokal brandvägg installerad. Den enda
brandvägg som finns är installerad hos Netcraft Scandinavia AB i Stockholm. Tyvärr
kan de inte delge någon information om vad det är för brandvägg eller accesslistor som
finns installerade. Vi utgår ifrån att de inställningar och skydd som krävs för att stoppa
oönskad trafik från Internet här finns konfigurerade på korrekt sätt.
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5.6 Inloggning
Det finns många olika sätt att skydda sig mot att obehöriga inte kommer in på nätverket.
Dels kan man använda de komponenter som är beskrivna i tidigare stycke men att ha ett
bra lösenord skyddar mot intrångsförsök. Det skyddar inte bara den specifika datorn
utan att personen kommer vidare in på nätverket.
När man skall välja hur lösenordet skall se ut, finns det en grundmall som man kan följa
[55]. I denna mall står det att lösenord bör bestå av minst sju olika tecken, blandat med
gemener och versaler, samt minst två av dessa bör vara siffror. Med tecken menas inte
bara bokstäver utan även tilde (~), asterisks (*), dollartecken ($), med mera. Detta för
att försvåra för personer utan behörighet att kunna knäcka lösenordet [55].
Livslängden på ett lösenord skiljer sig från ställe till ställe. Är lösenordet fastställt av de
personer som arbetar på plasten utan administratörsrättigheter bör det bytas ungefär var
tredje månad. När det skall välja ett nytt lösenord bör det inte heller vara samma som
tidigare samt att de inte har används tidigare. Ett lösenord som är slumpat fram av en
person med administratörsrättigheter och följer den grundmall som finns kan
livslängden vara längre. Hur lång livstiden bör vara är något som den ansvarige bör
bestämma [56].
Vid dagens inloggningar finns det tre stora inloggningsgrupper, dessa är receptionen,
köket samt restaurangen. Avdelningarna har var sitt användarnamn och lösenord för att
de endast skall har access till vissa mappar. En mapp som har avdelningens namn samt
en gemensam mapp som de kan lägga information som alla avdelningar behöver.
Utöver dessa tre gruppinloggningar finns det också åtta personliga användarnamn och
lösenord som bland annat används av Ronnums Herrgårds hotelldirektör och
marknadsansvarige.
De operativsystem som används idag på Ronnums Herrgård är Windows 98 samt en
dator som har Windows XP och alla inloggningar för att komma in på nätverket görs
mot en Novellserver. Inloggningsrutan kommer upp när datorn startas och inte när
personen trycker Ctrl- Alt- Del. Det kan medföra att en typ av spoofing attack kan
utföras mot datorerna. Denna typ av spoofing attack görs genom att ett script läggs
mellan tangentbordet och själva datorn. Detta script lagrar allt det som skriv med
tangentbordet. Det gör att den personen som har tillgång till detta script får bland annat
tillgång till lösenord samt inloggningsnamn. Inloggning krävs på alla utom den datorn
som används som bongmaskin. Det är bara att starta upp datorn och personen är inne i
nätverket.
Användarnamnen som de tre avdelningarna använder sig av är baserade på
avdelningarnas namn. De som dagligen skall logga in på sina datorer vill ha ett enkelt
och något som är lätt att komma ihåg. Lösenorden skall bytas ungefär var tredje månad
och det är personalen själv som får avgöra vad det vill ha för lösenord.
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Vid sidan av den dator som står i på kontoret, i restaurangen, finns det en manual på hur
bokningssystemet fungerar och hur personalen lägger till bland annat restaurang
bokningar [appendix 5:4] (sekretessbelagt material.). På framsidan av denna manual står
det väldigt utförliga instruktioner på hur man loggar in på datorn med användarnamn
och lösenord. De användarnamnen och lösenorden som finns på framsidan av manualen
är för både receptionsavdelningen och restaurangavdelningen. Tittar man i vänstra
hörnet på monitorn, vid samma dator, finns användarnamnet och dess lösenord för
restaurangavdelningen [appendix 5:3] (sekretessbelagt material). Datorn som används
som bongmaskin, i restaurangen, kräver ingen inloggning när maskinen startas upp.
Det finns inte heller någon spärr för hur många försök som man har på sig för att
försöka logga in. Man kan helt enkelt försöka logga in hur många gånger som helst.
5.6.1

Konsekvenser

Om man lägger ihop alla dessa faktorer är det väldigt lätt för utomstående att komma in
på nätverket. En av dessa faktorer är att det faktiskt finns nerskrivet på flera olika ställen
hur man kommer in på nätverket.
En annan av dessa konsekvenser är att det är väldigt lätt att göra en ”spoofing attack”
mot någon av Ronnums Herrgårds datorer. En ”spoofing attack” kan inte göras mot en
dator som använder sig av ett operativsystem som kräver att personen trycker Ctrl- Altoch Del innan inloggning. Om man vid inloggning på en dator som använder sig
operativsystemet Windows 98 behöver man endast trycka på avbryt tills det att man
kommer in. Dock kommer personen endast i på den lokala datorn men inte nätverket
eftersom man måste autenticiera sig mot Novell och detta operativsystem kräver
användarnamn och lösenord.
När man skall logga in finns det inga spärrar på hur många försök som man har på sig
för att lyckas skriva in det rätta lösenordet och användarnamnet. Detta kan få
konsekvenser att utomstående som inte har behörighet till nätverket kan försöka gissa
sig till de rätta orden och på sätt få tillgång till nätverket [56].
Eftersom de inte har ändrat lösenord i restaurangdelen på väldigt länge har personal som
slutat tillgång till nätverket trots att de inte är behöriga. Detta kan göra att de kan lämna
ut lösenordet och användarnamnet till personer som absolut inte skall ha tillgång till
dem. De kan ta sig in på nätverket samt att det kan få tag på information om hotellets
gäster samt om hotellets personal.

6

Resultat av utvärderingen

Allmänt om nätverken idag är det mycket diskussion om prestanda, hur mycket
belastning som det klarar och om det finns några flaskhalsar. Frågorna är ofta om det är
tillräckligt säkert. En aspekt som kommer mer och mer är också införandet av trådlösa
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nätverk. Hur säkra de är, vilken standard är den som är aktuell och hur stor är egentligen
överföringshastigheten?
Säkerhet är för många företag ett nyckelord när det gäller överföring och hantering av
data. Företagen gör en säkerhetsanalys över företaget och de inför också en policy om
tillvägagångssättet för nätverksbaserade utrustningar.
Det här är saker som har genomsyrat vårt arbete och som vi presenterar i vårt resultat
nedan.
6.1.1

Fasta nätet

Det fasta nätverket fungerar idag inte tillfredsställande utifrån de krav som dess
användare har på sitt nätverk. Deras krav på nätverket är följande :
•

Nätverket skall vara stabilt, säkert och fungera problemfritt.

•

Nätverket skall vara snabbt och ha hög tillgänglighet för alla användare
samtidigt.

Ovanstående krav är fundamentala för ett nätverk, och de två kraven uppfylls idag inte
till fullo.
Då några direkta mätningar inte fick utföras på deras nätverkskomponenter är det svårt
att lokalisera, analysera och diagnostisera dessa problem. Utifrån de undersökningar
som gjorts på deras fasta befintliga nätverk kan vissa slutsatser dras.
Att nätverket inte fungerar problemfritt kan bero på följande orsaker. En av orsakerna
kan vara att de flesta av deras datorer är tre år eller äldre. Kombinerat med ett
operativsystem som egentligen inte är designat för att köras i en nätverksmiljö.
Att nätverket ibland känns segt och trögt kan bero på att många packet går förlorade på
väg till sin slutdestination. Detta leder till att datorn tvingas göra en massa onödiga
omsändningar av datapaketen. Varför det blir omsändningar går inte med säkerhet att
fastställa utan kompletta undersökningar och trafik mätningar. En trolig orsak är att
deras D-Link switch inte klarar av att hantera den mängd data som genereras på
Ronnums Herrgårds nätverk idag.
Att nätverket känns segt när personalen på Ronnums Herrgård använder det mot
Internet beror troligviss på att bandbredden ut mot Internet är underdimensionerad. Att
två företag skall dela på en 1 Mbps Internetuppkoppling är sannolikt en anledning till
varför Internettrafiken känns seg.
6.1.2

Trådlösa nätet

Det trådlösa nätverket som idag används på Ronnums Herrgård är Telias trådlösa
system HomeRun. Systemet använder sig av IEEE 802.11b, vilket arbetar med en
maximal överföringshastighet på 11 Mbp/s. Telia HomeRun på Ronnums Herrgård har
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däremot en reducerad hastighet som ligger på en maximal överföringshastighet på 2
Mbp/s. Detta är inte fullt godkänt eftersom det är ett stort utrymme mellan 11 Mbp/s
och 2 Mbp/s. Studerar man sedan säkerheten på HomeRun [45] har det framkommit att
den har en ganska svag säkerhet och att man bör ha bra säkerhet i komponenterna i
ändarna vid överföring med det trådlösa systemet. Vid mätningar och jämförelser har
det visat sig att det trots sin hastighetsreducering är stabilare och har en bättre prestanda
än det nätverket som är trådbundet.
Det är av stor vikt för företaget att kunna tillhandahålla en sådan tjänst som det trådlösa
nätverket innebär. Mycket arbete idag sker på distans och det är ett bra sätt att man tar
del i denna teknikutveckling och erbjuder gästerna en bra lösning för detta.
6.1.3

Mätningar

De mätningar som genomfördes på Ronnums Herrgårds nätverk visade hur deras
nätverk är uppbyggt och hur det fungerar. Resultatet av dessa mätningar gav en bild av
ett nätverk som fungerar endast för dagens behov. Om Ronnums Herrgårds ledning
skulle vilja öka användandet av deras fasta trådbundna nätverk kommer detta leda till att
företagskritisk datatrafik kommer att bli lidande. Detta får till följd att företagets viktiga
system inte fungerar tillfredställande.
Jämförelserna mellan deras båda nätverk visar att Telias HomeRun system är snabbare
än deras fasta trådbundna nätverk. Orsaken till detta kan vara att HomeRun har 2 Mbp/s
till sitt förfogande medan det trådbundna bara har 0.5 Mbp/s när det gäller trafik ut mot
Internet.
FTP
Mätningarna med FTP utfördes från Ronnums Herrgård och till två olika FTP servrar,
Sunets FTP-server och till kalle.mine.nu. Från dessa båda har det laddats hem en fil,
samt att det även laddats upp en fil på kalle.mine.nu. De mätningar som gjordes visar att
överföringshastigheterna är godkända, då de överstiger 50% av kapaciteten.
När det gäller mätningar med FTP på det trådlösa nätverket kunde dessa inte
genomföras. Detta av någon anledning som inte ens Telia support kunde förklara,
eftersom detta är något som skall fungera.
PING
Vid mätningarna, som gjordes från datorer på Ronnums Herrgård till HTU
(tellus.thn.htu.se), kan ses att alla mätningarna ligger mellan 26ms till 36ms. Det är då
även inräknat de mätningar som gjorts med en laptop mot det trådlösa nätet till HTU.
Det framkom dock att det finns en tidsökning vid användning av trådlös utrustning vid
restaurangdelen, samt att skillnaden är ganska stor vid skickandet av paket ett och paket
fyra mellan det fasta och det trådlösa nätverket. Den mest instabila är det trådlösa när
mätningen utfördes från receptionen.

40

Projekt Ronnums Herrgård

Vid mätning mot Bjertorps Slott fick vi inget svar från utrustningen där. En anledning
till dett kan vara att Bjertorps Slott använder sig av interna IP-adresser.
Traceroute
I graferna under rubriken 5.3.4, där vi använder oss av det vägvisande protokollet
traceroute, kan genom att granska graferna se att det trådlösa nätet tar en annan väg till
destinationen. Denna väg innebär att den måste passera fler punkter och har en längre
väg att färdas från källa till destinationen. Den graf över den trådlösa mätningen visar
att vid en punkt ökar tiden väldigt mycket. Det kan bero på att mätningstrafiken byter
mellan två nät och att det är stor belastning i denna punkt.
Vid mätningen mot Bjertorps Slott kom vi inte hela vägen utan vi fick time out. Vad
som kan ses i graferna är att det är av någon anledning väldigt varierande tider mellan
mätningarna. Varför det blev olika tider kan inte förklaras då dessa ligger på samma
interna nätverk.
TPTEST
Vid våra mätningar med TPTEST, på det trådbundna nätet, kan man klart avläsa att
Hotellkontoret har en mycket bra utnyttjande av bandbredden både med TCP och UDP
protokollet. Restaurangkontoret har däremot inte lika bra överföringshastighet.
När vi utförde mätningarna på det trådlösa nätverket framkom det att bästa
mottagningen är runt receptionskontoret och restaurangbaren. Kökskontoret däremot
har dåligt utnyttjande av bandbredden. Detta kan bero på att avståndet till närmaste
accesspunkt är för långt. Det är också tjocka väggar och mycket annan utrustning
emellan. Utomhus, bortanför sviterna, är det dålig täckning samt att när mätningar runt
vissa av rummen på hotellet (rum 201-206) upptäcktes att ingen täckning fanns. Det
gjordes också försök till mätningar en bit ifrån huvudbyggnaden. Dessa misslyckades på
grund av att det inte fanns någon täckning.
6.1.4

Fysiska säkerhet

Att Ronnums Herrgård ledning inte är insatta i hur säkerheten bör vara runt ett nätverk
är de dock medvetna om. Men eftersom de är rädda om sina inventarier och skyddar
dem med larm av olika slag gör att säkerheten även för nätverket stiger. Att larmet är
aktivt under nattetid är väldigt positivt. Att larmet endast berör den gamla delen av
herrgården, det vill säga restaurangen, köket samt källaren är ganska självklart, då den
gäller endast när det finns beläggning på herrgården eftersom gäster skall kunna röra sig
utanför sina rum utan att larmet går.
De anmärkningar som har gjorts är i vissa fall små och lätta att åtgärda. I de
underliggande rubrikerna finns det mer specifika åsikter om de olika avdelningarna.
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6.1.4.1 Restaurangens olika avdelningar

När det gäller både köks- och restaurangavdelningarna är dessa avdelningar som är, ur
säkerhetssynpunkt, den säkraste. När personalen inte arbetar är dessa avdelningar
larmad med hjälp av ett rörelselarm vilket gör att ingen kan ta sig in utan att larmet går.
Av denna anledning finns det inte mycket att anmärka på av säkerheten.
Att receptionspersonalen inte stänger av alternativt låser den främre datorn under
nattetid eller när receptionspersonalen inte är där utgör en stor säkerhetsrisk. Vem som
helst som bor på hotellet kan få tillgång till nätverket genom denna dator.
En rutin som vi tycker är väldigt bra är att de låser de två dörrarna som leder in till
rummet bakom receptionen där mycket information om bland annat gästerna finns.
De balkongdörrar som finns inne på kontoret kan vara skönt att öppna en varm
sommardag men ur säkerhetsaspekt är de en stor risk. Att dessa dörrar ej har någon
säkerhet är inte bra eftersom vem som helst kan ta sig in genom dem.
Att kontorsdörren låses när personalen skall vara borta en längre tid är en rutin som vi
starkt stödjer.
Att personalen inte innehar den kunskap om säkerhetstänkande är inget som de skall
klandras för. Det är ledningens uppgift att se till att personalen får den utbildning och de
föreskrifter som är gällande för hur man skall hantera olika typer av utrustning.
6.1.4.2 Serverrum
Att detta rum har en sådan kaotisk miljö är inget som vi rekommenderar. Det skall vara
ordning och reda vilket medför att det inte blir merarbete vid ominstallationer eller om
vissa komponenter skall bytas ut.
Att det inte finns ritningar på hur deras kablar är dragna samt att det inte finns någon
ritning på hur utrustningarna är kopplade inbördes försvårar arbetet för ny personal som
skall arbeta med nätverket. Det försvårar också utbyggnader och om oväntade
situationer uppstår, som tillexempel kabelbrott eller liknande.
Den lysrörsanordning som finns inne i serverrummet som den enda ljuskällan är inget
som rekommenderas. Denna anordning kan störa komponenterna. Den temperatur som
är där inne idag är lite för hög för den utrustningen som står där inne. Varje del av
utrustningen avger en viss mängd värme och all denna värme som skapas av
utrustningen måste hållas nere på något sätt.
För ett mer noggrant resultat, se appendix 5:7 (Sekretessbelagt material).
6.1.5

Logisk säkerhet

Att Ronnums Herrgård har ett antivirusprogram som har fått många fina utmärkelser är
väldigt bra. Det tyder på att säkerhetstänkandet finns men kanske behöver utvecklas lite.
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Hotellkedjan som Ronnums Herrgård ingår har ett gemensamt nät för alla uppkopplade
hotellen. Att det inte finns någon lokal brandvägg som skyddar Ronnums Herrgård från
attacker eller oönskad trafik från detta interna nät anser vi inte vara tillfredsställande.
Man bortser då ifrån det hot som kan uppkomma genom att någon tar sig in någon
annanstans inom det interna nätet och sedan tar sig vidare till nätverket hos Ronnums
Herrgård.
6.1.6

Inloggning

Att använda sig av Windows 98 som operativsystem i nätverksmiljö är inget som vi
rekommenderar, då det finns andra operativsystem är bättre anpassade för
nätverksmiljöer.
Vad det gäller deras användarnamn är det inte mycket att säga men när det gäller deras
lösenord finns dock mer att påpeka. Att personalen själva får välja sina lösenord är inget
vi rekommenderar. Dessa lösenord är oftast lätta att knäcka och följer inte den
grundmall som bör följas. Ronnums Herrgårds policy är att byta lösenord var tredje
månad är bra men tyvärr kan de använda sig av samma eller liknade lösenord igen.
Detta är något som de ansvariga bör ha bättre överblick på.

7 Morgondagens Ronnums Herrgård
Morgondagens Ronnums Herrgård kommer till största sannolik att fortsätta sin
affärsverksamhet inom hotell och konferens branschen. Detta gör att kraven på ökad
nätverkstillgänglighet med högre bandbredd än de nätverk de har till sitt förfogande i
dag. Vikten av att ha stabila och säkra nätverk är förutom ett bra konkurrensmedel,
också en självklarhet då framtiden väntas bli mer och mer digitaliserad.
Under detta kapitel presenteras förslag på hur det trådbundna nätverk samt det trådlösa
nätverket för morgondagens Ronnums Herrgård kan se ut. Vad det gäller det trådbundna
nätverket kommer det inte vara några stora ändringar, men dock minska dagens singelpoint-of-faliure arkitektur. Förslaget på det nya trådlösa nätverket är hur Ronnums
Herrgård själva kan driva det i egen regi samt vilken teknik som kan användas. Detta
kapitel behandlar även hur säkerheten, både den logiska och fysiska ser ut på
morgondagens
Ronnums
Herrgård.
Vidare
behandlas
även
framtida
inloggningsfunktioner och behandling av lösenord.

7.1 Ronnums Herrgårds nya fasta nätverk
Vårat förslag på ett nytt, fast nätverk bygger på de riktlinjer och specifikationer som
anges i Cisco Systems CCNA litteratur [4]. Vad Cisco Systems beskriver i stora drag är
vikten av noggrann planering. Att på ett tidigt stadium verkligen kontrollera att det
tänkta nätverket kommer att klara av att köra alla framtida applikationer som företaget
behöver. Dessa riktlinjer, specifikationer och dagens nätverkslösning ligger till grund
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för vårt förslag på hur ett nytt nätverk som är anpassat efter dagens samt Ronnums
Herrgårds tänkta framtida verksamhet.
Det framtida nätverk som förslaget bygger på är att man lägger till en mindre knutpunkt
till dagens enda serverrum. Detta illustreras i bild 7:1 nedan. Detta för att underlätta för
en framtida utbyggnad och för att reducera dagens singel-point-of-faliure arkitektur.
Den nya knutpunkten placeras vid restaurangkontorets arbetsstation. Denna placering
möjliggör att man täcker in hela restaurangavdelningen, köksavdelningen och
ovanpåliggande konferenslokaler.

Bild 7:1 visar placeringen av den nya knutpunkten i förhållande till serverrummet och
arbetsstationerna. Det röda strecket illustrerar den kabel som skall gå mellan
knutpunkten och serverrummet.

Att den mindre kuntpunkten har placerats i restaurangdelen, se bild 7:1 ovan, ger
förutom de ovan nämnda fördelarna också en besparing på kabellängden vid nya
installationer.
Där det redan är kablar dragna, anses det att det är ekonomiskt oförsvarbart att dra om
alla befintliga nätverksinstallationer som inte kommer att påverkas av den planerade
ombyggnaden.
Den nya knutpunkten kommer att vara en NETGEAR Fast Ethernet Switch FS116 [57].
Med denna switch uppnås de tänkta framtida krav som Ronnums Herrgård har idag.
Varför en NETGEAR Fast Ethernet Switch FS116 har valts är för att den är relativt
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liten, inte alltför dyr i inköp (kostar runt 800 kronor) och innehåller ingen mjukvara.
Detta medför att personalen inte behöver någon utbildning på hur man underhåller och
konfigurerar den, då det bara är att koppla in nätverkskabeln och sedan är allt klart.
Eftersom inga direkta mätningar kunde utföras på uppdragsgivarens nätverk och dess
nätverkskomponenter är det svårt att på ett enkelt sätt peka ut några konkreta förslag till
direkta åtgärder. Därför kan endast förslag på vad som kan tänkas hjälpa dem att få ett
bättre nätverk ges. Det är inte enbart nätverket som behöver kompletteras utan även
maskinparken.
Ronnums Herrgårds maskinpark består idag nästan uteslutande av lite äldre datorer med
Windows 98 som operativsystem, med undantag för en dator (Bongmaskinen) som är
lite nyare och kör Windows XP. Ett förslag är, utifrån dessa aspekter att byta ut den
befintliga maskinparken mot en ny, homogen maskinpark. Ett alternativt till att köpa en
helt ny maskinpark är att uppgradera operativsystemet till Windows NT eller Windows
2000 på den befintliga maskinparken. Då Windows 2000 är ett ganska krävande
operativsystem kommer omfattande uppgraderingar på de befintliga datorerna att
krävas. Uppgraderingarna kommer främst att gälla inköp av mer arbetsminne till
datorerna. Det anses också att det är fördelaktigt att uppgradera operativsystemet till ett
som är designat för närverksmiljöer, som till exempel Windows 2000 eller Windows
NT. Inte för att detta skulle vara en bra lösning i längden, utan rekommendationerna är
därför att byta ut maskinparken.
Vid en homogen maskinpark uppnås många fördelar, till exempel använder sig alla
datorer av samma konfiguration, vilket medför att man enkelt kan sköta underhåll och
reparationer. Nackdelen med att byta ut hela maskinparken är att nya datorer är mer
stöldbegärliga än gamla.
När det gäller komponenterna i serverrummet anses det att det inte är ekonomiskt
försvarbart att byta ut samtliga komponenter mot nya. Detta beslut baseras att ej
tillräcklig information kunnat inhämtas och därför anser vi att det inte går att motivera,
på ett bra och grundligt sätt, utbyte av nätverkskomponenterna.

7.2 Ronnums Herrgårds nya trådlösa nätverk
Under den här rubriken kommer det att tas upp förslag på en utbyggnad av det trådlösa
nätet, så att det även inkluderar de intilliggande byggnader och även de områden i
huvudbyggnaden som idag inte är täckta av Telia Homerun [35]. I detta ingår även att
föra samman Ronnums Herrgårds trådbundna nätverk med det trådlösa nätverket till ett
stort gemensamt nätverk. Vårt förslag är att föreslå Ronnums Herrgård att ta över det
trådlösa nätverket från Telia och fortsätta driva detta i egen regi. Detta i sin tur kommer
att ställa ökade krav på att skilja delar av nätverken från varandra med hjälp av till
exempel brandväggar. Det kommer även att behövas fler accesspunkter för det trådlösa
nätverket i och med att avstånden ökar när det tillkommer fler byggnader.

45

Projekt Ronnums Herrgård

Om det trådlösa nätverket flyttas över till Ronnums Herrgårds regi kommer gästerna vid
behov ha tillgång till Internet. Det kommer också att bli ökade krav på att övervaka den
trafik som passerar på nätverket. Detta för att inte det inte skall vara möjligt att använda
utrustning på nätverket som språngbräda för att göra intrång på andra nätverk utanför
Ronnums Herrgård.
7.2.1

Tekniker

Det finns ett flertal alternativ att använda sig av för den tekniska lösningen av
utbyggnaden av det trådlösa nätverket. Det är alternativ som standarden IEEE 802.11a
[36], standarden IEEE 802.11b [30] och IEEE 802.11g [58] som ännu inte blivit
standardiserad. Eftersom denna analys och teoretiska utvärdering är gjord för att få ett
trådlöst system som kan vara aktuellt även om ett par år, ska vi nog inte inrikta oss på
standarden 802.11b. Den kommer inte att uppfylla de krav som ställs på ett trådlöst
nätverk inom ett par år. Valet mellan standarden IEEE 802.11a och IEEE 802.11g är ett
litet svårare val eftersom de båda arbetar med samma överföringshastighet. Skillnaden
är frekvensområdet som de arbetar i. Standarden IEEE 802.11a arbetar på 5GHz och
IEEE 802.11g arbetar på 2,4 GHz. Det i sin tur gör att det finns viss kompabilitet mellan
IEEE 802.11g och standarden IEEE 802.11b. Valet av teknik för fortsatt utbyggnad av
det trådlösa nätverket blir 802.11g, för att få bakåtkompabilitet med standarden IEEE
802.11b som används mycket idag. Detta trots att det för närvarande råder ett visst
kompabilitetsproblem. Problemet kan visa sig när man använder sig av standarden IEEE
802.11b och IEEE 802.11g i samma nät. Man kan då få en hastighetssänkning där
överföringen inte kommer över 5 Mbp/s. IEEE 802.11g är också mer känslig för
störningar av typen som kommer från till exempel mikrovågsugnar och annan
hemelektronik.
Det finns ett antal alternativ som man kan använda sig av för den tekniska lösningen av
utbyggnaden av det trådlösa nätverket. Dessa alternativ är standarderna IEEE 802.11a
[36], 802.11b [30] samt 802.11g [58].
Eftersom denna analys och teoretiska utvärdering tittar framåt, så kan man nog utesluta
standarden IEEE 802.11b eftersom den inte kan komma upp i högre hastigheter än 11
Mbp/s. Valet mellan användning av standarden IEEE 802.11a eller IEEE 802.11g är ett
lite svårare val. Detta beroende på att de båda har samma hastighet. Den stora skillnaden
mellan standarden IEEE 802.11a och IEEE 802.11g är i stora drag att frekvensen för
IEEE 802.11g är 2,4 GHz och för standarden IEEE 802.11a 5 GHz. En fördel för IEEE
802.11g är att den är kompatibel med standarden IEEE 802.11b, vilket gör att man kan
använda sig av bägge teknikerna i samma nätverk. En liten reservation är att det kan
förekomma problem med att använda standarden IEEE 802.11b och IEEE 802.11g inom
samma nät. Det har visat sig att hastigheten ibland kan sjunka till under 5 Mbp/s. IEEE
802.11g har inte blivit standardiserad ännu, men försäljning och installationer
förekommer.
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IEEE 802.11g använder sig av samma frekvensområde som standarden IEEE 802.11b,
vilket är 2,4 GHz. Överföringshastigheten är den samma som för standarden IEEE
802.11a. Man kan alltså vid inte allt för stora avstånd mellan den trådlösa utrustningar
och accesspunkten uppnå hastigheter på 54 Mbp/s. Bland de nackdelar som finns kan
man nog nämnas att IEEE 802.11g förväntas vara mer känslig för störningar av typer
såsom hemelektronik än vad standarden IEEE 802.11a som också kan komma upp i 54
Mbp/s.
7.2.2

Utplacering av AP

För att få en bra bild på hur området ser ut och vilka byggnader som diskuteras i detta
stycke refereras till appendix 3:1, vilken innehåller en översiktbild på Ronnums
Herrgårds områden. Siffrorna som finns inom parenteserna, i nedanstående text, är de
olika byggnaderna som omfattas av placeringen för de nya accesspunkterna.
I dagens läge har inte de utomliggande byggnaderna, svitbyggnaderna (2,3), 200- (5) ,
300- (8) och 400 villan (4), access till Ronnums Herrgårds trådlösa nätverk. För att detta
skall bli möjligt kan accesspunkter (AP) utplaceras i alla dessa byggnader. Alla de
byggnader som skulle beröras av detta består av två våningar. För att få den maximala
mottagningen samt att hela byggnaden skall kunna få access till nätverket är vår tanke
att placeringen för dessa AP är i trappan upp till övervåningen.
Accesspunkterna är kopplade till en NETGEAR Fast Ethernet switch FS116 [57], det är
en 16 portars switch som utgör en knutpunkt för att samla upp omliggande
nätverkskomponenter. Knutpunkten är ihopkopplad med serverrummet genom en Cat 5
UTP kabel. De AP som är kopplade till denna knutpunkt är de AP som är placerade i
Svitbyggnaden 1-4, 200 villan samt 400 villan [appendix 3:1]. De andra två
byggnadernas AP, svitbyggnad 5-9 samt 300 villan, är kopplade direkt till serverrummet
utan att passera någon knutpunkt. Den kabel som bör användas vid ihopkopplingen av
accesspunkterna med antingen knutpunkten i restaurangen eller till serverrummet är en
Cat 5 UTP kabel. Överförings hastighet i denna kabel är 10/100 Mbp/s.
Med den nya lösning på ett trådlöst nätverk kommer alla byggnader som är gästbelagda
att ha access, vilket troligen medför ett mervärde för gästerna som på ett enkelt sätt kan
koppla upp sig och arbeta från herrgården.
7.2.3

Accesspunkt

Den AP som har föreslagits för utbyggnaden av det trådlösa nätverket är en
NETGEAR's future-ready WG602 Wireless Access Point [59]. Denna accesspunkt
använder sig av tekniken IEEE 802.11g men stödjer även standarden IEEE 802.11b
(dessa tekniker förklaras ovan). Accesspunkten har en maximal hastighet på 54 Mbp/s
samt att det finns en 128-bitars Wired Equivalent Privacy (WEP) kryptering [39].
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När det kommer till antalet AP som skulle vara aktuella för utplacering i de
utomliggande byggnaderna är antalet endast sex stycken. De behöver även byta ut de
befintliga accesspunkterna då dessa inte är kompatibla med IEEE 802.11g. Dessa är
dock inte Ronnums Herrgårds egna AP utan det är Telia som är ägare. För att få ett
homogent och egen ägt trådlöst nätverk är vårt förslag att byta ut de befintliga
accesspunkterna till dem som föreslagits till de utomstående byggnaderna.
Kostandsmässigt är det ganska försvarbart, en AP av modellen NETGEAR's futureready WG602 Wireless Access Point ligger runt 1.500 kr inkl moms. Vårt förslag
handlar om att skaffa nio sådana AP och kostnaden för detta blir cirka 13.500.
För att gästerna på Ronnums Herrgård skall få tillgång till det trådlösa nätverket måste
de använda sig av ett PC kort som placeras i den bärbara datorn. Om gästen inte har ett
sådant kort som stödjer någon av de två teknikerna som AP använder sig av är en
lösning att de kan låna ett sådant kort i receptionen mot en symbolisk summa. Det PC
kort som skulle kunna föreslås att utlånas för en symbolisk summa, är ett NETGEAR
WG511GE WIRELESS PC-CARD 802.11G [60]. Detta PC kort ger tillgång till
företagsresurser, e-post, Internet med mera. Tekniken som detta PC kort använder sig av
är IEEE 802.11g men är bakåtkompatibelt med standarden IEEE 802.11b. Ett sådant PC
kort ligger runt $65 vilket blir cirka 520 svenska kronor.
7.2.4

Fördelar samt nackdelar

I dagens läge är det Telia som äger de accesspunkterna som är uppsatta runt om på
Ronnums Herrgård. Dessa komponenter stödjer standarden IEEE 802.11b med en
maximal hastighet på 11Mbp/s. Den teknik som vi skulle föreslå är IEEE 802.11g vilket
som förklarades under rubriken tekniker ovan.
Det finns både fördelar och nackdelar med att ta över det trådlösa nätverket. Om man
utvecklar det trådlösa nätet i egen regi kan Ronnums Herrgård på sikt kombinera det
fasta med det trådlösa nätet på ett sådant sätt att det skapar ett mer flexibelt sätt för
gästerna att använda sig av datorer vid exempelvis distansarbete och konferenser. Den
stora fördelen med en utbyggnad av det trådlösa nätverket är att alla gäster på Ronnums
Herrgård får tillgång till Internet. Som det ser ut idag kan alla som har Telia Homerun få
tillgång till Internet, men detta gäller enbart huvudbyggnaden. Om de utvecklade detta
område skulle gästerna få en större flexibilitet vid användandet av sin trådlösa
utrustning. De blir inte låsta till att sitta i huvudbyggnaden utan kan även få access
utanför denna, även de gäster som bor i byggnader utanför huvudbyggnaden kommer att
kunna få access. Gästerna kan då sitta i sina rum eller ute, om vädret tillåter, och arbeta.
Detta ger en större flexibilitet eftersom de flesta personer särskilt affärsmänniskor idag
behöver ha tillgång till Internet.
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7.3 Fysiska Säkerhetsförbättringar
Ronnums Herrgårds säkerhetstänkande är ej i första hand riktat mot nätverket utan mot
deras inventarier som whiskeysamlingen, vinkylen, möbler med mera. Sannolikheten att
en person skulle försöka göra någon skada mot nätverket är inte stor men möjligheterna
finns. I underliggande rubriker, Hotellets olika avdelningar samt serverrum, finns mer
ingående information om hur Ronnums Herrgård kan förbättra för att få en säkrare
omgivning för deras nätverk.
De siffror som finns inom parenteserna, i nedan stående text, markerar arbetsstationens
placering på Ronnums Herrgård. Den förklarande bilden till utplaceringarna finns att
hitta i appendix 3:7.
7.3.1

Hotellets olika avdelningar

Det finns dock vissa små saker, på de flesta avdelningarna, som bör ändras på.
Vad det gäller restaurangen är en uppmaning att den lapp som sitter på skärmen med
användarnamn och lösenord bör tas ner. Den manualen för bokningssystemet skall
antingen ha en mer diskret plats eller att lösenorden och användarnamnen tas bort.
När det kommer till köksavdelningen har inga förslag på förbättringar tagits fram då
avdelningen anses vara säker.
En av de första sakerna som receptionsavdelningen skulle behöva se över är sina rutiner
och vad som kan förbättras. Några förslag på hur de kan förbättra sina rutiner utan
merarbete, är att stänga av alternativt låsa den främre datorn (5) varje kväll när
personalen går hem. Det tar inte lång tid och det minskar risken för att någon gäst skall
komma in på nätverket.
Att receptionspersonalen även låser denna dator (5), som har störst risk för att bli utsatt
för intrångsförsök, när de lämnar receptionen, är en rutin som borde bli en standard. Ur
säkerhetssynpunkt skulle denna rutin minska riskerna för att obehöriga får tillgäng till
nätverket avsevärt. Som det ser ut i dag kan vem som helst hoppa över disken och få
tillgång till receptionens del på nätverket när personalen inte är där.
Vad det gäller de ändringar som bör göras på kontoret är att balkongdörrarna borde
säkras upp. Ett förslag kan vara att sätta galler på insidan att ingen obehörig utifrån kan
ta sig in genom att krossa rutorna. En annan lösning är att glasrutorna larmas vilket gör
att larmet utlöses om någon har sönder dem. För att på säkraste sätt komma in på
kontorsavdelningen kan en kortläsare sättas upp. Det gör att endast de personerna med
rätt behörighet kommer in.
När det gäller personalen, som arbetar med nätverket varje dag, borde de få gå igenom
en grundläggande datautbildning. Här skall de lära sig hur Ronnums Herrgårds nätverk
fungerar samt hur de skall agera om något fel uppstår. En anledning till denna åtgärd är
att skydda nätverket mot omedveten förstörelse.
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7.3.2

Serverrum

Det som skulle behöva göras, i serverrummet, är att organisera upp de komponenter
som används. Idag är detta ett stort kaotiskt område där ingen ser vad som är kopplat till
vad. Detta kan medföra att fel sladd dras ur om någon komponent skall flyttas eller
bytas ut. Det kan även medföra merarbete för de personer som skall utföra arbete.
Vårt förslag för att organisera upp detta kaotiska område är att alla de komponenter som
finns där inne placeras snyggt intill varandra på hyllor. Sladdarna från de olika
komponenterna till panelen dras längst hyllkanterna i kabelrör. Vid sidan av dessa
hyllplan placeras panelkorten där informationen om vad som är kopplat till vad finns.
De bör även märka upp de olika kablarna mellan komponenterna och switchen. Dessa
två saker underlättar om någon komponent skall bytas ut eller kopplas om.
I dagens lägen finns det ingen dokumentation på hur alla de olika komponenterna är
kopplade och det är vår uppmaning att snarast införskaffa en sådan. Denna
dokumentation skulle underlätta mycket arbete vid exempelvis byte av olika
komponenter.
Man bör även byta ut den lysrörarmatur som sitter i taket. Det bör istället finnas
antingen halogenanordning eller vanlig glödlampsanordning. Detta för att det finns
vissa komponenter i en vanlig lysrörarmatur som kan störa komponenterna.
Inne i rummet finns det en termometer som visar den aktuella temperaturen. Den är lite
högre än den borde vara vilket kan få konsekvensen att livslängden kan förkortas på de
olika komponenterna. För att öka livslängden kan de sätta in en klimatanläggning som
håller ner temperaturen till 18 grader eller lägre.
För mer förbättringar angående serverrummet, se appendix 5:8 (Sekretessbelagt
material).

7.4 Logiska Säkerhetsförbättringar
Det är inte bara den fysiska miljön som bör förbättras utan även den logiska miljön. Det
finns många olika komponenter som förhindrar att obehöriga från att få access till
nätverket. Dessa olika logiska säkerhetsaspekter har förklarats i tidigare i rapporten.
Nedan kommer det att beskrivas hur Ronnums Herrgård kan förbättra sin logiska
säkerhet utifrån den allmänna informationen.
7.4.1

Antivirusprogram

När det gäller antivirusprogrammet som finns implementerat, hos uppdragsgivaren, är
det ett program som har fått bra kritik i olika tester. Vår uppmaning är att möjligtvis
uppgradera till en senare version.
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Brandväggar och Accesslistor

I dagens läge finns det ingen lokal brandvägg som är installerad på Ronnums Herrgård.
Den enda brandväggen som finns är installerad hos Netcraft Scandinavia AB i
Stockholm. Uppmaningen till Ronnums Herrgård är att snarast installera en lokal
brandvägg. Anledningen till detta är att den skyddar mot intrångsförsök. Den loggar
även alla mystiska händelser att behörig personal kan se vad som har hänt och vilken
trafik som har varit orsaken. Risken för att någonting sådant skulle hända är nog inte
stor men man vet aldrig. Det är bättre att säkra upp nätverket innan skadan har skett.
Om skadan skulle ske kan konsekvenserna bli förödande.
Ronnums Herrgård ingår i en hotellkedja, Software Hotels, där alla hotellen ligger på
samma interna nätverk. Vid ingången till detta interna nätverk finns det en brandvägg
som skall skydda mot hot utifrån. Men det finns ingen som skyddar mot hoten från det
interna nätverket. Med denna bakgrund behövs det en lokal brandvägg som är placerad
innan den ingående routern. Den brandvägg som har valts ut är av typen paketfiltrerade,
detta för att filtrera bort den trafik som kan utgöra ett möjligt hot.
Genom att använda sig av accesslistor i brandväggar kan trafiken styras baserat på
varifrån den kommer, vart den skall och vilket protokoll applikationen använder sig av.
Detta är en stor fördel, eftersom det finns olika tjänster som använder sig av olika
applikationer, kan det definieras i brandväggen var och till vilken dator den här typen av
trafik skall rikta sig. För att öka säkerheten lite mer är en väldefinierad accesslista
väldigt säker.

7.5 Inloggningsförbättringar
Ronnums Herrgård använder sig idag av ett operativsystem där personer kan få access
på en dator utan att behöva autentisera sig. Dock kommer personen inte in på nätverket
men ut på Internet och in i den lokala lagringsvolymen. Om Ronnums Herrgård istället
skulle använda sig av ett operativsystem som är anpassat för att finnas i nätverkmiljö
som till exempel Windows 2000 eller Windows NT skulle de dessa problem som finns
minska. En anledning är att vid inloggningen, i dessa två operativsystem, måste det
tryckas Ctrl- Alt- Del. Denna funktion medför att en spoofing attack inte kan göras mot
deras datorer.
Idag finns det två personer som kan fastställa Ronnums Herrgårds lösenord samt
livslängden på dem. När det gäller hur ett lösen ord bör se ut finns det vissa anvisningar
som man bör följa. Lösenordet bör bestå av minst sex olika tecken, blandat med
gemener och versaler, samt minst två av dessa bör vara siffror. Detta för att försvåra för
personer utifrån att knäcka lösenordet. Ett sådant lösenord är ibland svårt att komma
ihåg vilket också kan få konsekvensen att de skriver ner lösenordet på en lapp och sätter
vid skärmen eller under tangentbordet. Detta beteende finns dock redan idag på vissa
avdelningar på Ronnums Herrgård och de bör genast ändra på detta.

51

Projekt Ronnums Herrgård

När det gäller användarnamn och lösenord vill personalen att dessa skall vara enkla och
lätta att komma ihåg. Vissa av de lösenord som används idag finns i lexikon och det kan
få som konsekvensen att utomstående personer kan göra ordboksattacker för att få fram
lösenordet. Med ordboksattack menas att man via speciella program provar alla
tänkbara ord och fraser som finns listade i till exempel ett lexikon. Detta medför att om
lösenordet finns med, i vårt exempel ett lexikon, så kommer förr eller senare
programmet att hitta lösenordet och på så viss få access till systemet.
Tiden som ett lösenord skall vara aktivt varierar från ställe till ställe. Ronnums Herrgård
skall, enligt Ronnums Herrgårds policy, byta lösenord var tredje månad men det händer
dock inte på de lösenord som är för de tre stora grupperna. Ur säkerhetsynpunk vore det
väldigt bra om de höll på denna policy. Att de själva får välja vad deras lösenord är en
säkerhetsrisk. Oftast väljer personer något som relaterar till dem eller arbetet. Om
istället de två personer som har administratör rättigheter fastställde lösenorden skulle de
vara svårare att knäcka dem, detta om de följer de anvisningar hur ett lösenord skall se
ut.
Idag finns det ingen spärr på hur många försök som personer skall ha på sig för att
försöka logga in. Detta utgör en stor säkerhetsrisk. När man frågar experter och
användare har de ungefär samma åsikt, runt tre försök. Detta för att man ibland kan
skriva fel.

8

Slutsatser

Förutsättningarna från början var att ge Ronnums Herrgård ett förslag på ett nytt
homogent nätverk som är byggt för deras framtida behov. Vi har även utfört en
sårbarhetsanalys för att uppdragsgivaren skall få eventuella brister i säkerheten
utvärderad. Under arbetets gång har vi stött på olika problem som har försvårat vårt
arbete. Den främsta motgången var att vi inte fick utföra några direkta mätningar på
nätverken.
Resultaten av mätverktygen visar att deras fasta, trådbundna nätverk idag lider av vissa
problem. Som framgår av förutsättningarna kan vi inte ge konkreta förslag på vad det är
som är fel på nätverket. Vi har ändå efter bästa förmåga och med resultaten från alla
analyser kunnat ge vissa direkta förslag på åtgärder. Dessa åtgärder berör främst det
fasta trådbundna nätverket men lika så också det trådlösa nätverket.
Idag finns det ett trådlöst nätverk på Ronnums Herrgård som är installerat och drivs av
Telia. Vi har gjort jämförelser mellan detta nätverk och deras eget trådbundna nätverk.
Då alla mätverktyg inte kunde användas har vi ändå dragit slutsatsen att Telias
HomeRun är snabbare än deras trådbundna nätverk. Anledningen till att HomeRun är
snabbare beror med all säkerhet på att det är färre användare och att det har en bättre
bandbredd ut mot Internet. En annan aspekt är att uppdragsgivaren delar sin
Internetuppkoppling med systerhotellet Bjertorp Slott. Att två företag delar på samma
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Internetkoppling är i sig inget ovanligt. Det som däremot kan kännas lite klent tilltaget
är att bandbredden bara är på 1 Mbp/s. Detta ger varje hotell en teoretisk bandbredd ut
mot Internet på 0.5 Mbp/s.
Det trådlösa nätverket, använder sig av standarden IEEE 802.11b som finns beskrivet
ovan i kapitel 7:2, Ronnums Herrgårds nya trådlösa nätverk. Denna teknik fungerar bra,
men har en hastighet som inte kommer att vara aktuell inom en snar framtid. Telia
Homerun har ytterligare en reducering, och den framkom vid mätningarna att
hastigheten på det trådlösa nätverket. Denna hastighet överskred idag inte 2 Mbp/s. Vi
anser att man vid fortsatt utbyggnad av det trådlösa nätverket ska använda sig av IEEE
802.11g, som förhoppningsvis kommer att bli en standard inom kort. Med denna teknik
får man en hastighetsökning framförallt mellan den trådlösa utrustningen och
accesspunkten. IEEE 802.11g är också bakåtkompatibel mot standarden IEEE 802.11b,
vilket i Ronnums Herrgårds fall är bra om man inte vill uppgradera den utrustning som
idag används av Telia Homerun.
Eftersom en trafikmätning med MRTG inte kunde genomföras hos uppdragsgivaren
gjorde vi en installation av programmet för att få en bild på hur programmet fungerade.
Denna mätning som då utfördes med hjälp av MRTG gjordes på en router på HTU. De
grafer som presenteras i appendix är resultat av mätningarna mellan HTU och
studentbostäderna på Lantmannavägen i Trollhättan. Mätningen beskriver ingående och
utgående trafik mot ett av interfacen på routern.
Då analysen av nätverken genomfördes, pågick parallellt med dessa arbetsuppgifter
också en noggrann sårbarhetsanalys. Denna sårbarhetsanalys delades upp i en fysisk och
logisk del. Dessa analyser gav oss en bra bild över genomgående säkerhetstänkandet är
på Ronnums Herrgård. Då den logiska säkerhetsanalysen fokuserade på hur säkert deras
trådbundna nätverk är gav den fysiska säkerhetsanalysen en bra bild på hur den faktiska
säkerheten är på Ronnums Herrgård. Tyvärr fick vi ingen information från Ronnums
Herrgårds Internetleverantör, Netcraft Scandinavia AB, vad nätverket är utrustat med
för intrångsskydd. Detta har som konsekvens att vi inte kunde utföra någon större
utredning inom denna del.
När det gäller helhetsbilden på papperet från sårbarhetsanalysen framstår
uppdragsgivarens arbetsplats som väldigt säker och att de har vidtagit många
nödvändiga säkerhetsåtgärder som de anser sig behöva. Tyvärr är det inte själva
nätverket som skyddas utan deras inventarier. De anmärkningar som vi har är brister
som är små och lätta att åtgärda. En av de sakerna är att de tyvärr inte alltid följer sin
säkerhetspolicy, detta gäller främst användandet och hanteringen av lösenord. Några av
de andra små bristerna är receptionens rutiner och osäkrade balkongdörrar på
kontorsavdelningen samt val av operativsystem. I det stora hela är det samma brister
som följer varje avdelning.
Rekommendationer till ledningsgruppen på Ronnums Herrgård.
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•

Att serverrummet säkras upp att oordningen i rummet åtgärdas.

•

Att utkräva från Netcraft Scandinavia AB en komplett och utförlig mätning över
nätverket och dess tillhörande komponenter.

•

Att införskaffa mer arbetsminne till datorerna alternativt byta ut samtliga datorer
för att få en ny, homogen maskinpark.

•

Att uppgradera operativsystemet till antingen Windows 2000 eller Windows XP.

•

Att kontoret kommer att ingå i de dagliga larmrutinerna.

•

Att kontorets balkongdörrar säkras upp.

•

Att policyn för lösenord efterlevs på alla olika typer nätverkskonto.

Listan ovan saknar inbördes ordning och att samtliga punkter är lika viktiga att
diskutera och ta ställning till.

8.1 Rekommendationer till fortsatt arbete
Allmänt om nätverken idag är det mycket diskussion om prestanda, hur mycket
belastning som det klarar och om det finns några flaskhalsar. En fråga som ofta dyker
upp är om nätverket är tillräckligt säkert. En aspekt som kommer mer och mer är också
införandet av trådlösa nätverk. Hur säkra de är, vilken standard de använder, är den
aktuell och hur stor är egentligen överföringshastigheten.
Säkerhet är för många företag ett nyckelord när det gäller överföring och hantering av
data. Ofta utförs en säkerhetsanalys för att det ska fastställas hur bra säkerheten är. Det
utförs också policys för de anställda om hur de ska använda och sköta olika typer av
utrustningar. Det här är saker som har genomsyrat vårt arbete och som vi presenterar i
vårt resultat nedan. 0
8.1.1

Fasta nätet

Ronnums Herrgårds fasta nät har idag många brister. Dessa brister gör att deras nätverk
inte fungerar tillfredsställande för dess användare. De förslag som presenteras nedan är
rekommendationer till fortsatt arbete på deras fasta nätverk och dess komponenter.
•

Maskinparken.

Ronnums Herrgårds maskinpark består idag av en maskinpark som i de flesta fall är
äldre än tre år. Dessa datorer behöver uppgraderas. Antingen med att införskaffa mer
arbetsminne till alla datorerna, och på så sätt uppgradera dem. Alternativet är att de
köper helt nya datorer och på så sätt får en modern, homogen maskin park.
•

Serverrummet.
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Att på ett smidigt sätt strukturera upp alla komponenterna i serverrummet att arbete inne
i serverrummet underlättas. Vårt förslag är att till vänster om stativet sätta upp hyllor
och placera komponenterna på dessa istället för som idag att trycka in alla på liten plats
som möjligt [appendix 2, bild 3]. En bättre märkning av nätverkskablarna som går
mellan alla de olika komponenterna. Idag finns det ingen eller väldigt dålig märkning av
nätverkskablarna.
8.1.2

Trådlösa nätet

Om Ronnums Herrgård fortfarande vill att det är Telia som skall hålla i det trådlösa
nätverket är det inte mycket som finns att göra. Det som skulle kunna förbättras är att
det installeras accesspunkter i de utomliggande byggnaderna.
Om Ronnums Herrgård vill följa den rekommendation som vi har tagit fram finns lite
arbete att göra. Själva arbetet är inte svårt och kostnadsmässigt inte dyrt. Det som de
behöver är att inskaffa accesspunkter samt att dessa skall installeras på nätverket. I detta
fall behöver Ronnums Herrgård även införskaffa några trådlösa nätverkskort som
gästerna kan låna för en symbolisk summa.
8.1.3

Mätningar

De givna förutsättningar som finns för mätningar på uppdragsgivarens nätverk ger
följande rekommendationer till Ronnums Herrgårds ledningsgrupp. Att avkräva
Netcraft Scandinavia AB på en komplett redovisning över deras fasta, trådbundna
nätverk och på så sätt få reda på vilket skick de är i. En annan rekommendation är att de
under regelbundna intervaller genomför ett TPTEST för att se hur mycket tillgänglig
bandbredd de har mot Internet.
8.1.4

Fysiska säkerhet

Grunden som Ronnums Herrgård har vad det gäller säkerheten runt nätverket är en start
men borde nog utvecklas.
Vad det gäller de rekommendationer till fortsatt arbete som ges är oftast små och lätta
att åtgärda. Avdelningarnas olika rekommendationer till fortsatt arbete finns
specificerade i nedanstående text.
8.1.4.1 Hotellets olika avdelningar
De flesta av avdelningarna behöver göra vissa ändringar för att säkerheten skall bli
högre. Men dock hjälper inte bara vissa förändringar om säkerhetstänkandet inte finns.
För att restaurangavdelning skall ha en hög säkerhet är våra rekommendationer att den
lapp som finns i vänstra hörnet av kontorets dator tas ner. Förutom denna lilla ändring
behöver de även försöka dölja de lösenorden som finns på manualen eller att lägga
själva manualen på ett mindre synligt plats.
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Vad det gäller köksavdelningen finns det inget fortsatt arbete som vi rekommenderar.
När säkerhets Om receptionspersonalen följer de anvisningar, när det gäller den främre
datorn, skulle säkerheten öka väldigt.
Att säkrar upp balkongdörrarna som finns inne på kontoret är nog något som inte är akut
men som ledningsgruppen borde ha i åtanke.
All personal bör få grundläggande datakunskaper. Detta för att underlätta personalens
dagliga arbete samt att de skall få en bättre kännedom om datorer i allmänhet. Detta kan
vara bra att kunna om någonting skulle hända, som exempelvis att en dator låser sig.
.
8.1.4.2 Serverrum
Att få en organiserad miljö inne i serverummet är något som borde göras snarast. Att
följa de anvisningar som vi har gett skulle ge detta rum en mycket bättre organisation
Då det inte finns någon dokumentation över hur de olika komponenterna är kopplade till
switchen borde Ronnums Herrgård införskaffa en. Detta medför att arbetet för personal
som skall arbeta med längre fram inte har mycket merarbete.
Lysrörsarmaturen är inte den optimala lösningen. Denna borde bytas ut mot en
halogenanordning eller vanlig glödlampsanordning. Detta eftersom lysrörsarmaturen
kan störa komponenterna.
Att alla maskiner avger värme är något som är allmänt känt, detta gäller även för
datorkomponenter. Den optimala temperaturen skall ligga runt 18 grader. För att hålla
denna temperatur på samma nivå är en kylanläggning att rekommendera.

För en mer detaljerad rekommendation se appendix 5:9 (Sekretessbelagt material).
8.1.5

Logisk säkerhet

Vad det gäller den logiska säkerheten finns det inte mycket vi kan säga. En sak är dock
att hotbilden om eventuella ”hackningsförsök” kommer från det interna nätverket. Att
det inte finns en lokal brandvägg installerat innan den ingående routerna är inte att
rekommendera. Denna brandvägg skall då ligga innan den ingående routern och av
typen paketfiltrerande. Detta för att alla hotellen i koncernerna ligger under samma
interna nätverk. Hotbilden kommer inifrån och med denna router kan de filtrera bort
möjliga intrångsförsök och liknande.
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8.1.6

Inloggning

Idagens läge kör de Windows 98 som operativsystem på alla datorer i nätverket, utom
en. För att få ett homogent och lite stabilare nätverket är en lösning att göra ett byte till
Windows NT eller Windows 2000, då detta är ett nätverksanpassat operativsystem.
Att det är de ansvariga för lösenord som tar fram de nya lösenorden och följer den
grundmall är något som vi rekommenderar dem till att göra. Detta gör att de blir svårare
att knäcka men kan få personalen att skriva ner det på en lapp och sätta upp vid
skärmen.
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Appendix 1: Planlösningar över Ronnums Herrgård
Detta appendix innehåller alla ritningar över Ronnums Herrgårds planlösningar.

Bild 1:1 Våning 3 restaurangdelen

Bild 1:2 Våning 2 restaurangdelen.
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Bild 1:3: Våning 2 hotelldelen.

Bild1:4 : Markplan
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Appendix 2: Förklarande bilder för säkerhetsanalysen

Bild 2:1: Placering av Proxy servern i OSI-modellen

Bild 2:2: Placering av Paketfiltrering i OSI-modellen
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Bild 2:3: Ordningen i serverrummet.
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Appendix 3: Översiktsbilder för nätverket

Bild 3:3: Översiktsbild för Ronnums Herrgård.
Förklaring till bild ovan:

•

Huvudbyggnaden

•

Svit byggnad 1-4

•

Svit byggnad 5-9

•

400 villan

•

200 villan

•

Konferensvilla

•

Privatbostad

•

300 villan
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•

Privatbostad

•

Förråd

•

Lusthus

•

Förråd

•

Grillkällare

•

Privatbostad

•

Privatbostad

•

Förråd

Bild 3:4: Mätningsplatser utomhus.

Förklaring till ovan bild:
1. Huvudbyggnad
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2. Svit byggnad 1-4
3. Lusthus
4. 200 villan

Bild 3:5: Mätning på fjärde plan.

Bild 3:6: Mätningsplatser på markplan.
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Bild 3:7: Placering av arbetsstationer.

Förklaringslista till ovan bild:

1.

Bongmaskin

2. Restaurang dator
3.

Kökets dator

4.

Köks kontors dator

5.

Inchecknings dator

6. Receptions personalens dator
7. Receptions personalens dator
8.

Administrations personal

9.

Marknadsansvariges dator

10. Ekonomiansvariges dator
11. Hotelldirektörens dator
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Appendix 4: Mätverktygens resultat
De nedan stående bilderna är grafer som MRTG presenterar trafikflödet i.

Bild 4:1 Trafik mellan högskolan och studentbostäder på Lantmannavägen under
senaste dygnet av mätningarna

Bild 4:2 Trafik mellan högskolan och studentbostäder på Lantmannavägen under
senaste veckan av mätningarna

Bild 4:3 Trafik mellan högskolan och studentbostäder på Lantmannavägen under
senaste månaden av mätningarna
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Bild 4:4 Trafik mellan högskolan och studentbostäder på lantmannavägen under
senaste året av mätningarna
Källa: people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/ mrtg/unix-guide.html

4:5: Installationsguide till MRTG
Uppackning och konfiguration av zlib´s makefil
Om katalogen /usr/local/src inte finns skapa den med kommandot
mkdir –p /usr/local/src
Hämta hem zlib från http://www.gzip.org/zlib/zlib-1.1.4.tar.gz.
Om man inte lägger filen direkt i /usr/local/src får man kopiera den dit med kommandot
cp /…./zlib-1.1.4.tar.gz /usr/local/src
Använd gunzip för att packa upp den
gunzip –c zlib-1.1.4.tar.gz | tar xf – Alternativt tar –zxvf zlib-1.1.4.tar.gz
Ta sedan bort zlib-1.1.4.tar.gz från /usr/local/src med kommandot
rm zlib-* .tar.gz
Flytta sedan rester till katalogen zlib som skapades
mv zlib-* zlib
Gå till katalogen zlib
cd zlib
Konfigurera
./configure
Gå upp ett steg
cd ..
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Kompilering av libpng
Hämta först hem det från http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-1.0.15.tar.gz
Lägg libpng-1.0.15.tar.gz i katalogen /usr/local/src
Använd sedan gunzip för att packa upp det.
gunzip –c libpng-1.0.15.tar.gz | tar xf – Alternativt tar-zxvf libpng-1.0.15.tar.gz
Ta sedan bort libpng-1.0.15.tar.gz från katalogen /usr/local/src
rm libpng-*.tar.gz
Flytta rester till katalogen libpng
mv libpng-* libpng
Gå till katalogen libpng
cd libpng
Skapa filen scripts /makefile.std med kommandot make och kompilerar med hjälp av
makefile.std
make –f scripts/makefile.std CC=gcc ZLIBLIB=../zlib ZLIBINC=../zlib
Ta bort filer med ändelsen .so
rm *.so.* *.so
Gå upp ett steg
cd ..

Vid installation av gd, finns det två stycken olika varianter för detta. En för versioner
upp till 1.8.4 och en för versioner från 1.8.4 till 2.0.11. Dessa båda
installationsförfarande visas nedan.
Kompileringav gd 1.8.4
Hämta gd 1.8.4 från http://www.boutell.com/gd/httpd/gd-1.8.4.tar.gz
Lägg filen gd-1.8.4.tar.gz i katalogen /usr/local/src
Använd gunzip för att packa upp det.
gunzip –c gd-1.8.4.tar.gz | tar xf – Alternativt tar –zxvf gd-1.8.4.tar.gz
Ta bort ta bort filen gd-1.8.4.tar.gz från katalogen /usr/local/src
rm gd-*.tar.gz
Flytta rester till katalogen gd
mv gd-* gd
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Gå till katalogen gd
cd gd
Med tecknet \ menas att det efterföljande skall skrivas på en och samma rad.
perl –i~ -p –e s/gd_jpeg.o//g Makefile
make INCLUDEDIRS=”-I. -I../zlib -I../libpng” LIBDIRS=”-L../zlib -L.
L../libpng” \ LIBS=”-lgd –lpng –lz –lm” CFLAGS=”-O –DHAVE_LIBPNG”

–

Gå upp ett steg.
cd..

Kompilering av gd 2.0.11
Hämta filen från http://www.boutell.com/gd/http/gd-2.0.11.tar.gz
Lägg filen gd-2.0.11.tar.gz i katalogen /usr/local/src
Använd gunzip för att packa upp
gunzip –c gd-2.0.11.tar.gz | tar xf – Alternativt tar –zxvf gd-2.0.11.tar.gz
Flytta rester till katalogen gd
mv gd-2.0.11 gd
Gå till katalogen gd
cd gd
Med tecknet \ menas att det efterföljande skall skrivas på en och samma rad.
env CPPFLAGS=”-I../zlib -I../libpng”
./configure
--without-freetype –without-jpeg

LDFLAGS=”-L../zlib

-L../libpng”

\

make
Kopiera
cp .libs/* .

Installation av MRTG
Gå till katalogen /usr/local/src
cd /usr/local/src
Använd gunzip för att packa upp mrtg-2.9.29.tar.gz
gunzip –c mrtg-2.9.29.tar.gz | tar xvf –
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Gå till katalogen mrtg-2.9.29
cd mrtg-2.9.29
Kör konfigurationsfilen med prefixet /usr/local/mrtg-2 om alla arkiven är förinstallerade
på systemet
./configure --prefix=/usr/local/mrtg-2
Alternativt kör konfigurationsfilen med exakta sökvägar till arkiven
./configure --prefix=/usr/local/mrtg-2 -–with-gd=/usr/local/src/gd \
--with-z=/usr/local/src/zlib \
--with-png=/usr/local/src/libpng
Med kommandot make byggs binärfilen och ordnar sökvägarna till perl
make
installera MRTG med kommandot makeinstall
make install
Konfiguration av MRTG
./cfgmaker -–global ’WorkDir: /var/www/html/mrtg’ \
--global ‘Options[_]: bits,growright’ \
--output /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg \
--ifdesc=alias
community@router.abc.xyz (I vårt fall public@193.10.192.1)

För att skapa filen index.html använder man sig av indexmaker som följer med MRTG
perl /usr/local/mrtg-2/bin/indexmaker /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg > \
/var/www/html/mrtg/index.html

För att köra MRTG en gång skriver man
.//usr/local/mrtg-2/bin/mrtg /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg

För att få en kontinuerlig gång på MRTG så måste man få crontab att köra MRTG med
vissa intervall. Man kan då använda sig av följande kommando för att köra MRTG med
fem minuters intervall.
crontab -e
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i den så skriver man
*/5 * * * * mrtg-user /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg /home/mrtg/cfg/mrtg.cfg \
--logging /var/log/mrtg.log
eller
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * mrtg-user /usr/local/mrtg-2/bin/mrtg
/home/mrtg/cfg/mrtg.cfg --logging /var/log/mrtg.log

PING
Plats

Packet

Svarstid Svarstid Svarstid Svarstid TTL

Förlust

Storlek

1

2

3

4

Av
packet

Restaurangkontorets 34 byte
dator

28 ms

27ms

27ms

31ms

239 hopp

0

Receptionens dator

32 byte

28 ms

27ms

28ms

30ms

239
hopp.

0

Restaurangkontoret 32 byte
med laptop ansluten
till Telia HomeRun

32 ms

32ms

36ms

32ms

239
hopp.

0

Receptionen
med 32 byte
laptop ansluten till
Telia HomeRun

36 ms

29ms

29ms

26ms

239 hopp

0

Mellan
Ronnums 32 byte
Herrgård
och
Bjertorpslott

0 ms,

0 ms

0 ms

0 ms

239 hopp

4

Tabell 4:1 Tabell över genomförda PING-kommandon.

Traceroute
Följande lista visar vilken väg paketen tar från Ronnums Herrgård till tellus.thn.htu.se
från Ronnums Herrgårds fasta nätverk. Siffrorna visar hur lång tid det tog för paketen
att komma fram till respektive interface. Enheten är millisekunder. Resultatet visas i
tabellen nedan.
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Hopp

Router

IP_adress

Tid 1

Tid 2

Tid 3

Medeltid

1

10.103.17.254

1

1

1

1

2

10.103.0.254

16

17

17

16,67

3

adsl1-e1.onnet.se

94.52.68.1

17

18

17

17,33

4

gw9-e1.onnet.se

192.168.255.25

19

18

20

19

5

internetgw.onnet.se

195.17.28.14

19

19

21

6

v100-bar-sto-fe4-1- 194.52.1.97
0.global-ip.net

21

21

23

7

stk-pr-2-srp10.sunet.se

194.52.1.97

19

22

20

8

stockholm1srp4.sunet

130.242.94.8

20

20

20

20

9

vasteras1pos4.sunet.se

130.242.82.10

32

24

24

26,67

10

orebro1pos0.sunet.se

130.242.81.217

26

26

26

26

11

orebro2pos1.sunet.se

130.242.81.222

26

25

26

25,67

12

karlstad1pos0.sunet.se

130.242.81.133

27

28

27

27,33

13

karlstad2pos1.sunet.se

130.242.81.138

27

28

29

28

14

trollhattan1pos0.sunet.se

130.242.81.142

29

29

15

htu1-srp1.sunet.se

130.242.84.3

28

29

28

28,33

193.10.191.150

33

29

31

31

193.10.192.40

39

33

29

33,67

16
17

adm.htu.se

25
27
19

28

29,67

Tabell 4:2: resultat från en Traceroute från Ronnums Herrgård till HTU med det
trådlösa nätverket.
Listan ovan visar att det tog 15 hopp att komma från Ronnums Herrgård till
tellus.thn.htu.se (193.10.192.40). Att det saknas ett namn eller allias på hopp nummer
16 beror troligen på att det inte finns något satt av systemoperatören.
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Hopp

Router

IP-adress

Tid 1

Tid 2

Tid 3

Medeltid

1

host-n733.HomeRun.telia.co
m

194.237.115.33

3

3

3

2,67

2

vargon-rounnumsherrgr.HomeRun.telia.com

194.237.115.245

4

4

4

4

10.10.0.97

8

6

6

6,67

3
4

host-n91.HomeRun.telia.com

221.181.224.1

7

7

7

7

5

vrrx50br1-fe20.teliamobile.net

192.36.252.133

16

7

7

10

6

mbm901br2-s20.teliamobile.net

192.36.252.9

13

11

11

11,67

7

mbm901br1-fe10.teliamobile.net

192.36.252.101

11

11

12

11,33

8

shx250br2-s30.teliamobile.net

192.36.252.5

22

21

21

21,33

9

shx250ir1-fe20.teliamobile.net

192.36.252.206

20

20

20

20

10

mobile-sh.telia.net

192.36.252.194

21

21

24

22

194.17.167.93

21

23

21

21,67

212.181.192.37

41

70

32

47,67

212.181.192.97

21

24

21

22

11
12

hy-d6-feth331.se.telia.net

13
14

hy-c2-pos31.se.telia.net

194.22.190.89

21

25

21

22,33

15

fre-peer1-pos30.se.telia.net

195.67.220.138

21

21

21

21

16

195.67.220.150

21

22

22

21,67

17

130.242.94.8

21

23

21

21,67
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18

stockholm1SRP4.sunet.se

130.242.82.10

26

26

26

26

19

orebro1POS0.sunet.se

130.242.81.217

28

28

28

28

20

orebro2POS1.sunet.se

130.242.81.222

29

29

28

28,67

21

karlstad1POS0.sunet.se

130.242.81.133

31

30

30

30,33

22

karlstad2POS1.sunet.se

130.242.81.138

30

32

30

30,67

23

trollhattan1POS0.sunet.se

32

31

31

31,33

24

htu1-SRP1.sunet.se

130.242.84.3

33

33

33

33

193.10.191.150

34

38

36

36

193.10.192.40

33

35

33

33,67

25
26

adm.htu.se

130.242.81.142

Tabell 4:3: resultat från en Traceroute från Ronnums Herrgård till HTU med det
trådlösa nätverket.
Att det saknas namn eller beskrivning på visa routrar, som nummer 11, 13, 16-17 och
25, kan bero på olika faktorer. De vanligaste är att det inte finns något namn satt på det
interface som protokollet passerar.
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Hopp

Router

IP-adress

Tid 1 Tid
2

Tid
3

Medeltid

1

10.103.17.254

1

1

1

1

2

10.103.0.254

16

16

16

16

3

adsl1e1.onnet.se

194.52.68.1

16

17

16

16,33

4

gw9-e1.onnet.se 194.52.68.1

17

26

17

20

5

internetgw.onnet.se

19

19

21

19,67

6

v10-bar-sto-fe0- 194.52.1.98
0-0.globalip.net

25

18

19

20,67

7

netnod-ix-ge-asth.se.sn.net

194.68.123.41

19

21

28

22,67

8

pos2-0.vrtP1.sto.se.sn.net

213.88.255.245 20

26

19

21,67

9

pos1-0.vrt194.100.250.18 20
pe1.sto.se.sn.net

19

19

19,33

22

20

20

20,67

10

195.17.28.14

62.95.56.168

11

Begäran gjorde
timeout

*

*

*

*

12

Begäran gjorde
timeout

*

*

*

*

Tabell 4:4: Traceroute från Ronnums Herrgård till systerhotellet Bjertorp Slott.
TPTEST
Rum

Sändning Mottagning Sändning Mottagning Sändning
TCP
TCP
UDP
UDP
%
Restaurangkontoret 609.28
891.32
703.57
663.05
42.4 %
(2)
kbit/s
kbit/s
kbit/s
kbit/s
Hotellkontoret (11) 615.07
895.91
703.57
663.05
87.4 %
kbit/s
kbit/s
kbit/s
kbit/s
Tabell 4:5: TPTEST från det trådbundna nätet. Använda arbetsstationer är
Restaurangkontoret och Hotellkontoret.
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Rum

Mottagning Sändning Mottagning
TCP
UDP
UDP
1.14 Mbp/s 1.91
1.95 Mit/s
Mbp/s
1.13 Mbp/s 1.94
1.93 Mbp/s
Mbp/s

Sändning Mottagning
%
%
35.8 %
58.7 %

Konferensrummet
Brudslöjan (2)

Sändning
TCP
685.08
kbit/s
823.38
kbit/s

42.4 %

58.4 %

1.46
Mbp/s

1.65 Mbp/s

1.92
Mbp/s

1.95 Mbp/s

76.0 %

84.5 %

Receptionskontoret (3)

1.35
Mbp/s
1.16
Mbp/s

1.64 Mbp/s

1.92
Mbp/s
1.90
Mbp/s

1.89 Mbp/s

70.4%

86.5%

1.85 Mbp/s

61.2 %

62.7 %

Hotellkontoret (1)

Restaurangbaren (4)
Konferensrummet
Lloyds (5)

1.16 Mbp/s

Kökskontoret (6)

470.28
412.17
1.94
1.94 Mbp/s 24.3%
21.3%
kbit/s
kbit/s
Mbp/s
Tabell 4:6: Tabell på över vilka platser som TPTEST utfördes på med Telia HomeRun
inomhus på Ronnuns Herrgård.

Rum

Mottagning
TCP
531.75
KB/s

Sändning Mottagning Sändning Mottagning
UDP
UDP
%
%
1.16
1.35 Mbit/s 24.8 %
20.2%
Mbit/s

Utanför rum ingen
201-206 (2)
kontakt

ingen
kontakt

ingen
kontakt

ingen
kontakt

0%

0%

Lusthus
vid ingen
jordkällaren
kontak
(3)

ingen
kontak

ingen
kontak

ingen
kontak

0%

0%

Bakom
Sviterna
(1)

Sändning
TCP
789.56
1-4 KB/s

Tabell 4:7: Tabell på över vilka platser som TPTEST utfördes med Telia
HomeRun utomhus på Ronnums Herrgård.
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Appendix 5: Sekretessbelagt material
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