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Paketfiltrerande brandväggar
Sammanfattning
Datasäkerhet och användning av brandväggar är något som blir mer och mer
viktigt i dagens digitala samhälle. Alla organisationer och verksamheter med
ett lokalt datornätverk måste skydda det på något sätt. Varje lokalt
datornätverk som är uppkopplat mot Internet måste ha en brandvägg som
skyddar deras data från att komma i fel händer eller att någon icke behörig
tar sig in och förstör.

Det centrala i rapporten är att jämföra tre olika paketfiltrerande brandväggar
utifrån fyra olika kriterier, vilka är:

� Hur går implementeringen och installationen av de olika
brandväggarna till.

� Vilka regler och operationer man kan konfigurera.

� Brandväggarnas säkerhet.

� Skillnader och likheter mellan de tre paketfiltrerande brandväggarna.

Vi inleder rapporten med att ge läsaren en allmän insikt i vad en brandvägg
är, hur den fungerar och vad den skyddar och inte skyddar mot. Vidare visar
vi på ett utförligt sätt hur vi har gått till väga för att testa de tre
brandväggarna utifrån de fyra kriterierna.

Målet med rapporten är att vi ska få en fördjupad kunskap inom ämnet och
att de som läser rapporten ska få ett ökat säkerhetstänkande.
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Packetfiltering Firewalls
Abstract
Computer security and the use of firewalls are becoming more important
than ever in today’s digital community. All organisations and activities with
computer networks must protect them in some way. Every computer
network that is connected to the Internet must have a firewall that protects
their data from unauthorized access or from being destroyed.

The central in the report is to compare three different packet filtering
firewalls form four point of views

� How the implementation and installation is done.

� What rules and operations there are to configure.

� The security of the firewalls.

� Differences and similarities between the three packet filtering
firewalls.

To give the reader more general knowledge about firewalls we will start to
describe what a firewall is, how it works and what it do and do not protect
from. Later in the report we show in a detailed way the tests on the firewalls,
which we have made.

The goal with the report is that we want to get a more profound knowledge
about the subject and that the readers of the report will get an increased
security thinking.
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Förord
Datasäkerhet har intresserat oss alla inom gruppen under en längre tid. När
vi skulle bestämma oss för ett ämne att arbeta med så var det ingen tvekan
om att det skulle handla om någon form av säkerhet. Eftersom brandväggar
är en stor del inom datasäkerhet så föll det oss snart i smaken. Våra
förkunskaper var bristfälliga fast med ett brinnande engagemang och ett
stort intresse för att skaffa ny kunskap så visste vi att målet att framställa en
vetenskaplig rapport inom ämnet paketfiltrerande brandväggar skulle vara
genomförbart.

Vi vill inleda med att tacka Christian Ohlsson som genom sitt handledarskap
stöttat och hjälpt oss att komma fram till det slutgiltiga resultatet. För övrigt
vill vi tacka Rickard Torkar för support och kontakt med Symantec, Mats
Aronsson på företaget Symantec för lån av hårdvarubrandväggen och sitt
godkännande för användning av information och bilder från Symantec.
Slutligen vill vi tacka Stefan Mankefors för stöd och hjälp med utrustning då
ingen annan ville vara till hands.
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Symbolförteckning
ATM Asynchronous Transfer Mode
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
DNS Domain Name System
DoS Denial of Service
FDDI Fibre Distributed Data Interface
GNOME Fönsterhanterare för Linux
ICMP Internet Control Message Protocol
IIS Internet Information Server
KDE Fönsterhanterare för Linux
NAT Network Address Translation
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
SRMC Symantec Raptor Management Console
ToS Types of Services
UDP User Datagram Protocol
VPN Virtual Private Network
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1 Introduktion

1.1 Förväntningar på läsarkretsen
För att kunna ta åt sig innehållet i denna uppsats bör läsaren ha goda
kunskaper inom ämnet datavetenskap och datakommunikation samt
allmänna kunskaper om brandväggar.

1.2 Bakgrund
“We are currently under attack from an Internet VIRUS! It has hit Berkeley,
UC San Diego, Lawrence Livermore, Stanford, and NASA Ames.” -Peter
Yee, NASA Ames Research Center, 1988-11-02.

Den 2 november 1988 skickades detta meddelandet ut till alla på TCP/IP -
Internets maillista. De hade drabbats av det första kända viruset (The Morris
Worm). Detta satte fart på dem som hade ”konstruerat” Internet och fick
dem att inse att det inte längre var en aktivitet som bestod av ett slutet
sällskap. På grund av denna och liknande händelser startade ett
säkerhetstänkande. Detta säkerhetstänkande låg till grunden för utvecklingen
av brandväggar.

På slutet av 80-talet kom de första brandväggarna för nätverk. De bestod av
routrar vilka användes till att dela upp nätverk till mindre lokala nätverk. På
detta sätt minimerade man problemen med oönskad trafik över hela
nätverket.

De första ”säkerhets” -brandväggarna började användas under tidigt 90-tal.
De var baserade på IP-routrar med filtreringsregler. Dessa brandväggar var
effektiva men begränsade på grund av att det var svårt att få de olika
reglerna att fungera på ett tillfredställande sätt.

Under 90 talets utvecklades de olika brandväggstyperna som finns idag till
exempel Bastian Host, proxybaserade, paketfiltrerande och olika
hårdvarulösningar. De tidiga brandväggarna innehöll bara de nödvändigaste
funktionerna. De organisationer och företag som över huvud taget använde
brandväggar hade inte så många tjänster som behövde skyddas. Detta gjorde
brandväggarna lättare att underhålla på grund av att även Internet på den
tiden var begränsat i omfång. Dagens brandväggar måste uppfylla en mängd
olika krav och behov till skillnad från de tidigare brandväggarna. Internets
rasande utveckling har även gjort att brandväggarna fortlöper att uppfylla de
säkerhetskraven som ställs idag. [URL 1]
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I och med Internets utveckling har även användarna utvecklats. Flera av
dessa användare har inte bara goda avsikter. Dagens
kommunikationssamhälle består av mycket viktig information som behöver
skyddas från både obildade användare och entusiastiska hackers. Säkerheten
är något som ibland glöms bort och bristande säkerhet kan få förödande
konsekvenser. Vi måste få ett ökat säkerhetstänkande. Brandväggar som
skyddar våra nätverk är ett måste och vi användare måste förstå varför.

2 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att jämföra tre olika paketfiltrerande
brandväggar och utifrån olika kriterier jämföra dessa.

Målet med examensarbetet är att införskaffa oss en större kunskap om
brandväggar i allmänhet. Testerna på de olika paketfiltrerande
brandväggarna kommer i sin tur att ge oss en mer fördjupad teknisk
kunskap. För övrigt vill vi ge läsaren ett större säkerhetstänkande och en
förståelse för brandväggens betydelse ur säkerhetssynvinkel.[Ö1]

2.1 Avgränsningar
Vi har avgränsat oss till vissa specifika delar för att inte arbetet ska bli för
komplext. Vi inleder rapporten med att ge en förståelse för vad en
brandvägg är, olika typer, hur en brandvägg fungerar, vad den skyddar mot
och vad den inte skyddar mot. Fördjupningen i arbetet kommer att riktas
mot paketfiltrerande brandväggar, vilket är huvudämnet. Arbetets senare del
kommer att läggas på att testa olika paketfiltrerande brandväggar som är
avsedda för kommersiellt bruk.

De brandväggar vi analyserar är ämnade att fungera i nätverksmiljöer där
brandväggen ska skydda flera datorer.

Vid den tekniska undersökningen har vi begränsat oss till fyra faktorer. Vi
kommer använda dessa fyra faktorer för att jämföra de tre olika
brandväggarna. Vi kommer att undersöka följande:

� Hur går implementeringen och installationen av de olika brandväggarna
till.

� Vilka regler och operationer man kan konfigurera.

� Brandväggarnas säkerhet.

� Skillnader och likheter mellan de tre paketfiltrerande brandväggarna. [Ö1]
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3 Val av metod
Vi kommer att arbeta utifrån den kvantitativa metoden med en induktiv
metodansats. Detta för att vi på ett mer konkret sätt ska få fram resultatet.
Vid användning av den kvantitativa modellen så genomför man tester om
och hur någonting förändras och hur man genom tester kan se detta. Induktiv
metodansats innebär att man samlar in data och utifrån insamlingar testar
dem på ett empiriskt sätt. Vi reserverar oss för att inslag av en kvalitativ
metod kan komma att användas då oprecisa, subjektiva och ej testbara
studier kan krävas för vissa delar. [L1] [Ö1]

3.1 Strategi
Vi kommer att börja examensarbetet med insamling av information från
böcker och Internet. Detta för att vi själva ska få en bra kunskapsgrund inför
det praktiska momentet. Vi kommer även att ha med en övergripande del
som beskriver brandväggar i allmänhet. Vi har bokat möten med handledare
på bestämda tider. Detta för att hela tiden vara införstådda med att det vi
gjort är riktigt och för att få idéer och kritik. Under denna tid så kommer vi
även att börja arbeta på rapporten och dokumentera de inledande fakta
rapporten ska innehålla. Det innebär att vi förklarar brandväggar i allmänhet
hur de fungerar och vad de fyller för syfte och så vidare.

Desto mer kunskap vi skaffar oss och hur det praktiskt löser sig med lokaler
och utrustning så kommer det tekniska arbetet att inledas. Där kommer tester
att utföras på de brandväggar vi har valt att analysera.

Examensarbetet kommer till största del bestå av utformandet av en
vetenskaplig rapport. Uppskattningsvis kommer 30 % av tiden att utgöra en
teknisk del där implementation, undersökning och jämförelser av de olika
brandväggarna kommer att ske. Som sagt kommer den största delen av tiden
läggas på att framställa en korrekt akademisk vedertagen rapport.

Var och en i gruppen kommer att utvärdera, implementera och undersöka en
brandvägg var utifrån de kriterierna och frågeställningar vi har valt. [Ö1]

3.2 Resurser
Den tekniska utrustningen (datorer, applikationer, hårdvara m.m.) kommer
HTU att stå för. Vissa externa resurser kommer att användas. [Ö1]
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4 Allmänt om brandväggar

4.1 Vad är en brandvägg?
En brandvägg fungerar som en mur runt det interna nätverket. Den har som
huvuduppgift att skydda mot oönskad trafik både in och ut genom nätverket.
En brandvägg används i första hand för att skydda det interna nätet mot hot
från övriga Internet. En brandvägg kan konfigureras till två extrema lägen,
helt öppen eller helt stängd. Om den är helt stängd kan ingen trafik passera
brandväggen vare sig in eller ut. Om brandväggen konfigureras helt öppen
blir hela det interna nätet en del av Internet eftersom ingen trafik stoppas.
För att få en så säker och väl fungerande brandvägg som möjligt gäller det
att endast ge tillgång till den typ av trafik som verksamheten kräver och
neka all annan trafik. Brandväggens uppgift är inte enbart att skydda från
externa attacker utan även att kontrollera vad användarna inom det lokala
nätet gör. Brandväggen kan till exempel konfigureras för att omöjliggöra att
vissa tjänster kan köras på klientdatorerna.

Inom större nätverk eller organisationer används ofta interna brandväggar
som ett komplement. Detta för att olika avdelningar inom ett företag endast
ska ha tillgång till den data de behöver. Detta kan innebära att de endast har
tillgång till de applikationer eller den information de behöver för att uträtta
sitt arbete. [URL 2]

Sammanfattningsvis har en brandvägg följande säkerhetsfunktioner.

Dessa är att:

� Vidarebefordra eller stoppa nätverkstrafik

� Dela in nätverk i olika säkerhetszoner.

� Fungera som en central punkt för säkerhetsarbete där loggar visar
inträffade händelser.

� Filtrera data och trafik. [URL 3]

Införskaffandet av en brandvägg innebär inte att datasäkerhetsaspekterna
kan åsidosättas. Det finns fortfarande mängder av säkerhetsrelaterade
problem som kvarstår. Problem som fortfarande kan uppstå är att:

� Brandväggen kan vara felkonfigurerad och innehålla säkerhetshål.

� Den kan vara dåligt administrerad.

� Attacker via godkända protokoll som till exempel FTP.

� Användarnas inkompetens. [URL 3]
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4.2 Brandväggens grundläggande princip

Fig. 1. Enkel skiss över brandväggens grundprincip.

Fig. 1 illustrerar att enbart tillåta önskad kommunikation mellan skyddad
maskin/nätverk och omvärlden (Internet), vanligen genom att den skyddade
datorn inleder kommunikationen utåt.

4.3 Olika typer av brandväggar
Det finns ett antal olika typer av brandväggar att välja mellan. Vilken typ
man väljer beror på vilken typ av säkerhet man eftersöker, eller vilken man
anser vara lämpligast för sin organisation. De tre huvudsakliga typerna är:

� Paketfiltrerande lösning

� Proxylösning

� Hårdvarulösning (Paketfiltrerande/Proxylösning) [Ö2]

4.3.1 Paketfiltrerande brandvägg

4.3.1.1 Definition

”Den händelse en enhet utför för att selektivt kontrollera flödet av data
till och från ett nätverk. Paketfilter tillåter och nekar paket, vanligtvis
när man routar dem från ett nätverk till ett annat (oftast från Internet till
ett internt nätverk och vice versa). För att utföra paketfiltrering sätter du
upp olika regler som specificerar vilka typer av paket som (ex. dem, till
eller från en särskild IP-adress eller port) ska vara tillåtna eller
blockerade. Paketfiltrering kan uppstå i en router, en brygga eller en
enskild värd (host).”  [L2, sid. 103]



Paketfiltrerande brandväggar
Henrik Nyström, Fredrik Samuelsson, Emil Stridbeck

- 9 -

4.3.1.2 Olika typer av paketfiltrerande brandväggar

Det finns tre huvudsakliga typer av paketfiltrerande brandväggar. Dessa är
Simple Packet Filtering, Stateful Packet Filtering och Circuit-Level
Gateways.

Simple Packet Filtering

En Simple Packet Filtering brandvägg läser källan, destinationen och
protokollinformationen från huvudet på varje paket. Simple Packet Filtering
är generellt sett snabbare än en proxybaserad brandvägg på grund av att den
endast gör en enkel kontroll av det specifika paketet.

Dessa typer av brandväggar har sämre skydd mot olika typer av attacker. Till
exempel kan de inte skydda mot attacker på applikationsnivå på grund av att
de endast läser huvudet av paketet och inte kontrollerar vad det är för typ av
paket det vill säga vad det innehåller för data. En annan nackdel är att
filtreringsregler måste konfigureras i rätt ordning, annars kan säkerheten bli
bristfällig. Detta gör brandväggen svårkonfigurerad på grund av att man hela
tiden måste kontrollera så att reglerna ligger i rätt ordning. Simple Packet
Filtering kan göra routing operationer, vilket gör dem säkra för
routingbaserade attacker. [URL 4]

Stateful Packet Filtering

En Stateful Packet Filtering brandvägg samlar nulägesinformation på varje
paket som passerar brandväggen. Denna information används för att spåra
öppna och giltiga anslutningar utan att kontrollera varje paket. Egentligen
behövs bara det första paketet på en TCP-anslutning kontrolleras.
Efterföljande paket är igenkända som en del av samma anslutning. Det finns
ett antal svagheter med denna funktion. Den största svagheten är att denna
typ av brandvägg inte skyddar mot applikationsnivåattacker. [URL 4]

Circuit-Level Gateways

En Circuit-Level Gateway arbetar bara på sessionslagret. När en session har
blivit etablerad kommer brandväggen att godkänna alla typer av trafik. Detta
kan medföra att det skyddade nätverket blir öppet för attacker som kan
nedsätta brandväggens förmåga att hantera information. En brandvägg av
denna typ tillåter inte kontroll av olika typer av trafik. [URL 4]

4.3.1.3 Paket och dess uppbyggnad

TCP/IP-stacken är uppbyggd i fyra lager. Dessa fyra lager är konstruerade så
att de tillsammans omfamnar paketet. På varje lager har paketet två delar,
huvud och kropp. Huvudet innehåller information som är relevant för det
specifika lagret medan kroppen innehåller data. Dessa fyra lager är: [L2 sid. 76]
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Namn: Exempel på protokoll

Applikationslagret FTP, Telnet, HTTP

Transportlagret TCP eller UDP

Internetlagret IP

Nätverkslagret Ethernet, FDDI, ATM [L2 sid. 75]

Ur paketfiltreringens synvinkel innehåller IP-huvudet fyra delar av
information. Dessa delar är:

� Avsändarens IP-adress som har ett fyra byte långt fält vilket innehåller
tex.192.168.1.1.

� IP-mottagaradress vilken ser likadan ut som avsändaradressen

� IP-protokolltypen vilken identifierar IP-kroppen som ett TCP-paket,
UDP-paket, ICMP-paket eller någon annan typ av paket.

� IP-valsfältet vilket oftast är tomt, där val som IP-sändarvägen och IP-
säkerhetsvalet skulle bli specificerat om de var använda för ett givet
paket.  [L2 sid. 78]

Fig. 2 IP-huvud och kropp

När ett IP-paket transporteras över ett givet nätverk så delas det upp i mindre
delar (fragmentering). Denna uppdelning påverkar inte IP-paketet. [L2 sid. 79]

När man tittat på TCP-paketet som visas i fig. 2 innehåller huvudet tre
viktiga delar vilka kan vara intressanta när man pratar om paketfiltrering.
[L2 sid. 79]
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� TCP-avsändarport

o Ett nummer bestående av två byte som specificerar vilken
klient eller serverprocess (avsändarmaskinen ) paketet
kommer ifrån.

� TCP-destinationsport

o Ett nummer bestående av två byte som specificerar vilken
klient eller serverprocess (mottagarmaskinen ) paketet ska till

� TCP-flaggfältet

o Fältet innehåller olika flaggor vilka har funktionen att
indikera speciella sorter av paket. [L2 sid. 79]

Telnet, FTP, SMTP och HTTP är alla vanligt förekommande protokoll på
Internet. TCP-protokollet är det de använder för att kommunicera eftersom
det är ett transportprotokoll. TCP står till tjänst med dubbelriktad
förbindelse mellan två ändpunkter. [L2 sid. 86]

TCP är pålitligt och kan garantera tre saker till applikationslagret:

� Mottagaren kommer att ta emot alla applikationsdata.

� Mottagaren kommer att ta emot applikationsdatan i korrekt följd.

� Mottagaren kommer inte att ta emot dubbletter av applikationsdata.
[L2 sid. 86]

UDP är också ett vanligt förekommande transportprotokoll som är en
enklare variant av TCP. UDP är ett av delprotokollen i TCP/IP. UDP kräver,
till skillnad mot TCP, inte kvittenser och begär inga omsändningar. [URL 5]
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Fig. 3 visar ACK-bitar och SYN-bitar i ett TCP-paket [L2 sid.88]

När man pratar om TCP och paketfiltrering och dess implementeringar så är
SYN-biten och ACK-biten två viktiga begrepp. Dessa två bitar är flaggor
som sätts i TCP-huvudet vid en TCP-anslutning. SYN-biten används för att
upprätthålla en anslutning. Den fungerar som en förfrågan som till exempel
klienten skickar till servern. SYN sätts i detta fall till ”true”. ACK-biten
används för att mottagaren ska bli varse om en uppkoppling och vid
erkännande av uppkopplingen sätts ACK-biten till ”true”. Man kan i
brandväggen sätta upp regler för att inte acceptera paket där inte ACK-biten
är satt. Till exempel om man inte vill att en utomstående server ska kunna
starta upp en TCP-förbindelse eftersom första paketen i en TCP-förbindelse
inte har ACK-biten satt. [L2] [URL 6]

TCP använder ett nummer på varje paket, dessa kallas sekvensnummer. Om
man skickar ett paket kan det exempelvis ha nummer 100 och innehålla 50
byte data. Paketet kommer då att ha sekvensnummer 150. Om en attackerare
vill ta över en TCP-uppkoppling måste han veta det exakta
sekvensnummret. Avslutningsvis behöver en attackerare följande
information för att ta över en TCP-förbindelse: [L2] [URL 6]

� Förmågan att forcera TCP/IP paket.

� Det inledande sekvensnumret för en anslutning.
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� Kännedomen om att någon annan har startat upp en önskvärd
uppkoppling. [L2 sid. 89]

4.3.1.4 Paketfiltrering

Alla paket som filtreras innehåller en viss specifik information.
Informationen finns i paketets olika huvud. Denna information kan
innehålla:

� IP-avsändaradress.

� IP-destinationsadress.

� Protokoll till exempel TCP, UDP eller ICMP.

� TCP eller UDP avsändarport.

� TCP eller UDP destinationsport.

� ICMP meddelandetyp.

� Storleken på paketet.[L2 sid. 105]

För att förstå hur paketfiltrering fungerar så behöver man förstå skillnaden
mellan en vanlig router och en så kallad Screening router. Den router som
en paketfiltrerande brandvägg använder kallas Screening router. Dessa
routrar är mer noggranna i sitt filtrerande än en vanlig router. En vanlig
router kontrollerar bara paketets destinationsadress och utifrån detta hanterar
den paketet på två sätt:

� Sända paketet till destinationsadressen och lyckas.

� Returnera ett ICMP-meddelande till paketets avsändare om att
adressen är okänd. [L2]

En Screening router kontrollerar paketen mer ingående. Jämfört med en
vanlig router så kontrollerar den även om den ska eller inte ska routa
paketen. Den behandlar alltså paketet på fyra sätt:

� Sänder paketet till destinationsadressen.

� Vet inte vart paketet ska och returnerar ett ICMP-meddelande till
paketets avsändare.

� Utifrån vissa regler kontrollerar om den ska skicka vidare paketet.

� Utifrån vissa regler kontrollerar om den inte ska skicka vidare
paketet. [L2]

4.3.1.5 Fördelar och nackdelar med paketfiltrering

Fördelar:
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� En enda strategisk placerad paketfiltrerande router kan bistå med att
skydda hela nätverket. Man kan alltså uppnå en enastående
säkerhetsförbättring för nätverket om bara en ensam router är enda
utvägen mot Internet.

� Paketfiltrering är väldigt effektivt på grund av att den placeras redan
på den kritiska delen av ett nätverk där routern redan finns. Detta
skapar inga extra flaskhalsar efter det att en brandvägg
implementeras.

� De flesta routrar på marknaden stödjer paketfiltrering. [L2]

Nackdelar:

� Regler för paketfiltrering kan vara svåra att konfigurera för att få
bästa möjliga resultat.

� När konfiguration av regler är gjord kan de vara svåra att testa.

� Det kan vara svårt eller till och med omöjligt att filtrera bort viss typ
av trafik. Detta innebär att om man blockerar ett program som kan
vara en säkerhetsrisk så kan andra program också bli blockerade.

� Paketfiltrerande brandväggar kan precis som all annan programvara
innehålla buggar. Detta kan resultera i säkerhetsbrister som till
exempel att data som egentligen inte är tillåten passerar.

� Implementerar man paketfiltrering på en router minskar routerns
prestanda.

� Regelsättning kan i vissa fall vara begränsad. Exempelvis ser routern
vilket IP-nummer paketet kommer ifrån fast inte vilken inloggad
användare som skickar det. [L2]

4.3.1.6 Exempel på regel

Nedanstående exempel enligt fig. 4 visar ett exempel på paketfiltrering av
IP-filter som tillåter klienter från det interna nätet 195.25.1.0/241 att surfa
till vilken webbserver (HTTP) som helst på Internet.

Rad 1 i exemplet reglerar att alla avsändare med IP-adress som matchar
195.25.1.0 med nätmask 255.255.255.0, det vill säga 193.25.1.X, som skall
till vilken IP-adress som helst, får passera brandväggen om den har en
avsändarport större än 1023 och mottagarporten är port 80 (det vill säga
webbtrafik).

Rad 2 tillåter webbservern på utsidan att svara till klienten på insidan till en
port som är större än 1023. Protokollet TCP/ACK innebär att endast om
ACK-biten i TCP-huvudet är satt till true får paketet passera brandväggen.

                                                
1 Siffran 24 indikerar den nätmask som adresserna använder.
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Detta förhindrar att förbindelsen startas ifrån utsidan eftersom första paketen
i en TCP-förbindelse inte har ACK biten satt.

Rad 3 förbjuder all trafik som inte återfinns på de övriga raderna i listan,
eftersom listan matchas uppifrån och ner. [URL 7]

Typ Avsändare Mask Mottagare Mask Port AvsPort MotPort
Permit 195.25.1.0 255.255.255.0  0.0.0.0 0.0.0.0 tcp gt 1023 Eq 80
Permit 0.0.0.0 0.0.0.0  195.25.1.0 255.255.255.0 tcp/ack eq 80 Gt 1023
Deny 0.0.0.0 0.0.0.0  0.0.0.0 0.0.0.0 all any 0 Any 0

Fig. 4 visar en tabell över tre olika regler. [URL 7]

4.3.2 Proxybaserad brandvägg

En proxybaserad brandvägg arbetar på applikationsnivå. Detta innebär att
den har kunskap om det specifika applikationsprotokollet som används för
tillfället exempelvis HTTP vid webbtrafik. Den proxybaserade brandväggen
fungerar som en mellanhand mellan Internet och användaren. All trafik från
användaren går via proxyservern och sedan ut till Internet och tvärtom. I
proxyn kan man ha regler för vilken trafik som ska tillåtas. Oftast
kontrolleras bara trafiken som går från användaren och ut mot Internet.
Proxyservern kan även cacha till exempel webbsidor för att minska
bandbredden när många användaren surfar på samma ställe. En
proxybaserad brandvägg kräver oftast lite högre prestanda som till exempel
snabbare processor, minne och så vidare än till exempel paketfiltrerande
brandväggar. Den proxybaserade brandväggen är i teorin säkrare än den
paketfiltrerande brandväggen på grund av dess förståelse av
applikationsprotokollen. En förutsättning för detta påstående är att den är
precist konfigurerad. [URL 7] [URL 8]

4.3.3 Hårdvarubaserad brandvägg (Paketfiltrerande/Proxylösning)

En hårdvarubaserad brandvägg är en mjukvara som är implementerad i en
dator eller en hårdvara. Denna dator/hårdvara är då helt anpassad för att
endast fungera som en brandvägg. Hårdvaran är optimerad för att köras
enbart som en brandvägg och även operativsystemet i hårdvarubrandväggen
är byggt för detta ändamål. En hårdvarubaserad brandvägg kan antingen vara
en paketfilterlösning eller en proxylösning. [Ö3]

4.4 Vad en brandvägg skyddar mot
De flesta brandväggar kan konfigureras till att endast tillåta en viss typ av
trafik exempelvis HTTP. Om brandväggen konfigureras till detta läge
blockerar den alla andra protokoll förutom HTTP.
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Generellt sett skyddar brandväggen mot alla oauktoriserade interaktiva
inloggningar som den är konfigurerad till. Man kan också konfigurera de
flesta brandväggar till att blockera all trafik från utsidan (Internet) till
insidan (nätverket), men tillåta användare från insidan att kommunicera fritt
med utsidan.

Brandväggar är också viktiga ur loggnings- och autentiseringssynpunkt.
Brandväggen loggar all trafik som passerar. Exempelvis kan man utifrån
loggarna utläsa:

� Vilken typ av trafik som passerar.

� Vid vilka tider trafiken passerar brandväggen.

� Vilka protokoll som används och fördelningen mellan dessa.

� Hur många intrångsförsök som har gjorts och från vilka IP-adresser
dessa gjorts.

Brandväggar kan även tillhandahålla en så kallad choke-point där säkerhet
och granskning kan ske på ett kraftfullt sätt. Choke point är en variant av
strategi. Det syftar till att det finns en punkt där all inkommande och
utgående trafik passerar. Detta är ett naturligt ställe att övervaka och
kontrollera, till exempel brandväggar. Det är också en naturlig punkt att
bryta kontakten med det externa nätverket om det skulle bli nödvändigt.
Denna lösning kritiseras ofta för att vara av typen ”singel point of failure”
men kärnpunkten är att denna punkt möjliggör kontroll.

Skulle ett datorsystem bli attackerat av en person som ”ringer” in till
nätverket med ett modem kan brandväggen i systemet fungera som ett
spårningsverktyg som spårar upp förövaren. [URL 6]

4.5 Vad en brandvägg inte skyddar mot
En brandvägg kan bara skydda mot det den är designad för. Det är omöjligt
att förutse alla de ”buggar” som andra mjukvaror kan innehålla. I själva
verket finns det många situationer där en brandvägg inte kan ge det skydd
många tror. En brandvägg tar hand om den trafik som passerar genom den
fast all kommunikation kanske inte går igenom brandväggen. Till exempel
kan ett backup-band inte skyddas av en brandvägg men ändå komma i fel
händer med viktig data. En anslutning via modem kan heller inte en
brandvägg skydda mot. Många organisationer tror att om man har en dyr och
flerfunktionell brandvägg så har man det skyddet man behöver men så är
inte är fallet.
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För att en brandvägg ska skydda och fungera på rätt sätt måste den vara en
del av en organiserad säkerhetsarkitektur. En brandvägg måste spänna över
alla nivåer av säkerhet i hela nätverket.

Otillåten data i fel händer kan exporteras genom en brandvägg men den kan
likaväl läcka ut genom telefon, fax, diskett och så vidare. Det är mycket
vanligare och större chans att data kommer ut från företaget på något av
dessa sätt än att de kommer genom brandväggen. Slarv eller förräderi inom
företaget är heller inget brandväggen skyddar emot. Om känslig information
kommer ut via telefon så kan den även där komma i fel händer och kan vara
ett mål för en attackerare. Alltså kan en hacker hitta andra vägar in i
verksamhetens datasystem än genom brandväggen.

En brandvägg saknar även skydd mot så kallad ”tunneling” över de flesta
applikationsprotokoll. Tunneling är en teknik som ger ett nät möjlighet att
förmedla data genom ett annat nät, till exempel från ett företags lokala nät
(LAN) över Internet till ett annat lokalt nät. Tunnling sker genom inkapsling
av data. Både meddelandet och informationen som krävs för överföringen i
det första nätet kapslas in i paket, som det andra nätet förmedlar. Tunnling
kan jämföras med att transportera lastbilar med järnvägsvagnar eller fartyg.

Trojaner som körs på vissa protokoll är heller inget en brandvägg skyddar
mot. En brandvägg i sig gör inte nätverket säkert. Som administratör måste
man hela tiden hålla sig uppdaterad på nya säkerhetspatchar på till exempel
servrar för att bibehålla högsta tänkbara säkerhet.

Sammanfattningsvis skyddar inte en brandvägg mot:

� Attacker vilka går runt brandväggen (backup-band, diskett, FAX,
telefon, modem)

� Inkompetenta användare eller förrädare inom företaget.

� Tunneling

� Dålig administration [URL 6] [URL 9]

4.6 Vanliga attacker mot en brandvägg
Ett vanligt intrångsförsök betyder att en obehörig person försöker ta sig in i
ett system och få access till data vilken personen i fråga inte har tillåtelse till.
Det finns ett antal olika attacker som figurerar på Internet. De vanligaste
attackerna är:

� IP-adress spoofing. IP-paketet innehåller en tillförlitlig IP-adress
som dess källa, fast paketet sänds i själva verket inte från den
tillförlitliga adressen.
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� SMTP attacker. Vissa versioner av Sendmail2 har buggar som skapar
säkerhetshål. I vissa e-postprogram kan man skriva ett e-post där
ämnesraden innehåller ett antal tecken som i sin tur överbelastar
Sendmail.

� TCP-session hijacking. En aktiv session övertas av en attackerare.

� Port scanning. Alla portar kontrolleras för att hitta ett potentiellt
säkerhetshål med syfte att tränga in i ett system.

� DNS attacker. Olika DNS attacker kan användas för att samla in
nätverksinformation som kan användas i eget syfte eller skriva över
korrekt information för att sabotera för organisationer.

En attack som är skapad för att blockera tillgång till dator- eller
nätverksresurser kallas för Denial of Service. DoS attacker går ut på att
överbelasta ditt system eller nätverk med någon slags onödig förfrågan.
Denial of Service kan vara följande typer av attacker:

� Ping attack. Ett ovanligt stort ICMP paket sänds i ping förfrågan och
exploaterar en svaghet i operativsystemet som i sin tur blir
överbelastat och nätverkstjänsterna fryses.

� SYN flooding. TCP anslutningar är etablerade när ett system sänder
ett SYN-paket till ett annat system, vilket gör att det andra systemet
öppnar en avslutning (end of the connection) på anslutningen. SYN-
flooding använder ett stort antal SYN-paket vilket medför ett stort
antal öppna anslutningar. Detta tar upp processorkraft och sänker
systemprestandan avsevärt. [URL 4]

4.7 Hårdvara som krävs för brandvägg
Hårdvaran som krävs för en brandvägg är till största del beroende av hur
många datorer som är anslutna till en brandvägg. Desto fler datorer som är
anslutna till en brandvägg medför att en större mängd trafik måste
behandlas. Detta faktum innebär att det ställs högre krav på hårdvaran. Även
Internetuppkopplingens hastighet spelar en stor roll. Har man en snabb
anslutning till brandväggen ökar hårdvarukraven. Generellt sett så krävs det
mer av hårdvaran om man använder sig av en proxybaserad brandvägg
gentemot en paketfiltrerande brandvägg. I de flesta fall så duger det med en
vanlig persondator som brandvägg om inte det interna nätverket är för stort.
Har man ett större nätverk med hög datagenomströmning så lämpar sig en
hårdvarulösning bättre.

                                                
2 Mailserverapplikation för Linux.
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4.8 Lämpliga operativsystem för brandväggar
Det finns brandväggar till alla de operativsystem som finns på marknaden.
Exempel på operativsystem som kan användas till att använda en brandvägg
på är Linux, Microsoft Windows och Mac OS. Vi har i vårat arbete använt
oss av Microsoft Windows och Linux för våra mjukvarubrandväggar. För
båda dessa operativsystem finns det en uppsjö av brandväggar och det kan
vara svårt att veta vilken som lämpar sig bäst.

Att använda en brandvägg i Windowsmiljö kostar oftast pengar eftersom
brandväggarna i de flesta fall är kommersiella produkter. Införskaffandet av
en brandvägg för Windows kan resultera i stora kostnader på grund av att
man betalar licens efter antal användare. Användargränssnittet och Windows
popularitet gör att de flesta använder sig av Microsoft Windows istället för
Linux eller något annat operativsystem. Linux är snabbt och stabilt men det
krävs dock en hel del datorvana för att kunna handskas med
operativsystemet. Linux har flera distributioner vilka lämpar sig bra till att
använda som brandvägg och de flesta brandväggarna för Linux finns att
ladda hem gratis från Internet. Det finns en mängd olika brandväggar att
ladda hem till Linux, detta kan dock vara en fälla då många av
brandväggarna inte fyller sin funktion. Eftersom Linux källkod är öppen och
vem som helst kan utveckla program till Linux kommer hela tiden nya
program. Detta gör det svårt att få fram vilka som är väsentliga och om de
uppfyller de krav man har.

5 Implementation och utförande

5.1 Testutrustning
Vi har använt oss av tre datorer på vilka följande systemkonfiguration och
komponenter har installerats:

Operativsystem: Microsoft Windows XP Professional respektive 
Redhat Linux 7.2

Datortillverkare: Dell Computer Corporation
System Model:  PowerEdge 1550/1000
Processor: Intel Pentium III, ~993MHz
Ram-minne: 256MB RAM
Filsystem: FAT32 (Windows XP) respektive

Ext2 (Redhat Linux 7.2)

Denna systemkonfiguration är en generell beskrivning. Vi kommer att
förklara mer ingående under testernas gång vad och vilka specifika
komponenter och hårdvarulösningar som använts. [Ö4]



Paketfiltrerande brandväggar
Henrik Nyström, Fredrik Samuelsson, Emil Stridbeck

- 20 -

5.2 Testverktyg
Vi kommer att undersöka varje brandväggs säkerhet. Detta kommer att göras
med hjälp av olika testverktyg för att se om brandväggarna lever upp till det
tillverkarna påstår. Vi kommer att använda oss av följande verktyg:

SuperScan v 3.0
SuperScan är ett program som utför ping och portscanning. Detta gör att
man kan se om de finns några öppna hål på den brandväggsskyddade datorn.
Vid användning av programmet så anger man vilket IP-intervall man ska
utföra scanningen på. Efter att man gjort detta lagras all information i en
textfil vilken visar informationen. [URL 10]

Retina Network Security Scanner v 1.0.2

Retina Network Security Scanner är ett program där man testar en dator eller
brandvägg och ser om dem har några dokumenterade säkerhetshål.
Programmet letar efter öppna portar och tjänster som kan vara relevant
information för en attackerare. Om programmet hittar ett potentiellt
säkerhetshål så visar programmet information om säkerhetshålet och länkar
vidare till en specifik sida på www.securtityfocus.com där ytterligare
information finns. [URL 11]

Cerberus Internet Scanner 5.0

Är ett verktyg som är designat att hjälpa administratörer att hitta och åtgärda
säkerhetshål på deras nätverk. Efter scanning genereras en HTML-sida där
resultatet publiceras till exempel på vilka tjänster som är öppna och
information om dessa till exempel säkerhetshål. [URL 13]

Vidare kommer vi att redogöra för om varje brandvägg lever upp till de
nyckelfunktioner vilka tillverkarna påstår att de ska göra. Vi kommer att
redogöra för brandväggarnas säkerhet och dess nyckelfunktioner efter varje
brandväggsundersökning under rubriken Utvärdering av nyckelfunktioner
och säkerhet.

5.3 Teknisk implementation.

5.3.1 Firestarter (Redhat Linux 7.2)

Enligt deras egen hemsida är Firestarter ett ”komplett brandväggsverktyg
med avseende att användas på Linuxmaskiner”. Firestarter är användbar
både för att skydda sin personliga arbetsstation eller om man har ett nätverk
med flera datorer. [URL 10]

Nyckelfunktioner:
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� Installationsguiden för brandväggen gör det enkelt att skapa en
anpassad brandvägg i bara några få steg.

� Fönster visar och varnar i realtid vilka förfrågningar man får till
brandväggen.

� Öppna och stänga portar, hindra trafik från attackerare och dölja
tjänsterna som finns görs med några enkla kommandon.

� Skyddar det interna nätverkets adresser med hjälp av NAT3

(Network Adress Translation) eller Port Forwarding för ditt nätverk.

� Firestarer är designat för GNOME men fungerar även för KDE.
Stödjer Linuxkärna version 2.2 och 2.4.” [URL 13]

5.3.1.1 Nätverksarkitektur

Fig. 5

Fig. 5 visar hur vi byggde upp nätverket för att kunna implementera
Firestarter. Firestarter implementerades på brandväggsdatorn med
operativsystemet Redhat Linux 7.2. Brandväggen är utrustad med två
nätverkskort (eth0 och eth1). Den externa datorn (Internet) är ansluten till
det första nätverkskortet (eth0) på brandväggen och den interna datorn till
det andra nätverkskortet (eth1).

                                                
3 En funktion i brandväggen som översätter alla interna IP-nummer till ett enda IP-nummer
som visas utåt (Internet).
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5.3.1.2 Implementering

Brandväggen Firestarter finns att ladda hem som ett färdigkompilerat rpm-
paket4 från http://firestarter.sourceforge.net. För att installera rpm-paketet
exekverades följande kommando i terminalfönstret: rpm –i firestarter-0.8.2-
1.i386.rpm.

Själva implementeringen av brandväggen utgörs av 6 steg vilka är:

� Välj din Erfarenhetsnivå. Här kan man välja Enkel
brandväggskonfiguration eller Avancerad brandväggskonfiguration.
Avancerad brandväggskonfiguration innebär att man konfigurerar
brandväggsinställningarna manuellt och att man kan välja egna
alternativ för vad man vill att brandväggen ska innehålla. Vi valde
Avancerad brandväggskonfiguration.

� Konfiguration av nätverksenhet. Här anger man vilken enhet man
vill ansluta till Internet med. Vi valde eth0 eftersom den är ansluten
till den externa datorn vilken symboliserar Internet. Eftersom vi har
statiska IP-adresser kryssade vi inte i rutan IP-adressen tilldelas via
DHCP

� ICMP-konfiguration. För att inte bli utsatt för eventuella DoS
attacker valde vi att aktivera ICMP-filtrering med relatering till alla
möjliga sorters paket vilka DoS attacker kan utföras på.

� Tjänstekonfiguration. Eftersom vi inte kör några servertjänster på
brandväggen eller interna datorn så valde vi att inte använda oss av
detta.

� Tjänstetypskonfiguration (ToS-konfiguration). ToS alternativen
tillåter dig att omprioritera de tjänster du använder. Detta påverkar
genomströmningen vid vissa typer av tjänster det vill säga minskar
regelrestriktionerna för att öka genomströmningen av data. Vi
använde inte ToS filtrering.

� IP-maskeringskonfiguration. Eftersom vi använder C-nätsadresser på
den interna datorn och brandväggsdatorn valde vi att använda oss av
IP-maskering.

5.3.1.3 Regelhantering

I programmet finns en flik som heter Dynamiska regler. Det är under denna
flik man ställer in reglerna i brandväggen. Det finns fyra olika fält där regler
sätts vilka heter:

                                                
4 En komprimerad fil som innehåller källkod och script för till exempel ett program.
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� Allow all connections from. Här ställer man in vilka IP-adresser som
ska få ansluta till brandväggen (nätverket).

� Deny all connections from. Här ställer man in vilka IP-adresser som
inte ska få ansluta till brandväggen (nätverket).

� Open service to machine. Här specificerar man vilka tjänster som
ska tillåtas att köras på brandväggen. För att konfigurera detta krävs
vissa inställningar. Man väljer mellan protokollen TCP och UDP,
sedan anger man IP-adress eller värdnamn som tjänsten ska öppnas
till och slutligen vilken port tjänsten körs på.

� Open service to anyone. Här väljer man vilka tjänster som kan
nyttjas av vem som helst. Konfigurationen medger val av protokoll
(TCP/UDP) samt portnummer till tjänsten som skall öppnas.

Fig. 6

Fig. 6 visar menyfönstret för dynamiska regler. Här sätts och konfigureras
Firestarters samtliga regler. Fönstret Lägg till ny regel visar vilka val man
kan ange utifrån protokoll, IP-intervall och portnummer.

För att testa implementering av regler så valde vi följande inställningar
enligt fig. 7:

� Tillåter anslutning från IP 192.168.1.2 (extern dator).

� Tillåter inte anslutning från IP 192.168.1.3.
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� Tillåter tjänsterna SSH (port 22), HTTP (port 80) och FTP (21) på
brandväggsdatorn (192.168.1.1).

� Tillåter tjänsterna SSH (port 22), HTTP (port 80) och FTP (21) för
alla datorer innanför brandväggen.

Fig. 7 visar hur det ser ut efter att implementation av regler är satta.

Efter detta testade vi att köra SSH-klient från den externa datorn till
brandväggsdatorn, vilket fungerade.

Under fliken Brandväggsträffar (fig. 8) så visas den trafik som brandväggen
utsätts för. I vårt fall när vi anslöt med SSH så visade brandväggen följande
information.
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Fig. 8 visar brandväggsträffarna i Firestarter

5.3.1.4 Utvärdering av nyckelfunktioner och säkerhet

Nyckelfunktion Överensstämmelse med tillverkaren

Enkel installationsguide Ja

Fönster visar och varnar i
realtid

Ja

Öppna och stänga portar Ja

Skyddar det interna
nätverkets adresser med
hjälp av NAT

Ja

Firestarer är designat för
GNOME men fungerar
även för KDE

Ja

Nyckelfunktioner:

� Enkel installationsguide. Installationsguiden till Firestarer är mycket
enkel att följa och förstå. Installationsguiden ger under varje
inställningssteg tydliga förklaringar om vad inställningen innebär.

� Fönster visar och varnar i realtid. Händelser som uppstår visar sig
mycket riktigt i fönstret och vi utgår ifrån att de sker i realtid då man
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vid ett anrop från en annan dator ser anslutningen direkt i Firestarters
fönster.

� Öppna och stänga portar. Som tillverkaren påstår så är det väldigt
enkelt att öppna en port för viss typ av trafik till exempel SSH (port
22). Alla portar är som defaultinställning stängda så man får öppna
de portar man vill ha öppna för de olika tjänster man vill kunna köra
till exempel FTP, SSH och HTTP.

� Skyddar det interna nätverkets adresser med hjälp av NAT. Vi anslöt
från intern dator till den externa datorns FTP-server genom
brandväggen. Resultatet av detta var att anslutningen såg ut att
komma från brandväggsdatorn. Alltså visades bara
brandväggsdatorns IP-adress ut till omvärlden.

� Firestarer är designat för GNOME men fungerar även för KDE. Vi
installerade Firestarter i både GNOME och KDE och brandväggen
fungerade utmärkt i båda fönsterhanterarna.

SuperScan

Firestarter godkänner inte några förfrågningar av typen ping eller scantrafik
från utomstående datorer som inte finns i listan för godkända datorer. Så för
att vi skulle få ut något av testet var vi tvungna att lägga till testdatorns IP-
adress i fältet över godkända adresser (allow connection from). När vi sedan
testade med programmet SuperScan så fick vi det resultatet att de vanligaste
portarna var öppna precis som vi hade konfigurerat brandväggen till.
Scantrafiken från SuperScan visades direkt i Firestarters träfflista. Att
Firestarter förkastar den trafik som inte är godkänd (ping- och scantrafik) är
positivt ur säkerhets- och belastningssynpunkt.

Retina Network Security Scanner

Vid scanning med programmet Retina Network Security Scanner fick vi
samma resultat vad gäller öppna portar som med SuperScan. Även vid
scanning av detta program fick vi först lägga till testdatorns IP-adress i fältet
över godkända adresser. Retina rapporterar över vissa möjliga säkerhetshål
på servern, men de säkerhetshålen har inget med brandväggen att göra utan
är säkerhetshål som finns i Redhat Linux.

Cerberus Internet Scanner

Detta program var det som vi fann mest användbart vid scanning av en
brandvägg. Programmet letar efter tjänster som är aktiva på eller innanför
brandväggen. De tjänster den letar efter är bland annat HTTP-server, FTP-
server och MAIL-server. Cerberus Internet Scanner hittade ingen
information vad gäller öppna tjänster. Däremot hittade Internet Scanner den
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öppna porten 111 liksom de andra programmen, men till skillnad från de två
ovanstående programmen så varnar samtidigt Internet Scanner för att denna
port kan användas för att hitta mycket information om brandväggsservern.
Denna information kan gynna en hacker avsevärt. Information som ges av
Internet Scanner kan vara mycket viktig för en brandväggsadministratör ur
säkerhetssynpunkt.

5.3.2 Deerfield VisNetic 1.0.3 (Windows XP)

Deerfield VisNetic 1.0.3 är en mjukvarubaserad brandvägg för Windows.
Enligt Deerfield som är tillverkaren av VisNetic Firewall är deras brandvägg
en kraftfull integrerad försvarsmekanism. VisNetic Firewall är utvecklad
med ett professionellt säkerhetsmedvetet tänkande. Stora organisationer som
använder sig av brandväggen är skyddade mot intrång och blir direkt
medvetna av hot med en nätverksmodell som inkluderar skydd för servrar
och arbetsstationer. [URL 14]

Nyckelfunktioner:

� Aktivitetsfönster. Fönstret visar alla aktiva händelser som passerar
genom brandväggen. Den visar också administratören hur många
besökare det är på webbsidan.

� Separat regelsättning av olika nätverkskort i systemet. Detta medger
att man kan konfigurera regler som är olika beroende på om trafiken
går ut från nätverket eller in till nätverket.

� Importering/exportering av regler. Utplacering av brandväggen över
flera arbetsstationer eller servrar är enkelt då det är enkelt att
exportera och importera regler från en brandvägg till en annan.

� Konstant säkerhet. Brandväggen skyddar servern/systemet även när
inte brandväggen är igång genom någon slags demon som ligger kvar
och bevakar. Den skyddar bland annat när datorn bootar upp.
VisNetic Firewall kan också bli konfigurerad till att blockera all
trafik till och från servern även när inte brandväggen är igång.

� Tidsbestämda regler. Regler kan bli konfigurerade till att bara vara
aktiva under vissa dagar eller vid vissa tidpunkter.

� Stateful Packet Inspection. VisNetic Firewall är en så kallad
”Statefull Inspection Firewall”. Detta innebär att brandväggen
kontrollerar mer än bara avsändaradress och destinationsadressen på
paketet och därför behöver man inte ha en proxy för varje typ av
applikation. Detta betyder att brandväggen kan kontrollera protokoll,
port, destination och avsändaradress.
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� Omfattande loggning. VisNetic Firewall har fullständig
loggningkapacitet. Man har komplett kontroll över vad som loggas,
hur stor loggfilen kan bli, vart loggfilen sparas och hur ofta loggfilen
kan skrivas över med ny data.

� E-post notifikation. Regler kan bli konfigurerade att automatiskt
skicka e-mail till vilken adress som helst om till exempel
intrångsförsök sker.

� Kontroll av alla protokoll. Olikt många andra brandväggar som
ignorerar protokoll som inte har IP-adresser t.ex. NETBEUI och IPX
så kan VisNetic Firewall bli konfigurerad till att spärra även denna
typ av trafik. [URL 14]

5.3.2.1 Nätverksarkitektur

Fig. 9

5.3.2.2 Implementering

Programmet laddade vi ner från http://www.deerfield.com.Installationen av
VisNetic Firewall 1.0.3 utförs i Windowsmiljö och för att installera själva
programmet är de bara att följa anvisningarna. När väl installationen är gjord
startas Configuration Wizard som är en guide där man väljer vilka
grundläggande inställningar man vill ha på brandväggen. Vi valde att
använda oss av serverversionen. De inställningar vi gjorde var:

� Servern (brandväggen) är ansluten till Internet (extern dator) och ett
nätverk (intern dator).
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� Servern skall fungerar som en gateway som andra datorer är anslutna
igenom.

� Att servern skall vara en ”Internal LAN adapter” (connects to my
local area network).

� De typer av applikationer som skall köras på servern, exempelvis
DHCP-server, DNS-server, Telnet-server och så vidare. Vi
markerade ingen av tjänsterna som aktiva eftersom brandväggen inte
har några tjänster i drift.

5.3.2.3 Regelhantering

Eftersom man i VisNetic Firewall kan sätta regler för de olika
nätverksinterfacen så får man i programmet först välja vilket interface man
vill sätta reglerna på. I vårt fall gäller valet för att reglera trafik som kommer
från Internet (nätverkskort 1) eller trafik som kommer från det ”interna
nätverket” (nätverkskort 2). När man valt nätverksinterface så klickar man
på ”rules”. Här högerklickar man och väljer ”new” för att lägga till en ny
regel, enligt fig. 9.

För varje regel man anger så finns en mängd alternativ. Om regeln man ska
sätta gäller en tjänst som ska köras på servern kan man välja tjänsten i en
rullista. Brandväggen fyller då själv i vilken port vilken tjänsten körs på.
Porten kan även ändras manuellt. Nästa viktiga steg är att välja vad som
händer när regeln överensstämmer. De två val som finns här är ”allow” och
”block”, vilket naturligtvis avser om trafiken för denna regel ska tillåtas
eller blockeras.

Det finns även val för vilka IP-adresser eller adress-serier som regeln ska
omfatta, för både mottagar- och avsändaradresser. En annan funktion som
tidigare nämnts är att VisNetic har konfigurationsmöjlighet för att
tidsbestämma regler. Här kan man välja att en regel endast är giltig vissa
dagar eller vissa tider på dagen.

Loggning för regeln kan konfigureras efter vilken typ av information
loggarna ska innehålla. Brandväggen kan logga själva trafiken, alla paket
och alla anslutningar för just denna regel.
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Fig. 10 visar hur VisNetics regelhanteringsfönster ser ut.

Innan vi hade konfigurerat några regler testade vi att försöka ansluta med en
HTTP-förfrågan från webbläsaren till den interna datorn. Brandväggen
blockerade denna trafik. För att testa regelhantering installerade vi en
webbserver (Internet Information Server) på den interna datorn och skapade
en enkel webbsida på denna. För att tillåta trafik på port 80 (webbtrafik)
satte vi en regel för detta ändamål (fig. 9). Återigen försökte vi ansluta med
en HTTP-förfrågan från den externa datorn till den interna datorn som har
webbservern aktiv. Detta fungerade och vår webbsida visades.

5.3.2.4 Utvärdering av nyckelfunktioner och säkerhet

Nyckelfunktion Överensstämmelse med tillverkaren

Aktivitetsfönster Ja

Separat regelsättning av
olika nätverkskort i
systemet

Ja

Importering/exportering
av regler

Ej undersökt

Konstant säkerhet Sanning med modifikation



Paketfiltrerande brandväggar
Henrik Nyström, Fredrik Samuelsson, Emil Stridbeck

- 31 -

Tidsbestämda regler Ja

Stateful Packet Inspection Ej undersökt

Omfattande loggning Ja

E-post notifikation Ja

Kontroll av alla protokoll Ja

Nyckelfunktioner:

� Aktivitetsfönster. Precis som tillverkaren säger så visar
aktivitetsfönstret på ett överskådligt sätt alla etablerade anslutningar.

� Separat regelsättning av olika nätverkskort i systemet. Detta
fungerar utmärkt. För att sätta regler måste man först välja vilket
interface regeln ska implementeras på.

� Importering/exportering av regler. För att göra detta markerar man
Rules och högerklickar. Då kan man välja att importera eller
exportera regler. Sedan får man exportera reglerna till en fil vilken
man senare kan importera tillbaka till programmet.

� Konstant säkerhet. Brandväggen kan konfigureras att antingen
stänga all trafik eller öppna all trafik som passerar när den inte är
igång. Detta argument kallar tillverkarna för konstant säkerhet vilket
vi motsätter oss. Kan man verkligen garantera en konstant säkerhet?
Till exempel om man stänger ner brandväggen helt och har den
inställd på att blockera all trafik beror ändå säkerheten på hur
Windows XP är konfigurerat med avsikt på de olika
Ethernetinterfacen.

� Tidsbestämda regler. Regler kan bli konfigurerade till att bara vara
aktiva under vissa dagar eller vid vissa tidpunkter vilket stämmer
utmärkt. Vi testade att tillåta SSH-trafik mellan 14:00 – 14:05. Det
fungerade att ansluta med SSH vilket fungerade. 14:10 anslöt vi igen
med hjälp av SSH vilket inte fungerade.

� Stateful Packet Inspection. Detta kan vi inte kontrollera fullt ut med
hjälp av programmet. Det går dock att välja om man vill använda sig
av denna typ av paketfiltrering.

� Omfattande loggning. VisNetic har följande inställningsmöjligheter
vad det gäller loggning. Man väljer var loggfilen skall placeras, hur
stor loggfilen får bli innan den börjar om, hur ofta loggfilen ska
starta om och att administratören kan få e-post när den nya loggfilen
startar. Detta görs under menyn View/Settings/Log File.
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� E-post notifikation. Regler kan bli konfigurerade att automatiskt
skicka e-post till valfri E-postadress om till exempel intrångsförsök
sker. För att realisera detta så högerklickar man på valfri regel och
väljer Edit. Under fliken Actions klickar man i Call function when
rule is hit. Sedan väljer man Browse och sedan Plug-in
PluginEmail.dll. Sedan fyller man i SMTP-server och mottagare.

� Kontroll av alla protokoll. VisNetic har mycket riktigt stöd för de
vanligaste protokollen och även stöd för de mindre förekommande
till exempel NETBEUI och IPX. Trotts detta förekommer det flera
loggar där VisNetic inte känner till protokollet som det loggade
paketen använder.

SuperScan

Vid test med programmet SuperScan så fick vi det resultatet vid användning
att de vanligaste portarna var öppna precis som vi hade konfigurerat
brandväggen till. En viktig detalj är att VisNetic i defaultinställning inte
godkänner ping eller scantrafik (i alla fall inte från SuperScan). VisNetic
förkastar helt enkelt trafiken vilket är positivt ur säkerhets- och
belastningssynpunkt. För att ens kunna få fram resultat av en scanning eller
ett pingförsök med SuperScan så måste man ställa om i inställningarna i
brandväggen och tillåta den typ av trafik på de olika Ethernet interfacen.

Retina Network Security Scanner

Vid scanning med programmet så kom vi fram till samma resultat som
SuperScan visade. Skillnaden var att Retina är mer noggrann och de
säkerhetshål programmet rapporterade om hade inget med brandväggen att
göra utan operativsystemet i sig. Vi testade även här att ställa in Filter på
brandväggen vilket innebar att även Retina inte kunde få någon som helst
information.

Cerberus Internet Scanner

När scanningen var gjord så genererade programmet en HTML-sida där det
står vad den har hittat och om det finns några säkerhetshål. Det intressanta
med detta program var att när vi hade konfigurerat brandväggen till Filter så
hittade programmet vår HTTP-server. Det var de enda programmet som
gjorde det av de vi testade.

5.3.3 Symantec Velociraptor (Hårdvarulösning)

Brandväggen Velociraptor är enligt tillverkaren Symantec en integrerad
hårdvaru/mjukvarulösning som ska garantera säkerheten för viktig
information. Velociraptor ska bara vara att implementera och efter det
skydda ens nätverk oavsett storlek. Velociraptor är en hårdvarulösning för
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rackmontering och har enligt tillverkaren total kontroll på den trafik som
kommer in eller går ut från nätverket. Den filtrerar även trafiken så att man
kan ge användarna tillgång till endast den data de behöver. Flera saker är
integrerade i Velociraptor som till exempel paketfiltrering. [URL 15]

Nyckelfunktioner:

Värt att notera är att Velociraptor innehåller många fler nyckelfunktioner än
de vi redovisat nedan. Vi valde att ta med de vi tyckte var de mest relevanta
att testa och vilka kunde ge en rättvis bild då mjukvaran vi fått inte är en
slutgiltig version.

� Raptor management Console för fjärrstyrnings- och
säkerhetsövervakning. Används för att monitorisera brandväggen
och förenklar administrationen av regler.

� Säkerhetspolicyhantering. Regler kan skapas i oberoende ordning
utan att säkerhetshål skapas. Velociraptor innehåller konfigurerbara
möjligheter för både användare och användargrupper. Om en
användare blir medlem i en specifik grupp så får den automatiskt den
gruppen rättigheter.    

� Autentisering. Velociraptor stödjer en mängd olika
autentiseringsscheman som till exempel  OOBA, Out Of Band
Authentication, AXENT Defender, LDAP, Lightweight Directory
Access Protocol, BellCore Skey, Gateway med flera.

� Loggning och rapportering. Brandväggens loggfiler innehåller
information angående sessionsfördröjning, byteräkning, URL:er,
användarnamn och autentiseringsmetoder. Loggfilerna cirkulerar
med ett konfigurerbart tidsintervall och kan bli importerade till andra
rapporteringsverktyg. [URL 15]
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Fig. 11 visar hur brandväggen Velociraptor skall placeras i nätverket för att på ett
tillfredställande sätt uppnå maximal säkerhet för organisationen. [URL 15]

5.3.3.1 Nätverksarkitektur

Fig. 12 visar vår implementation av Velociraptor
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5.3.3.2 Implementering

Eftersom programvaran i hårdvarubrandväggen vi testade inte var
fullständig så var vårt första steg att ladda in den nya programvaruversionen.
För att möjliggöra detta ansluter man brandväggen med en korskopplad
kabel till en dator med ett nätverkskort. Sedan startar man datorn med en
CD-skiva som innehåller programvara och uppdateringar. Kontakten mellan
programmet och brandväggen sköts automatiskt. Efter 15 minuter innehåller
brandväggen den nya programvaruversionen.

Efter omstart av brandväggen följer en installationsguide som styrs från de
knappar som finns på fronten på brandväggen. De inställningar man får göra
manuellt på hårdvarubrandväggen är IP-adress, nätmask och gateway. De
inställningar vi valde att göra var:

� IP-adress (insida): 192.168.3.1

� IP-adress (utsida): 192.168.3.2

� Nätmask: 255.255.255.0

� Gateway: 192.168.3.1

För att kunna administrera brandväggen finns ett konsollprogram som heter
Symantec Raptor Management Console (SRMC). Med hjälp av detta
konsollprogram så fjärrstyr/administrerar man brandväggen. För att inga
obehöriga skall kunna administrera brandväggen så skyddas brandväggen av
ett antal olika lösenord. Det är lösenord för de olika användarna SRL,
SRMC och Root. När man ansluter till brandväggen för första gången från
konsollprogrammet startas en installationsguide. I denna installationsguide
ställer man in systemnamn och domännamn. Därefter väljer man de
huvudsakliga funktioner brandväggen skall installeras med. De funktioner
som finns tillgängliga är antivirusstöd, firewall/VPN, lastbalansering och
intrångsdetektering. Vi valde att inte installera stöd för antivirus stöd därför
att brandväggen inte ska försöka uppdatera virusdefinitionerna mot
Symantec.

Därefter konfigurerades de olika nätverkskorten så att de blir anpassade till
vårt nätverk. Som vi nämnde tidigare ställde vi in ett nätverkskort för
utsidan och ett för insidan.

Installationen är nu slutförd och inställningarna sparade.
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Fig. 13 Skärmdump från SRMC (konsollprogrammet)

5.3.3.3 Regelhantering

Som vi tidigare nämnt är det konsollprogrammet SRMC som används för att
göra inställningarna i brandväggen. Även regelhanteringen sköts från SRMC
och detta sker under Access Controls/Rules enligt Fig. 13. För att skapa en
ny regel markerar man Rules i det vänstra fönstret. Efter detta flyttar man sig
till den högra delen av fönstret och högerklickar. Vidare väljer man Nytt och
sedan Rule5. Då presenteras ett fönster med ett antal olika flikar och
valmöjligheter.

                                                
5 Nytt och Rule verkar ologiskt på grund av språkskillnaderna fast det är faktum.
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Fig. 14

För att inleda regelsättningen börjar man under fliken General. De val man
kan göra och dess innehåll är:

� Description: Här anger man ett lämpligt namn på den regel man vill
skapa.

� For connections coming in via: Val för vilket interface på
brandväggen anslutningen kommer in via.

� From source: Från vilken källa anslutningen kommer ifrån.

� Destined for: Till vilken destination källan ska till.

� Coming out via: Vilket interface på brandväggen anslutningen
forslas ut ifrån

� Allow/Deny: Om regeln ska blockera eller tillåta matchande paket.

Under fliken Service anger man vilken tjänst som regeln ska omfatta till
exempel FTP. Man väljer genom att markera en eller flera tjänster och
genom ett tryck på pilen riktad till höger lägga till den eller dem. Tjänsterna
kan sedan vidarekonfigureras genom att markera tjänsten och trycka på
knappen Configure. Under Configure kan man i sin tur göra specifika
inställningar för varje tjänst.
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Under fliken Time anger man under vilket tidsintervall regeln ska vara aktiv.
Man kan till exempel sätta den att vara tillgänglig jämt eller välja bland en
mängd olika tidsintervall, exempelvis dagligen.

För att undersöka regelhanteringen mer ingående installerade vi en FTP-
server på insidan av brandväggen i det interna nätverket. Den installerade
FTP-servern konfigurerades med standardinställningar, det vill säga port 21
för anslutande trafik.

Velociraptor har en funktion där man kan dela upp vissa IP-intervall i
nätverket och spara dessa som ett gruppnamn. Det är även möjligt att ange
ett särskilt IP-nummer och spara detta som en entitet. Dessa entiteter eller
gruppnamn används när man vill sätta regler för specifika grupper eller
entiteter. Dessa entiteter/grupper skapar man under Base
Components/Network Entities. Likt skapande av regler så högerklickar man
och väljer Nytt. Man anger ett namn och sedan vilken IP-adress/IP-intervall
den ska omfatta. Man kan även ange MAC-adress. I vårt fall skapade vi en
entitet för IP-adressen där FTP-servern körs (192.168.1.1). Vi kallade denna
FTP-server_insida.

Fig. 15

För att testa Velociraptors tidsinställning för olika regler valde vi att skapa
ett eget tidsintervall för vilken vi avsåg att använda för vår regel. För att
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skapa ett tidsintervall går man in på Base Components/Times. Sedan gör
man som i ovanstående fall, högerklicka i högra fönstret och väljer
Nytt/Time. Vi angav sedan namnet FTP-server-time som namn för
intervallet. Vid nästa flik som är Time Range anger man tiderna. Vi angav
tiden från 12.00 till 12.15.

Under fliken General så gjorde vi följande inställningar:

� Description: FTP-Server.

� For connections coming in via: <ANY>. Anslutningar får komma
från både insidan och utsidan av brandväggen.

� From source: Universe*. Detta tillåter anslutningar från alla IP-
adresser.

� Destined for: FTP-server_insida. Detta tillåter anslutningar endast
till den entitet vi skapade innan för detta ändamål. Det vill säga IP-
adress 192.168.1.1.

� Coming out via: <ANY>. Anslutningar får gå ut både via utsidan
och insidan av brandväggen.

� Allow/Deny: Allow Access To Services. Denna inställning gör att
regeln tillåter matchande trafik.

Under fliken Time valde vi vårt eget tidsintervall FTP-server-time det vill
säga alla dagar mellan klockan 12.00 och 12.15.

För att prova regeln anslöt vi med en FTP-klient från utsidan (extern dator)
till insidan (intern dator) utanför det tidsintervall vi valt. Detta fungerade
inte eftersom klockan vid anslutningstillfället var 11.50. Vi anslöt en andra
gång klockan 12.05 och då fungerade anslutningen och filer kunde
överföras.

5.3.3.4 Utvärdering av nyckelfunktioner och säkerhet

Eftersom den programvara vi hade under undersökningen av Velociraptor inte är den
slutgiltiga versionen valde vi att inte utföra några säkerhetstester på denna brandvägg.
Detta för att ett säkerhetstest inte skulle ge ett rättvist resultat.

Nyckelfunktion Överensstämmelse med tillverkaren

Raptor management
Console för fjärrstyrnings-
och säkerhetsövervakning

Ja

Säkerhetspolicyhantering Ja
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Autentisering Ej undersökt

Loggning och
rapportering

Ja

Nyckelfunktioner:

� Raptor management Console för fjärrstyrnings- och
säkerhetsövervakning. Konsollprogrammet fungerar utmärkt och är
enkelt att sköta administrationen med. Programmets menyer är
logiskt uppbygga och ger en överskådlig bild av brandväggens
funktioner.

� Säkerhetspolicyhantering. Mycket riktigt kan regler skapas i
oberoende ordning. Om säkerhetshål uppstår kan vi inte svara på
eftersom vi inte kunnat testa detta eller upptäcka något.
Konfigurationsmöjligheten för användare och grupper fungerade
utmärkt då vi testade det när vi gjorde en tidsintervall baserad regel.

� Autentisering. Detta är något vi inte har testat då de inte är relevant
ur regelhanteringssynvinkel.

� Loggning och rapportering. Brandväggens loggning och
rapportering är mycket omfattande. Den visar följande funktioner
som sessionsfördröjning, byteräkning, URL:er, användarnamn precis
som Symantec påstår.

6 Analys och slutsatser
Vid våra tester har vi hittat ett antal likheter och skillnader mellan de tre
brandväggarna. Likheterna och skillnaderna finns både i installationsfasen
och i konfigurationsfasen. Olikheterna beror till största del på att vi testat
brandväggar som installerats på olika operativsystem. Även de grafiska
gränssnitten skiljer mellan de olika brandväggarna. Det fanns ändå ett antal
likheter mellan dem.

Implementeringen/installationen av de tre olika brandväggarna gick
föredömligt bra. Alla tre brandväggar hade en installationsguide som man
började med att gå igenom. Här ställdes alla nödvändiga inställningar in
vilket gör att även den oerfarna administratören inte missar något (under
förutsättning att man vet vad allt betyder). Installationsguiderna innehöll
inställningar för IP-adress, tillåtna tjänster, inställningar för
nätverksinterface med mera.

Regelsättningen baseras i stort sett på samma typ av grundläggande
funktioner i de tre brandväggarna. Med de grundläggande funktionerna
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menas inställningsmöjligheter för avsändaradress, mottagaradress, protokoll
och portnummer. De här funktionerna finns naturligtvis med i de tre
brandväggar vi testat.

Firestarter verkar vara den minst avancerade brandväggen av de tre vi testat
eftersom den bara har de mest grundläggande funktionerna för regelsättning.
Om man jämför Firestarter mot VisNetic och Velociraptor så har VisNetic
och Velociraptor större valmöjligheter för de regler man skapar.

Velociraptors regelsättning är väldigt lik VisNetics. De har båda funktioner för
tidsbestämda regler, anpassning för olika interface med mera. VisNetic och Velociraptor
kan därför anses som de två kraftfullaste av de tre brandväggarna ur
regelsättningssynvinkel.

Firestarter VisNetic Velociraptor
Avsändare IP-adress X X X

Mottagare IP-adress X X X

Protokollstöd TCP, UDP TCP, UDP, ICMP, ARP, RARP TCP, UDP, ICMP, ARP, RARP

Portnummer X X X

Time Range X X

Interface anpassning X X

Namnge regler X X

Gruppanpassade
regler

X

Ur administratörssynvinkel så har samtliga brandväggar ett enkelt och
logiskt uppbyggt gränssnitt för administration. Ingen av oss i gruppen hade
tidigare någon erfarenhet av brandväggskonfiguration, men vi förstod snabbt
hur man skulle gå till väga på grund av brandväggarnas enkla grafiska
gränssnitt. För den erfarna administratören och de större nätverken lämpar
sig VisNetic och Velociraptor bättre. Båda dessa har djupare och mer
detaljerade valmöjligheter för regelsättning. Firestarter däremot tror vi
lämpar sig bättre i ett mindre nätverk utan större krav på avancerade regler.
Firestarter tror vi kan vara ett komplement till många personliga
brandväggar som finns på marknaden. VisNetic och Velociraptor tror vi är
mer anpassade för större nätverksmiljöer på grund av deras mängd av
funktioner som inte Firestarter har. Till exempel har de
regelsättningsmöjligheter för olika Ethernetinterface. Den möjligheten tror
vi är nästan oumbärlig för ett större nätverk, där mycket trafik passerar
vilken kräver större regelsättningsbehov.

Eftersom vi inte har haft den tekniska utrustningen till att utföra några
prestandatester på de tre brandväggarna så kan vi inte dra några slutsatser
eller ge några rekommendationer för vilka sammanhang brandväggarna
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lämpar sig bäst det vill säga hur många användare som är lämpligt för varje
brandvägg.

Dokumentationen är en viktig del av ett program, framförallt när man ska
göra viktiga konfigurationer. Firestarter har en väldigt bristfällig
dokumentation. För att hitta hjälp om denna brandvägg fick vi använda oss
av diverse nyhetsgrupper och forum. VisNetics dokumentation av
programmet var helt klart godkänt. Vi hittade all den hjälp och information
vi behövde utifrån dokumentationen. Till Velociraptor hittade vi en uppsjö
av dokumentation. Dels var det PDF-filer som följde med
konsollprogrammet (SRMC) och dels finns det väldigt bra dokumentation
på Symantecs webbplats.

Ur säkerhetssynpunkt så tycker vi att de brandväggar vi testat verkar
uppfylla de säkerhetsaspekter tillverkarna lovar. Evolutionen av brandväggar
har pågått sedan slutet av 1980-talet vilket är en lång tid rent datormässigt.
Detta har gjort att brandväggar i allmänhet haft lång tid på sig att bli vad de
är idag. För att sälja en brandvägg i dag så måste den klara de krav som
ställs på den och fylla de syften en organisation behöver, annars har den
inget på marknaden att göra. Vi tycker att Firestarter, VisNetic och
Velociraptor svarar upp på förväntningarna för vad man i dag ska kunna
ställa för krav på en brandvägg. Utifrån de grundläggande tester vi har gjort
har de tre brandväggarna klarat sig utan anmärkning. Vi kan inte säga att vi
gjort fullvärderade säkerhetstester men utifrån det vi testat har de tre
brandväggarna klarat sig utmärkt. Exempelvis har de tre olika
brandväggarna stöd för NAT vilket avsevärt ökar säkerheten i ett nätverk.
NAT är bara en funktion bland en mängd andra funktioner som finns i
brandväggarna och ett tydligt exempel på ökad säkerhet vid användning.

En viktig sak vi kom fram till i arbetet var att det var svårt att hitta lämpliga
brandväggar. De finns en uppsjö av olika brandväggar på webben och
många är direkt obrukbara. Brandväggar för Linux finns i oanade mängder
och det var väldigt svårt att veta om den man hade som avsikt att testa var
duglig. Efter att vi testat en mängd olika brandväggar för Linux så förstod vi
att det behövdes någon slags rekommendation vilket vi fick och hittade en
lämplig brandvägg.

De flesta brandväggarna för Windows kostar mycket pengar. Detta kan
också göra det svårt att testa någon på ett tillfredställande sätt utan att
behöva köpa en. Den vi gjorde våra tester på var en shareware vilket är en
testversion som fungerade fint. Oftast är de så att Windowsprodukter
innehåller mer dokumentation än exempelvis Linux vilket gör att gallringen
kunde göras på ett tidigt stadium.
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Slutsatsen angående jämförelsen mellan de tre olika brandväggarna är att
alla fyller sitt syfte i den miljö och verksamhet de har som avsikt att fungera
i, och att de uppfyller de säkerhetskrav de utger sig för att ha. För övrigt har
vi konstaterat att det finns bra funktionsdugliga brandväggar för så väl Linux
som Windows. Vid sökandet efter brandväggar på webben så insåg vi snabbt
att utbudet av personliga brandväggar var mer förekommande än
brandväggar till fleranvändarsystem.

Examensarbetets ämne var sprunget ur ett intresse vi alla hade för
datasäkerhet. Ämnet vi valde var som sagt paketfiltrerande brandväggar. Det
vi lärt oss och kommit fram till är att en brandvägg och dess konfiguration är
livsviktig för en organisation. Vi har lärt oss att brandväggen innehåller en
mängd olika funktioner att administrera och underhålla vilket kräver mycket
kunskap. Detta arbete vi har gjort har lärt oss en hel del och det har inneburit
att vi kommit en bit på vägen inom administration av brandväggar. Arbetet
har för övrigt gett oss ett ökat säkerhetstänkande vilket kan vara oss till gagn
i framtiden.
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