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EXAMENSARBETE 
 
 

VPN – Virtual Private Network  
i Windows 2000 

 
 

Sammanfattning 
Denna datavetenskapliga C-uppsats är inriktad på VPN – Virtuella Privata Nätverk 
implementerat i Windows 2000. Syftet med uppsatsen har varit att utföra en 
undersökande studie för att få insikt om hur ett VPN fungerar, samt för- och nackdelar 
med de olika teknikerna.  

I rapporten beskrivs några olika protokoll som används för att kunna skapa ett VPN. 
Dessutom beskrivs ett antal olika begrepp som vi tycker är relevanta i VPN-
sammanhang.  

Vi har också utfört laborationer för att skaffa oss praktisk kunskap samt djupare 
förståelse än man får genom enbart teoretiska studier. Laborationerna har varit att skapa 
en testmiljö samt i denna miljö tillämpa de kunskaper vi skaffat oss genom de 
litteraturstudier som vi ägnade oss åt de första veckorna. Slutligen har vi utvärderat de 
olika protokollens fördelar respektive nackdelar. 
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DISSERTATION 
 
 

VPN – Virtual Private Networks  
in Windows 2000 

 
 

Summary 
This scientifical computer essay is concentrated upon VPN – Virtual Private Networks 
– implemented in Windows 2000. The purpose with the essay has been to perform an 
investigative study to gain an understanding of how a VPN works, and also weigh the 
pros and cons with the different techniques. 

In the essay a few protocols used to create a VPN are described. Furthermore we 
describe a number of concepts that we find relevant in the context. 

We also have performed laboratory work to gain practical knowledge and a more 
profound comprehension than by entirely theoretical studies. The laboratory work has 
been to create a test environment and in this environment apply the knowledge we 
obtained through theoretical studies during the first weeks of our work. Finally we have 
evaluated the different protocols pros and cons.  
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1 Inledning 
I nuläget använder sig många företag av fasta, dyra hyrda förbindelser för 
att få en säker anslutning mellan sina geografiskt åtskilda kontor. Detta är 
en i de flesta fall mycket dyr lösning, särskilt eftersom kostnaden ökar i 
proportion till avståndet. Om företaget dessutom har flera olika kontor 
skjuter kostnaderna snabbt i höjden eftersom en fast förbindelse mellan 
samtliga kontor behöver anskaffas.  

VPN är ett bra alternativ till detta. VPN-tekniken gör att man inte behöver 
hyra fasta förbindelser mellan sina geografiskt åtskiljda kontor eftersom 
tekniken utnyttjar publika nätverk, som t.ex. Internet. Med VPN skapar man 
ett virtuellt LAN genom att använda sig av ett publikt nätverk t.ex. Internet, 
där en krypterad ”tunnel” skapas mellan företagets olika nätverk som 
kopplas samman. Om en klientprogramvara används kan företagets 
anställda på resande fot t.ex. säljare eller andra representanter få tillgång till 
resurser i företagets privata LAN. Detta kräver dock att den anställde har 
tillgång till en Internetanslutning till sin dator.  

Eftersom de flesta företag idag har en fast Internetanslutning blir en 
implementering inte en så stor investering. Tekniken gör det även möjligt att 
på ett säkert sätt arbeta hemifrån vilket i nuläget kan vara ganska dyrt och 
svåradministrerat, med en modemlinje för varje anslutning. Om VPN-
tekniken används behövs inte alla dessa modemlinjer, utan personen som 
arbetar hemifrån ansluter till Internet med valfri teknik och därefter skapas 
en säker och krypterad ”tunnel” till företaget. Med tanke på dessa fördelar 
tror vi att hemarbete är en arbetsform som kommer att öka i omfattning med 
åren.  

Sammanfattningsvis tror vi att VPN-tekniken skapar möjligheter till stora 
besparingar för företagen och kommer troligtvis få stor spridning och 
genomslag de närmaste åren. 

1.1 Bakgrund och problemområde 
 
VPN-tekniken går ut på att man med hjälp av särskilda protokoll skapar ett 
virtuellt LAN genom att använda sig av ett publikt nätverk som t.ex. 
Internet. Trafiken i det lokala nätverket routas från det privata nätverket till 
ett annat genom att nätverkstrafiken kapslas in i krypterade IP-paket. Enkelt 
uttryckt skapar man en virtuell tunnel genom det publika nätverket som 
förbinder de privata nätverken. Eftersom denna teknik medför att företag 
och andra organisationer inte kommer att behöva hyra fasta förbindelser 
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mellan sina filialer oavsett geografisk placering tror vi att tekniken kommer 
få stort genomslag i framtiden. Dessa fasta förbindelser är ofta mycket 
kostsamma för företagen, om VPN-tekniken implementeras räcker det att 
företagen skaffar sig en fast Internet-uppkoppling med hög kapacitet. Om 
företaget består av flera geografiskt åtskilda kontor lönar sig denna teknik 
ännu mer eftersom bara en fast förbindelse till Internet behöver anskaffas. I 
annat fall måste en fast förbindelse till varje filial köpas vilket kan bli 
mycket kostsamt, särskilt om de geografiska avstånden är stora. De olika 
kontoren behöver inte ens befinna sig på samma kontinent. En annan fördel 
är att en anställd som är på resande fot kan ansluta via Internet till företagets 
lokala nätverk och få tillgång till nätverkets resurser med hjälp av VPN-
tekniken.  

1.2 Syfte och mål 
Vårt syfte med arbetet har varit att utföra en undersökande studie om hur ett 
VPN fungerar i Windows 2000. Vår avsikt har även varit att undersöka för- 
respektive nackdelarna som finns med denna lösning. Vår praktiska 
tillämpning har varit att skapa en testmiljö och i den sätta upp ett VPN samt 
få det att fungera. Några olika tekniker för VPN har testkörts och jämförts 
med avseende på funktionaliteten. Vi har också utvärderat installationen och 
jämfört hur denna skiljer sig åt mellan de olika protokollen. Utöver detta har 
också prestandan hos de olika teknikerna testats i jämförelse med det 
protokoll som används vid vanliga publika nätverk, TCP/IP. 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen handlar enbart om VPN i Windows 2000, eftersom vi sedan 
tidigare inte har några större kunskaper inom andra operativsystem än om 
dem som ingår i Microsoft Windows-familjen. Vi utförde endast enklare 
former av prestandamätning, genom att föra över en fil på ca 101 MB 
mellan datorerna i vår testmiljö och mäta tiden för överföringen. Mätningen 
utförde vi med hjälp av ett inbyggt verktyg i Windows 2000 som heter 
Network Monitor. Vi har valt att begränsa oss till att bara testa och 
utvärdera protokollen PPTP och L2TP i kombination med IPSec. Dessutom 
har inga routrar eller brandväggar använts utan servrarna har fått agera som 
routrar.  
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2 Metod 
Vi har nästan uteslutande använt oss av kvantitativa metoder eftersom vår 
studie är av jämförande art, med avseende på bland annat enkelhet att 
installera, säkerhet, funktionalitet och prestanda. Tillvägagångssättet i våra 
jämförande studier har varit att vi först samlat in fakta och skaffat oss en 
grundläggande förståelse. Därefter har vi utfört relevanta laborationer, i vårt 
fall har detta varit att sätta upp ett VPN och få det att fungera. Man kan 
därför säga att vi har använt oss utav begreppsvalidering. 

2.1 Faktainsamlingsmetod 
När vi samlade in fakta använde vi oss av sökningar bland böcker och 
bibliotekets databaser, samt på webben. Några av sökorden vi använde oss 
av i olika kombinationer är: VPN, Virtual Private Networks, Windows 
2000, Windows 2000 Server mm. Dessa sökord använde vi oss också av för 
att söka på olika tillverkares webbsidor. En nackdel med detta förfarande för 
insamling av information är att man snabbt samlar på sig alltför stora 
mängder information som blir svår att överblicka. Med andra ord blir det 
lätt en form av ”information overload”. Därför har vi varit mycket 
restriktiva med vilken information vi har sparat för senare användning. 
Mängder av annan information som vi har hittat har vi mest använt för att 
skaffa oss en allmän bild av området. Informationen har även använts som 
referens för att säkerställa att informationen vi har använt oss av i 
uppsatsarbetet är pålitlig. Detta till stor del för att en del information man 
hittar på webben inte är helt med sanningen i överensstämmande.  

2.2 Informationskällor 
Vår information har till stor del hämtats från dokument på webben, men en 
hel del har även hämtats från diverse facklitteratur såsom böcker och 
tidskrifter. Dessa källor specificeras nedan i källförteckningen. 

2.3 Validitet och reliabilitet 
För att säkerställa reliabiliteten i prestandamätningarna utför vi dessa flera 
gånger med samma verktyg. Eftersom prestandamätningarna utförs med 
enkla metoder är reliabiliteten inte särskilt svår att fastställa. Vårt mål är 
givetvis att uppnå perfekt reliabilitet.  
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3 Vad är VPN? 
 “A VPN is a generic term that describes any combination of 
technologies that can be used to secure a connection through an 
otherwise unsecured or untrusted network.” 
(Url 1, Cisco) 
 

“A virtual private network is a way to simulate a private network over 
a public network, such as the Internet.”  
(Erwin, Scott & Wolfe, 1999). 

 

 
Figur 1, Visar de principiella skillnaderna på en VPN-anslutning mellan två servrar 

och en traditionell anslutning med en fast hyrd förbindelse. 
 

Ett VPN gör det möjligt att skapa ett privat nätverk över ett publikt nätverk. 
VPN har kommit att bli en populär applikation för kryptering (Hunt & 
Thompson, 1998). Ett VPN innebär alltså att man använder sig av 
exempelvis Internet för att utöka sitt privata nätverk som kan vara det 
privata företagsnätverket. Konceptet VPN suddar ut linjen mellan publika 
och privata nätverk. Detta blir möjligt genom att använda sig av 
programvara, maskinvara eller en kombination av dem som skapar en säker 
länk mellan jämlikar över ett publikt nätverk. Länken skapas med hjälp av 
kryptering, autentisering, pakettunnling (packet tunneling) samt 
brandväggar (Erwin et al., 1999).  
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Ett VPN är en utökning av ett privat nätverk som sluts samman över ett 
publikt nätverk, såsom Internet. Ett VPN gör det möjligt att sända data 
mellan två datorer över ett delat eller ett publikt nätverk på ett sätt som 
liknar en privat punkt-till-punkt förbindelse. För att emulera en punkt-till-
punkt förbindelse kapslas data in, med en header som tillhandahåller 
routing-information som tillåter att paketet färdas över det delade nätverket 
till sin slutdestination. Data sänds krypterat, vilket medför att om paketen 
fångas upp någonstans på vägen kan de inte tydas utan rätt 
krypteringsnycklar (Url 2, Microsoft). 

Ett virtuellt privat nätverk är som nämnts tidigare ett sätt att simulera ett 
privat nätverk över ett publikt nätverk som t.ex. Internet. Det kallas virtuellt 
eftersom det är beroende av ”virtuella anslutningar” – tillfälliga anslutningar 
som inte är ”fysiska” dvs. de består bara av paket som routas över olika 
maskiner över Internet på ad hoc basis. Säkra virtuella anslutningar kan 
skapas på olika sätt: mellan två maskiner, en maskin och ett nätverk, eller 
två nätverk (Erwin et al., 1999). 

3.1 Varför VPN? 
Ett VPN är kostnadseffektivt för större företag och samtidigt inom räckhåll 
för mindre företag (Erwin et al., 1999). 

En WAN-anslutning är utan tvekan den mest säkra, snabba och stabila 
lösningen. Hela anslutningen är privat, alltså en hyrd punkt-till-punkt 
förbindelse, vilket medför stora kostnader. Den stora styrkan hos VPN är 
inte stabiliteten generellt sett eftersom ett VPN körs över Internet som är ett 
relativt otillförlitligt medium. Dess styrka är istället enkelheten att bygga ut. 
Att expandera medför inte heller några större kostnader, dessutom är det 
enkelt att lägga till nya användare mm. Men eftersom Internet på sikt 
kommer att bli mer tillförlitligt på grund av att nya och förbättrade 
standarder tas fram kommer även tillförlitligheten hos VPN att öka (Erwin 
et al., 1999). 

Den stora skillnaden mellan WAN och VPN är med avseende på skalbarhet. 
Att expandera från ett litet eller medelstort WAN till ett stort WAN är 
mycket kostsamt eftersom man måste göra stora investeringar i utrustning, 
arbetskraft och fasta förbindelser, särskilt när man lägger till flera nätverk 
till en organisation spridd över stora avstånd. Den stora kostnaden ligger i 
uppgraderingen av de fasta förbindelserna där VPN är det billigare 
alternativet, eftersom man där använder ett befintligt nät (Internet). Det är 
väsentligt billigare att anskaffa en högpresterande Internetförbindelse till 
varje plats som skall anslutas än en fast nätverksförbindelse från varje plats 
till huvudkontoret (Erwin et al., 1999). 
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I dagens moderna samhälle där företag och organisationer strävar efter att 
vara så flexibla som möjligt på alla plan, är det viktigt med egenskaperna 
som ett VPN tillför organisationen. Dessa företag eller organisationer är 
beroende av ett väl fungerade och pålitligt IT-stöd även då användarna är 
mobila eller arbetar hemifrån. De anställda har som regel behov av att 
använda företagets nätverksresurser, t.ex. tillgång till databaser eller e-post 
system. Företagets anställda som är på resa eller arbetar hemifrån måste ha 
tillgång till en säker anslutning till företagets nätverk. Denna anslutning 
måste vara säker och platsoberoende. Detta både med tanke på 
konkurrenssituationen samt att det kan vara känsliga personuppgifter som 
behandlas (Fortenberry, 2001). 

Dessa egenskaper kan på sikt vara mycket värdefulla, även i ett mindre 
företag som satsar på att expandera eller växa organiskt, särskilt med tanke 
på skalbarheten hos ett VPN. Med skalbarhet avser vi alltså möjligheten att 
på ett enkelt och billigt sätt utöka med fler fjärranvändare. Trenden med 
bredbandsanslutningar kommer enligt Fortenberry (2001), att fortsätta och 
på detta sätt blir det inte särskilt dyrt för företagen att anskaffa fasta 
anslutningar till sina anställda som arbetar hemifrån. Men även prestanda 
ökar i förhållande till priset (Fortenberry, 2001).  

Resurserna som fjärranvändarna behöver åtkomst till är i regel beroende av 
hög säkerhet vid överföringen.  

Några exempel på dessa egenskaper är: 

• Minskade nätverkskostnader 

• Högre tillförlitlighet tack vare den redundanta strukturen på det publika 
nätverket, Internet. 

• Ökad räckvidd som gör det möjligt för fjärranvändare att enkelt ansluta 
till företagets resurser 

• Möjliggör säkra anslutningar mellan affärspartners 

• Bättre kontroll och säkerhet tack vare kryptering end-to-end, d v s hela 
vägen från klienten till destinationsservern. 

• Mer lättadministrerad än en traditionell RAS-lösning 

• Skalbarhet 

• Minskade kostnader 

(Fortenberry, 2001) 
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3.2 När är ett VPN lönsamt? 
Eftersom en VPN-lösning är skalbar och billig i jämförelse med en RAS-
lösning borde den optimala situationen att införa ett VPN vara följande: 
Man har några få fjärranvändare, t.ex. hemarbetare eller säljare men väntar 
sig att den siffran skall öka inom kort och dessutom är man på väg att öppna 
ett eller flera kontor eller filialer på andra orter eller länder. Om man i detta 
läge inför en VPN-lösning slipper man de kostsamma och 
svåradministrerade modembankerna för vanliga RAS-användare (Erwin et 
al., 1999). Enligt Erwin et al. (1999) slipper företagets 
nätverksadministratör en stor del av användarsupporten för fjärranvändarna, 
denna börda läggs istället på ISP som får hantera de flesta av användarnas 
problem. Som tidigare har sagts är en VPN-lösning mycket mer ekonomisk 
än en RAS-lösning med avseende på skalbarheten, författarna ger också ett 
tänkvärt exempel; När nätverket expanderar kan RAS-tjänsten sluka mer än 
hälften av nätverksavdelningens budget och tid, medan kostnaderna för ett 
VPN, som har samma funktionalitet i praktiken, kan hållas på en mer 
hanterbar nivå (Erwin et al., 1999).  

Ett VPN blir även lönsamt om situationen är följande eller kombinerad med 
vårt tidigare exempel. Företaget består av ett huvudkontor med flera 
geografiskt åtskilda filialer med fasta hyrda förbindelser. Dessa förbindelser 
kan bytas ut mot VPN-lösningar istället, då försvinner kostnaden för de 
fasta förbindelserna. Dessa kostnader ersätts till viss del av kostnader för 
implementeringen av VPN-lösningen men även av kostnaderna för att 
anskaffa en fast förbindelse mot Internet med hög kapacitet. Efter vad vi har 
erfarit genom våra litteraturstudier ((Erwin et al., 1999), (Kosiur, 1998)) 
kommer dock kostnaden som helhet att minska eftersom företaget först och 
främst bara behöver en fast förbindelse ut från företaget (till Internet), 
medan man tidigare har behövt en fast förbindelse till varje filial. Dessutom 
blir en VPN-lösning mycket mer skalbar t.ex. om man vill öppna en ny filial 
någonstans, då kan huvudkontoret fortfarande använda sig av samma 
Internetuppkoppling medan den nya filialen också den skaffar sig någon 
form av Internetförbindelse. Filialernas förbindelser behöver naturligtvis 
inte ha lika hög prestanda som huvudkontoret, eftersom de bara ansluter till 
huvudkontoret medan huvudkontoret måste ha tillräcklig prestanda för att 
kunna betjäna samtliga filialer. Givetvis underlättar det om filialens 
Internetanslutning har relativt god prestanda, men det är inget krav. Detta är 
helt beroende av vilka tjänster man har tänkt sig att tillhandahålla över sitt 
VPN, om man t.ex. måste köra databaser vilka ofta är mycket stora och 
prestandakrävande kan en kraftigare Internetförbindelse vara gynnsam. 
Eftersom man arbetar över ett delat medium kan prestandan inte garanteras 
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hela vägen från punkt till punkt. Viss överkapacitet kan vara en fördel 
((Erwin et al., 1999), (Kosiur, 1998)).  

En annan sak som måste tas i beaktande är att det spelar ingen roll var 
filialen är placerad geografiskt. Detta eftersom kostnaden för 
Internetuppkopplingen inte ökar beroende på avstånd, vilket en fast hyrd 
förbindelse gör i allra högsta grad. Särskilt om filialerna befinner sig på 
olika kontinenter (Erwin et al., 1999).  

4 Olika VPN-lösningar 
Det finns olika tänkbara tillämpningar för VPN, några av dessa ämnar vi 
förklara nedan. 

4.1 Remote Access VPN 
Med hjälp av ett VPN kan man tillhandhålla företagets nätverksresurser 
över Internet på ett säkert sätt till t.ex. anställda på resande fot eller 
anställda som arbetar hemifrån, oavsett vad de har för Internetanslutning. 
Istället för att ringa direkt till företagets RAS-Server, ringer man istället upp 
sin Internet Service Provider (ISP) och skapar sig på så sätt en 
Internetanslutning. VPN-programvaran skapar därefter en virtuell tunnel 
mellan fjärranvändaren och företagets server över Internet. Detta innebär en 
ganska stor besparing främst i bl.a. USA eftersom de inte har lokal 
samtalstaxa över hela landet (Url 2, Microsoft).  

Remote Access är det vanligaste och mest spridda användningsområdet för 
VPN-tillämpningar. Det är också den tillämpning som är lättast att 
implementera och har de mest påtagliga resultaten. Dessutom ger denna 
tillämpning den snabbaste ekonomiska vändpunkten genom 
kostnadsbesparingar. Infrastrukturen hos det publika nätverket är inte 
relevant för klienten när anslutningen väl är etablerad. Det spelar ingen roll 
för klienten hur paketen routas mellan klienten och servern, ur klientens 
synvinkel är VPN-anslutningen en punkt-till-punkt förbindelse mellan 
klienten och tunnelservern. VPN-anslutningen låter den anslutne 
användaren få tillgång till samma resurser som användaren normalt hade 
haft genom det lokala nätverket (Fortenberry, 2001). 
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Figur 2, Visar en VPN-anslutning mellan en fjärranvändare och ett privat intranet. 

4.2 LAN-to-LAN VPN 
Tidigare var ett företag, som hade flera kontor på geografiskt åtskilda 
platser, tvungna att hyra fasta ledningar av någon teleoperatör för att skapa 
nätverksanslutningar mellan platserna. Den stora fördelen med detta är att 
företaget då hade en mycket pålitlig och stabil förbindelse mellan platserna. 
Nackdelen med detta är kostnaden, det blir mycket dyrt att hyra en fast 
ledning mellan två platser. Dessutom ökar kostnaderna kraftigt i takt med 
avståndet. Om VPN-teknik används blir anslutningen mellan platserna 
avsevärt billigare men å andra sidan blir det största problemet att skaffa sig 
en bra förbindelse mellan Internet och ändpunkterna. Fortenberry (2001) 
nämner som exempel att om den ena sidan av tunneln har en högpresterande 
förbindelse men den andra sidan har en 56Kb/s anslutning dras prestandan 
för båda ändarna ner till 56Kb/s. Detta innebär att man måste se till att båda 
ändarna av tunneln har en pålitlig anslutning med god prestanda. Ett VPN 
låter företag ersätta sina dyra fasta ledningar med tunnlar som knyter 
samman separata platser och filialer. När routingen är konfigurerad märker 
användarna ingen skillnad mellan tunneln och hyrda förbindelser. Eftersom 
ett redan existerande publikt nätverks som Internet kan användas av 
tunnelprotokollen försvinner de allmänna kostnaderna för de hyrda 
ledningarna och även administrationskostnaderna för dessa. Dessutom får 
man ju betala för en fast förbindelse dygnet runt, även när den inte används, 
medan en VPN-lösning kan stängas ner när den inte används. Detta kan 
exempelvis vara nattetid när ingen är på kontoret. Den kan också kopplas 
upp automatiskt när den skall användas igen. Detta innebär att ingen 
bandbredd går till spillo, dvs. man betalar inte för någon anslutning som inte 
används (Fortenberry, 2001).  
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Figur 3, Visar en VPN-anslutning mellan två privata nätverk. 

 

4.3 Extranet VPN 
Enligt Kosiur (1998) är extranet en av de mest lovande 
kraftansträngningarna inom e-handel mellan företag (business-to-business). 
Detta innebär att man öppnar upp utvalda delar av sitt nätverk för att ge 
exempelvis kunder eller leverantörer tillgång till resurser. Dessa resurser 
kan exempelvis vara att ge en leverantör tillgång till företagets lagersaldon, 
för att låta leverantören leverera varor när saldot har nått överenskommen 
nivå. Detta ligger i båda parters intresse eftersom det ur leverantörens 
synvinkel är bra att knyta en kund tätt intill sig. Det är även i kundens 
intresse att lämna över arbetsbördan det innebär att själv behöva bevaka 
vissa lagersaldon och skicka beställningar när det behövs. Eftersom man 
behöver säkra överföringar av data samt god kontroll över vem som skall ha 
tillgång till vad kan ett VPN vara en bra lösning. Ett extranet brukar 
generellt sett motiveras av behovet av en särskild applikation medan VPN 
har växt fram ur behovet av att kunna kommunicera säkert över publika nät. 
Denna egenskap gör att VPN och applikationerna för användning i ett 
extranet enkelt kan ”växa samman”. Extranetapplikationerna kan användas 
med ett VPN som ett underliggande lager (Kosiur, 1998).  

Enligt Kosiur (1998) byggs traditionella extranet vanligtvis upp med hjälp 
av TCP/IP. Eftersom Internet också är uppbyggt av TCP/IP är det inte så 
svårt att länka samman två nätverk via Internet. Då slipper man också 
använda sig av fasta, hyrda Internetförbindelser. Om man använder sig av 
Internet för att sammankoppla nätverk är det också enkelt och billigt att 
både skapa och upplösa förbindelser med andra företag. Detta möjliggör 
också extranet-lösningar även för kortsiktiga affärsrelationer. I dagens 
affärsvärld med snabba vändningar och tvära kast är det en stor fördel att 
kunna vara så flexibel. Man har inte alltid råd att vänta på installation av 
fasta förbindelser eller vänta på att uppsägningstider skall gå ut osv. Man 
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kan helt enkelt skapa och upplösa relationer efter behov utan att behöva 
bekymra sig över att säga upp kontrakt för hyra av fasta förbindelser eller 
liknande (Kosiur, 1998). 

5 Arkitektur 
Ett VPN kan byggas upp på flera olika sätt. Vilket sätt man väljer beror på 
hur företagets nätverk är uppbyggt samt vilka säkerhetskrav man ställer på 
lösningen.  

5.1 Routerbaserade VPN 
En Routerbaserad VPN-anslutning är när man sammankopplar två delar 
utav ett privat nätverk med hjälp av en Router-till-Router anslutning. VPN-
servern tillhandahåller en routad anslutning till nätverket som den är 
ansluten till (Perkins & Strebe, 2000).  

Enligt Kosiur (1998) är en router den mest logiska platsen att placera sin 
VPN-funktionalitet. Detta eftersom alla paket från eller till det lokala 
nätverket ändå måste passera genom routern, då kan routern samtidigt sköta 
kryptering istället för att låta en server sköta detta. Krypteringen kräver en 
hel del processorkraft och i en server behövs denna kraft till andra ändamål 
(Kosiur, 1998). 

5.2 Serverbaserade VPN 
Det lättaste och mest störningsfria sättet att sätta upp ett VPN enligt Perkins 
& Strebe (2000) är att ett skapa ett VPN mellan två LAN genom att köra en 
Windows NT/2000 server för att routa VPN-trafiken. Befintliga 
brandväggar, routrar och tjänster exempelvis proxyservertjänster kan lämnas 
som de är. Den enda ändring man behöver genomföra är att se till att 
brandväggen släpper igenom VPN-trafik till servern. Det är dock inte 
särskilt bra att låta en och samma server utföra samtliga funktioner, d v s 
agera som brandvägg, RAS-server samt tillhandahålla fil- och 
skrivartjänster. Detta eftersom en enda säkerhetsbrist i någon av dessa 
tjänster kan ge en obehörig inkräktare tillgång till hela nätverket, istället för 
bara den angripna datorn. En hackare som tagit sig in i servern, om den är 
riktigt isolerad, har fortfarande den vanliga nätverkssäkerheten som 
användarnamn och lösenord att brottas med. Dessutom måste denne också ta 
sig igenom brandväggen för att kunna få tillgång till servern (Perkins & 
Strebe, 2000).  
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5.3 Brandväggsbaserade VPN 
LAN som är anslutna mot Internet bör ha en brandvägg för att isolera LAN-
trafiken från Internet-trafiken. Vissa portar bör blockeras så att åtkomst 
försvåras från utsidan av det lokala nätverket. Dessutom bör man specificera 
vilken dator i nätverket som har tillgång till Internet. En modern brandvägg 
kan dessutom utföra många andra uppgifter. De kan bland annat utföra 
adressöversättning, ta hand om protokoll och portfiltrering mm. Även VPN-
länkar kan skapas med hjälp av en modern brandvägg. Problemet med detta 
kan vara att brandväggen bara kan skapa en tunnel till en brandvägg av 
samma fabrikat. Man måste alltså försäkra sig om att brandväggen man 
köper är kompatibel med brandväggen man vill ansluta till. Detta är på väg 
att ändras eftersom användningen av protokollet IPSec+IKE (IP Security 
with Internet Key Exchange) sprids allt mer (Perkins & Strebe, 2000).  

Om VPN-tjänster körs med hjälp av en brandvägg ökar risken för 
stillestånd, går brandväggen ner tappar man också VPN-anslutningen. 
Brandväggar mellan nätverk med hög belastning, drar ett tungt lass bara 
genom att sköta trafiken som passerar mellan dem. Om man dessutom 
lägger till kryptering och nyckelhantering kommer detta att ytterliga 
försämra prestandan, särskilt om flera VPN körs samtidigt. Vissa 
brandväggar har dock flyttat krypteringen från processorn till ett separat 
kort i brandväggen för att förbättra prestanda (Kosiur, 1998). 

6 Tunnling 
Termen tunnel används i detta fall eftersom tunnel-anslutningen skapar en 
länk mellan två system oberoende av hur paketen routas på vägen. Trots att 
det kanske finns många routrar mellan de två systemen kan de kommunicera 
direkt med varandra. Detta görs möjligt av att tunneln följer en direkt logisk 
väg istället för att följa en direkt fysisk väg. Med en logisk väg blir 
applikationerna som kommunicerar ovetande om antalet hopp,  alltså antalet 
routrar som passeras på vägen, istället uppfattar applikationen det som ett 
enda hopp (Fortenberry, 2001). 

Som vi nämnt tidigare så gör ett VPN det möjligt att skapa ett privat nätverk 
över ett publikt nätverk. Många VPN-lösningar använder sig utav tunnling 
för att skapa ett privat nätverk, som t.ex. PPTP och L2TP (Fortenberry, 
2001). 
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Inom området VPN antyder begreppet virtual att nätverket är dynamiskt, 
dvs. att anslutningar skapas enligt en organisations behov. I stället för fasta 
förbindelser skapas en anslutning platserna när det behövs. När anslutningen 
inte längre behövs, kopplas den ifrån och bandbredden och 
nätverksresurserna som använts blir tillgängliga för andra ändamål (Kosiur, 
1998). 

Virtual betyder i detta fall också att den logiska strukturen på nätverket 
formas enbart av deras egna nätverksenheter, oavsett den fysiska strukturen 
hos det underliggande nätverket, i detta fall Internet. Nätverksenheter t.ex. 
routrar och switchar som är en del av Internetleverantörens nätverk är dolda 
för nätverksenheterna och användarna i det virtuella nätverket. Detta trots 
att anslutningarna som utgör ens VPN inte har samma fysiska kännetecken 
som i ett lokalt nätverk (Kosiur, 1998). 

Tunnling används inte bara inom VPN, tjänster såsom multicasting och 
mobil IP använder sig också av denna teknik. Tunnling skapar en särskild 
anslutning mellan två slutpunkter. För att skapa en tunnel kapslar 
avsändaren in sina paket i IP-paket för överföring över Internet. I ett VPN 
kan inkapslingen dessutom innebära att originalpaketet krypteras och att en 
ny IP-header läggs till paketet. I den mottagande änden avlägsnar 
mottagarens gateway IP-headern och dekrypterar paketet, samt 
vidarebefordrar originalpaketet till dess slutmål. Tunnling tillåter strömmar 
av data och tillhörande användarinformation att färdas genom ett virtuellt 
”rör”. Detta ”rör” gör det routade nätverket fullständigt transparent för 
användarna (Kosiur, 1998). 

Tunnlar kan bestå av två typer utav slutpunkter, antingen en enskild dator 
eller ett LAN med en gateway. I fallet med en enskild dator betyder det 
oftast att det är en mobil användare som vill ansluta till företagets LAN. För 
att skapa tunneln använder sig klienten av särskild klientprogramvara på sin 
dator för att kommunicera med företagets gateway. I annat fall, LAN-till-
LAN tunnling, en gateway i varje slutpunkt utgör gränssnittet mellan 
tunneln och företagets LAN. I detta fall utnyttjar användarna i företagens 
LAN tunneln transparent för att kommunicera med varandra (Kosiur, 1998). 

6.1 Inkapsling 
Inkapsling innebär att ett paket kapslas in i ett annat. Paketet som kapslas in 
kan vara ett protokoll som inte går att routa, t.ex. NetBeui eller IPX. Detta 
innebär att om man använder ett VPN spelar det ingen roll om vilket 
protokoll man använder i sitt lokala nätverk, eftersom paketen kapslas in 
kan de färdas obehindrat över routerbaserade nätverk, t ex Internet (Erwin et 
al., 1999). 
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6.2 Protokoll 
Fyra protokoll föreslogs ursprungligen till VPN-lösningar. Tre av dessa är 
designade för att arbeta på skikt 2 (datalänkskiktet i OSI-modellen) medan 
ett av dem arbetar på skikt 3 (nätverksskiktet i OSI-modellen). De protokoll 
som arbetar på skikt 2 är: Layer2 Forwarding (L2F) protokollet, Point-to-
Point Tunneling Protocol (PPTP) och Layer2 Tunneling Protocol (L2TP). 
På skikt 3 arbetar Internet Protocol Security (IPSec) (Kosiur, 1998).  

PPTP utvecklades tillsammans av Acend Communications, U.S. Robotics, 
3Com Corporation, Microsoft Corporation och ECI Telematics för att göra 
det möjligt att skapa virtuella privata nätverk mellan fjärranvändare 
(Remote Access Users) och nätverksservrar. Företagen som skapade PPTP 
gick samman och skapade PPTP forum. Samtidigt som PPTP Forum 
skapade specifikationer för PPTP, utvecklade Cisco Layer 2 Forwarding 
Protocol (L2F). Tillsammans med IETF gick PPTP Forum och Cisco 
samman för att skapa L2TP för att kombinera de bästa egenskaperna hos 
L2F och PPTP med viss bakåtkompabilitet (Erwin et al., 1999). 

6.2.1 L2F – Layer2 Forwarding 

L2F skapades av Cisco för att hjälpa tjänsteleverantörer skapa Virtual 
Private Dialup Networks (VPDN). L2F gör det möjligt att skapa tunnlar 
med multipla protokoll. En fördel med detta protokoll är att det stöds av 
många tillverkare. Några nackdelar är att L2F inte innehåller någon 
krypteringsfunktionalitet, svag autentisering av användare samt ingen 
flödeskontroll i tunneln (Kosiur, 1998). 

6.2.2 PPTP – Point to Point Tunneling Protocol 

PPTP är det mest använda protokollet för att implementera VPN enligt 
Fortenberry (2001). Fortenberry hävdar att anledningen till detta är 
Microsofts stora marknadsandelar inom serveroperativsystem. PPTP är en 
tunnelmekanism som är avsedd för punkt-till-punkt förbindelser. Det 
skapades ursprungligen för att stödja hårdvara för Remote Access Server 
(RAS) och Microsofts Windows NT programvara (Kosiur, 1998). PPTP 
kapslar in PPP-ramar i IP-datagram för överföring över IP-nätverk som t.ex. 
Internet. En TCP-anslutning används för att skapa en tunnel och för 
inkapslingen av PPP-ramar används en modifierad version av Generic 
Routing Encapsulation (GRE). Nyttolasten i den inkapslade PPP-ramen kan 
både krypteras och/eller komprimeras. Se figur 4 nedan. PPTP använder sig 
av 40-, 56- eller 128-bitars krypteringsalgoritmer (Url 3, Microsoft). 
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Figur 4, Strukturen hos ett PPTP-paket som innehåller användardata. 

PPTP är ett tillägg till det befintliga protokollet Point-to-Point Protocol 
(PPP) för att förse protokollet med säkerhet. PPTP används även för att 
kapsla in andra protokoll som t.ex. IP, IPX eller NetBeui (Erwin et al., 
1999). 

När PPTP först lanserades till NT 4.0 pekades flera säkerhetsbrister ut av 
experter. Flera av dessa problem löstes av Microsoft i och med lanseringen 
av Windows 2000. Dock kvarstod ett antal problem varav de flesta var 
relaterade till MS-CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) 
version 1. När Microsoft introducerade MS-CHAP version 2 löste man de 
största säkerhetsbristerna från den ursprungliga PPTP-standarden. 
Fortenberry (2000) pekar även ut att säkerheten hos en PPTP-anslutning är 
beroende av lösenorden som användarna väljer. Trots Microsofts 
förbättringar måste man vara medveten om att om användaren väljer ett 
enkelt lösenord kan anslutningen falla offer för en ordlisteattack. 
Naturligtvis måste administratören informera användarna om vikten av att 
välja ”säkrare” lösenord, alltså inga lösenord som t.ex. är namn på barn eller 
hund (Fortenberry, 2001).  

6.2.3 L2TP – Layer 2 Tunneling Protocol 

Efter förslag från IETF skapade Microsoft tillsammans med Cisco L2TP. 
L2TP kombinerar de bästa egenskaperna hos PPTP och L2F. För kryptering 
använder L2TP sig av IPSec Encapsulation Security Payload (ESP) 
protokoll (Fortenberry, 2001). Tack vare denna arkitektur anses L2TP 
säkrare än PPTP. L2TP kapslar in PPP-ramar för att sändas över nätverk av 
följande typer: IP, X.25, Frame Relay eller Asynchronous Transfer Mode 
(ATM). När IP används kan L2TP användas som protokoll för att skapa en 
tunnel över t.ex. Internet (Url 2, Microsoft).  
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Eftersom L2TP utvecklades som en IETF-standard och de flesta tillverkare 
har valt att använda sig av standarden är de flesta produkter kompatibla. 
Detta är den stora skillnaden från PPTP eftersom med PPTP var det bara 
några få tillverkare som initialt arbetade tillsammans med Microsoft som 
kan erbjuda icke-Microsoft produkter. Tack vare standardtänkandet med 
L2TP finns det nu produkter på marknaden som flyttar krypteringsarbetet 
från processorn till annan maskinvara. Nästan alla nya operativsystem har 
nu klientprogramvara för L2TP, antingen inbyggt eller som 
tredjepartsprogramvara. L2TP kan användas i varje situation där man kan 
använda PPTP eller L2F. En nackdel med detta är att alla produkter och 
modifikationer inte är klara ännu. Det mest uppenbara problemet är att det 
är ännu inte möjligt att dela Internetanslutning vid användning av 
L2TP/IPSec eftersom det inte kan passera genom en NAT-enhet. Detta 
problem angrips för tillfället på flera olika sätt, och NAT-standarden 
kommer troligtvis att uppdateras för att rätta till detta problem. Tills vidare 
måste man dock använda sig av PPTP om klienten befinner sig bakom en 
NAT-enhet (Fortenberry, 2001). 

L2TP över IP-nätverk använder UDP och en serie L2TP meddelanden för 
upprätthållandet av tunneln. UDP används också för att skicka L2TP-
inkapslade PPP ramar. Nyttolasten i de inkapslade PPP-ramarna kan 
krypteras och /eller komprimeras (Fortenberry, 2001). 

 

 

Figur 5, Strukturen hos ett L2TP-paket som innehåller användardata. 

6.2.4 IPSec – Internet Protocol Security  

Utvecklat av arbetsgruppen Internet Engineering Task Force (IETF) för att 
tillföra olika säkerhetstjänster till Internet Protocol (IP). IPSec utvecklades 
för att säkra nätverket i sig men de överliggande applikationerna skall inte 
märka någon skillnad om IP eller IPSec används. IPSec kan inte användas 
till att kapsla in andra protokoll som exempelvis NetBeui eller IPX eftersom 
det är designat för att enbart kapsla in IP-paket (Erwin et al., 1999).  
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Enligt Fortenberry (2001) är IPSec troligtvis den viktigaste 
nätverkssäkerhetsfunktionen inom databranschen. Fortenberry (2001) 
hävdar även att följande fakta om dagens datormiljöer gör tekniken viktig: 

• All trafik som transporteras över nätverk, oavsett nätverkets typ och 
placering, kan fångas upp. Detta betyder att all denna trafik måste 
skyddas oavsett mediatyp (LAN, WAN, WLAN, VPN mm).  

• Företag har inte råd att skriva om sina programvaror eftersom industrin 
märkte hur dyrt det var att förbereda sig för Y2K-problemet.  

• Trafiken måste skyddas men prestanda hos nätverken får inte påverkas 
alltför mycket av skyddet. Man skall helt enkelt inte behöva göra stora 
uppgraderingar av sina nätverk för att de skall klara av 
nätverkskrypteringen. 

• Underhåll av nycklarna som krypteringen är baserad på skall inte vara 
omständlig eller manuell. Skyddet av data får inte vara beroende av ett 
lösenord eller annan hemlighet som kan komma på avvägar. 

Fortenberry (2001) skriver också att IPSec tillhandahåller skydd som tillåter 
komplett men transparent skydd för alla applikationer och tjänster. Det kan 
med fördel användas till LAN, WAN och Remote Access. 

6.2.5 IPSec i Windows 2000 

I Windows 2000 är L2TP kombinerat med en IPSec-policy som är ansvarig 
för kryptering, autentisering och integriteten hos tunneln. IPSec kan 
kryptera all LAN- och WAN-trafik, parametrarna för krypteringen är 
baserade på konfigurationen av IPSec-policyn. En tunnel kan även skapas 
med enbart IPSec, alltså ej i kombination med L2TP men en IPSec-tunnel 
kan bara transportera TCP/IP-trafik och konfigurationen av tunneln kan vara 
invecklad (Fortenberry, 2001). 

6.2.6 Skillnader mellan L2TP och PPTP  

Först och främst kan PPTP passera genom en NAT-server medan 
L2TP/IPSec inte kan det. L2TP/IPSec kan använda sig av kryptografisk 
maskinvara, som används för all kryptering och dekryptering. Detta avlastar 
processorn. En implementering med L2TP/IPSec kräver att man använder 
sig utav maskincertifikat vilket ytterligare komplicerar införandet av en 
VPN-lösning. Det är inte L2TP i sig som kräver certifikaten men IPSec som 
används som ”krypteringsmotor” gör det (Fortenberry, 2001). 
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7 Säkerhet 
Fortenberry (2001) anser att säkerhet idag är viktigare än någonsin. Med 
Windows 2000 kan en administratör skapa en säker route från avsändare till 
mottagare och omvänt. Detta låter säkerhetsmedvetna organisationer 
använda Windows 2000 på ett sätt som tidigare krävde specialgjorda 
maskinvarulösningar. Det ultimata målet för ett säkert nätverk är punkt-till-
punkt säkerhet. Om man lyckas uppnå detta kan man vara säker på att om 
trafik snappas upp någonstans på vägen är den krypterad så att 
vederbörande inte kan utvinna något av intresse ur denna data (Fortenberry, 
2001).  

7.1 Kryptering 
”Kryptering är egentligen att behandla en klartext (Plaintext eller 
Cleartext) i ett antal steg för att åstadkomma en krypterad text 
(chiffertext) hos avsändaren av ett meddelande. Den omvända 
behandlingen hos mottagaren, från en krypterad text till en klartext, 
kallas dekryptering.”  
(Berti, Gjelstrup & Jensen, 2000). 

Kryptering är till för att förhindra att information läses av obehöriga. Detta 
har alltid varit det huvudsakliga användningsområdet för kryptering. Redan 
Julius Caesar använde sig av alfabetschiffer för att kommunicera med sina 
officerare i fält, bokstäverna i meddelandet kastades helt enkelt om enligt 
regler som båda kände till. För att kryptering skall fungera bra måste både 
avsändare och mottagare känna till vilka regler och förutsättningar som 
gäller för att modifiera orginalinformationen till kodad form, dessa regler 
kallas chiffer.  Den modifierade informationen kallas chiffertext (Kosiur, 
1998). 

Alla VPN-tekniker stödjer någon form av krypteringsteknologi, som i grund 
och botten förpackar data i ett säkert ”kuvert”. Datakryptering anses ofta 
lika viktigt som autentisering eftersom det skyddar från paketsniffning. Det 
finns två grundläggande krypteringstekniker som VPN använder sig av: 
hemlig (privat) nyckelkryptering och öppen (publik) nyckelkryptering 
(Erwin et al., 1999).   

I privat nyckelkryptering används ett lösenord som båda parter känner till. 
Denna nyckel används till att både kryptera och dekryptera informationen. 
Problemet med detta är att alla parter måste känna till nyckeln vilket blir 
omöjligt att administrera i en större organisation (Erwin et al., 1999). 
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Publik nyckelkryptering innefattar både en publik och en privat nyckel. Alla 
känner till den publika nyckel men endast man själv känner till den privata 
nyckeln. Om man skall skicka känsliga data krypterar man med både den 
privata och den publika nyckeln. När mottagaren tar emot data dekrypteras 
den med din publika nyckel och deras privata nyckel (Erwin et al., 1999).  

7.1.1 PPTP 

För att kryptera data i PPTP-anslutningar används MPPE (Microsoft Point-
to-Point Encryption). Windows 2000 stödjer både stark- och standard 
MPPE-krypteringsschema. Standardkrypteringen innebär att en 40-bitars 
nyckel används och den starka krypteringen innebär att en 128-bitars nyckel 
används. 128-bitars nyckeln är bara tillgänglig i USA och Kanada på grund 
av exportrestriktioner. MPPE svarar för datasäkerhet mellan PPTP-
anslutningen och tunnelservern genom att använda sig av RC4 stream 
chiffer. Eftersom RC4 används blir prestandaförlusten relativt liten, detta 
tack vare att RC4 har en overhead som är bara 14 instruktioner per byte, 
vilket anses vara ganska lite jämfört med andra metoder för att kryptera 
dataströmmar (Fortenberry, 2001).  

7.1.2 L2TP 

Windows 2000 tillhandahåller två krypteringsalgoritmer som kan användas 
med L2TP: DES (Data Encryption Standard) med en 56-bitars nyckel och 
Triple DES (3DES) som använder tre 56-bitars nycklar. 3DES fungerar i 
stort på följande vis: data krypteras med den första nyckeln, data 
dekrypteras av den andra nyckeln och slutligen krypteras data med den 
tredje nyckeln. I allmänhet används IPSec i kombination med L2TP och då 
svarar IPSec för krypteringsfunktionerna medan L2TP står för inkapslingen 
(Fortenberry, 2001). 

7.1.3 IPSec 

IPSec använder sig utav flera olika standardiserade krypteringstekniker, 
vilka finns definierade i olika RFC-dokument. Trots att IPSec ursprungligen 
var avsett att användas med IPv6 men på grund av det omedelbara behovet 
av en krypteringslösning var man tvungen att implementera det i Ipv4 
(Fortenberry, 2001).  
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IPSec designades för att stödja två krypteringslägen. Transportläge och 
tunnelläge. I transportläge skyddas endast innehållet (payload) i varje paket 
medan i tunnelläge krypteras både header och innehållet. Tunnelmode är 
säkrare eftersom det skyddar identiteten hos både avsändaren och 
mottagaren samt döljer vissa andra fält med information som kan innehålla 
användbar information för en inkräktare (Erwin et al., 1999).  

7.2 Autentisering  
Tekniker för autentisering är mycket viktiga inom VPN eftersom de ser till 
att parterna som kommunicerar utbyter data med rätt användare. 
Autentisering kan jämföras med att logga in på en dator med användarnamn 
och lösenord men ett VPN kräver striktare autentiseringsmetoder för 
identifiering. De flesta VPN-tekniker är baserade på kryptering med hjälp 
av öppna nycklar. CHAP är ett exempel på en autentiseringsmetod som 
använder öppen nyckelkryptering. Autentisering utförs i regel i början av en 
session, men även slumpmässigt under sessionen för att säkerställa att 
någon obehörig inte har lyckats slinka in och lyckas avlyssna datautbytet 
(Erwin et al., 1999). 

7.2.1 PPTP 

För att skapa säkra tunnlar använder sig PPTP av två säkerhetsfunktioner 
som är baserade på säkerhetsfunktionerna hos PPP (Point-to-Point 
Protocol). Den ena är för användarautentisering och den andra är för 
hemlighållande av data. Metoderna för användarautentisering som används 
är: PAP (Password Autentication Protocol), SPAP (Shiva Password 
Autentication Protocol), CHAP (Challenge Handshake Autentication 
Protocol), MS-CHAP version 1 och 2 (Microsoft Challenge Handshake 
Autentication Protocol) och EAP (Extensible Autentication Protocol). Efter 
att användaruppgifterna har verifierats används de för att kryptera 
användarens data (Fortenberry, 2001). 

7.2.2 L2TP/IPSec 

En klient använder två metoder i L2TP för autentisering. Den första är att 
L2TP autentiserar användaren mot en Windows 2000 domän, ingen trafik 
passerar innan alla kontroller har utförts och är godkända. Den andra är att 
IPSec autentiserar mellan de två maskinerna genom ömsesidigt förtroende 
(trust) till företagets gateway med hjälp av certifikat. Många VPN-
implementationer använder sig av ett VPN service konto, vilket helt enkelt 
är ett konto med möjlighet att ringa in. En nackdel med detta är att om 
någon kommer över kontoinformationen kan denna någon också ta sig in i 
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hela nätverket. En bättre lösning är att använda IPSec för att ”mappa” 
certifikat till användarkonton och kräva ett certifikat för 
gatewaykommunikation. Detta är bättre eftersom autentiseringsprocessen då 
kräver ett certifikat, vilket är mycket svårare att kompromettera 
(Fortenberry, 2001).  

8 Laborationer 

8.1 Testmiljö 
Vi har i våra laborationer valt att sätta upp en VPN-lösning som baseras på 
LAN-to-LAN. I våra laborationer har vi valt att begränsa oss till att testa 
med två olika protokoll, PPTP och L2TP/IPSec. En RAS-server har också 
satts upp, då i kombination med PPTP. På RAS-servern har försök också 
gjorts med L2TP/IPSec, dock utan större framgång. Problemet med detta 
har varit att vi inte har varit uppkopplade mot Internet utan har använt oss 
av ett isolerat nätverk. Vi har helt enkelt inte kunnat hämta något certifikat 
från någon CA via Internet. Vi har därför varit tvungna att skapa egna 
certifikat eftersom L2TP/IPSec använder sig utav detta i sin autentisering. 
Vi har lyckats med att göra egna maskincertifikat till våra servrar och på så 
vis kunnat få en fungerande L2TP-tunnel emellan dem genom att installera 
IIS (Internet Information Server) med CA-funktionalitet på båda servrarna. 
Däremot lyckades vi inte skapa certifikat så att vi fick någon fungerande 
L2TP-tunnel mellan server och klient. Vi har dessutom inte haft Active 
Directory installerat på servrarna vilket hade underlättat 
certifikathanteringen. Att vi inte använt Active Directory beror helt enkelt 
på att datorerna vi har använt oss av har haft för dålig kapacitet och därför 
inte klarat att köra denna tjänst. 

8.2 Installation av RAS-server  
En RAS-server måste sättas upp och konfigureras för att kunna acceptera 
VPN-klienter som ansluter till servern. Enligt Fortenberry (2001) bör man 
inte välja den automatiska konfigurationen i konfigurationsguiden, utan man 
skall där välja att konfigurera den manuellt.  För att klienter skall kunna 
ansluta till RAS-servern, måste man även skapa ett konto för dessa VPN-
tjänster. Dessa skall man ge ett ”starkt lösenord” samt att man måste ge 
kontot tillåtelse att ringa in till servern. Även en remote access policy måste 
skapas. Detta måste ske på båda sidor av tunneln om man skall skapa en 
LAN-to-LAN förbindelse. Policyn är bl.a. till för att kontrollera så att rätt 
protokoll används och att rätt autentiseringsmetoder används. Utöver detta 
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måste också ett nytt routing interface skapas, detta görs för att kunna skapa 
anslutningen. Mer detaljerad information om detta återfinns i bilagorna.  

8.2.1 Installation av PPTP RAS-server 

När man skapar en RAS med hjälp utav PPTP gör man enligt stycket ovan, 
men man måste tänka på att välja rätt protokoll dvs. PPTP. Man skall också 
tänka på att skapa en policy som tillåter att enbart PPTP används. I övrigt är 
det inga särskilda inställningar som behöver göras.  

8.2.2 Installation av L2TP/IPSec RAS-server 

Denna RAS går till exakt som i stycket ovan, förutom att man väljer 
L2TP/IPSec istället för PPTP samt anpassar policyn därefter. Dessutom 
måste certifikat användas eftersom IPSec kräver detta i sin autentisering. 
Det var just dessa certifikat som ställde till det för oss i våra laborationer. 
För att skapa dessa certifikat installerade vi en CA på båda våra servrar, och 
försökte att skapa egna maskincertifikat. Vi fick inte dessa certifikat att 
fungera när vi skulle ansluta från klient till server, dock fungerade det i vår 
LAN-to-LAN anslutning. Eventuellt hade det kunnat underlätta för oss om 
vi hade installerat tjänsten Active Directory, men då de datorer vi använde 
som servrar helt enkelt var för dåliga prestandamässigt, kunde vi inte 
använda oss utav detta. Vi testade att sätta upp Active Directory på en utav 
våra servrar. Tyvärr visade det sig att när vi installerat denna tjänst blev 
datorn helt obrukbar. Active Directory visade sig lägga beslag på i stort sett 
alla systemresurserna på servern.  

8.3 PPTP LAN-to-LAN  
När man skall skapa en LAN-to-LAN anslutning med hjälp utav PPTP skall 
man börja med att skapa ett nytt routing interface. När detta är skapat tar 
man reda på IP-adressen till den andra serverns PPP-adapter, detta 
kontrollerar man enklast med kommandot ”ipconfig”. En PPP-adapter kan 
man säga är ett virtuellt nätverkskort eller telefonlinje. Denna adapter får en 
IP-adress av den andra serverns RAS, och omvänt. När man vet vilken IP-
adress man skall ansluta till öppnar man bara en utforskare och i Tools-
menyn väljer man Map Network Drive. Där fyller man i IP-adress samt 
namnet på den katalog man vill ansluta till. Detta är precis som att datorerna 
befinner sig på samma lokala nätverk. Mer detaljerad information om detta 
återfinns i bilagorna.   
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8.4 L2TP LAN-to-LAN 
Att skapa en L2TP LAN-to-LAN anslutning går till på precis samma sätt 
som vid en PPTP LAN-to-LAN anslutning. Man måste dock tänka på att 
man givetvis måste välja att använda sig utav L2TP istället för PPTP. 
Dessutom skall man använda sig av IPSec för diverse säkerhetsfunktioner. 
För att IPSec skall kunna fungera måste man givetvis skapa en IPSec-policy 
på båda servrarna samt att man måste skapa certifikat till båda servrarna. 
Mer detaljerad information om detta återfinns i bilagorna.   

8.5 Konfiguration 
Under rubrikerna nedan kommer vi att beskriva maskin- och 
nätverkskonfigurationen på våra servrar och klienter. 
Nätverkskonfigurationen kommer bl.a. att beskriva routing, IP-adresser 
samt hur vi har skapat ett ”virtuellt” Internet. Maskinvarukonfigurationen 
kommer att beskriva datorernas maskin- och programvara. 

8.5.1 Nätverkskonfiguration 

Eftersom vi inte har haft möjlighet och heller inget riktigt behov av tillgång 
till Internet eller andra nätverksresurser, har vi skapat oss ett eget virtuellt 
”Internet”. Vårt nätverk har varit helt isolerat från omvärlden, alltså bara 
våra fyra datorer sammankopplade utan någon kontakt med omvärlden.  

Vårt nätverk är konfigurerat på följande sätt. Våra arbetsstationer har 
Windows 2000 Professional och Service Pack 2 installerat. De har dessutom 
ett nätverkskort vardera. Våra servrar har Windows 2000 Server och Service 
Pack 2 installerat. Dessa har dessutom två stycken nätverkskort vardera. Att 
servrarna har två nätverkskort installerade är för att vi har använt dessa 
maskiner som routrar i våra laborationer.  

Skissen nedan visar vilka IP-adresser vi har tilldelat datorerna. På server1 är 
det IP-nr. 192.168.3.1 som går ut till det lokala nätverket, där workstation1 
är placerad. Den andra IP-adressen, 172.16.1.1 är tilldelad det nätverkskort 
som används som en Gateway, alltså det som går ut mot vårat ”virtuella 
Internet”. På den andra sidan av vårat virtuella ”Internet” är nätverket 
konfigurerat på motsvarande vis.  
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8.5.2 Maskinvarukonfiguration  

Servrar:  
Server 1:  
Operativsystem: Microsoft Windows 2000 Server (Service Pack 2) 
Processor: Intel Celeron 433 MHz 
RAM-minne: 256 MB 
Hårddisk: 6 GB 
Övrigt:  1 st. Nätverkskort: 3Com Etherlink III ISA 

(3C509/3C509b) 10 Mbit/s 
1 st. Nätverkskort: 3Com Etherlink III ISA  
(3C509b-TP) 10 Mbit/s 

Server 2:  
Operativsystem: Microsoft Windows 2000 Server (Service Pack 2) 
Processor: Intel Celeron 433 MHz 
RAM-minne 192 MB 
Hårddisk: 6 GB 
Övrigt:  1 st. Nätverkskort: 3Com Etherlink III ISA 

(3C509/3C509b) 10 Mbit/s 
1 st. Nätverkskort: 3Com Etherlink III ISA  
(3C509b-Combo) 10 Mbit/s 

  
Klienter:  
Klient 1:  
Operativsystem: Microsoft Windows 2000 Professional  

(Service Pack 2) 
Processor: Intel Pentium 166 MHz 
RAM-minne: 96 MB 
Hårddisk: 2 GB 
Övrigt: 1 st. Nätverkskort: 3Com Etherlink XL10/100 PCI 

NIC (3C905-TX) 
Klient 2:  
Operativsystem: Microsoft Windows 2000 Professional  

(Service Pack 2) 
Processor: Intel Pentium 166 MHz 
RAM-minne: 96 MB 
Hårddisk: 2 GB 
Övrigt: 1 st. Nätverkskort: 3Com Etherlink XL10/100 PCI 

NIC (3C905-TX) 
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8.6 Resultat filöverföring 
Vi har fört över en fil som är 101 MB stor mellan datorerna för att testa 
prestanda hos de olika protokollen. Kapaciteten hos nätverksanslutningarna 
mellan datorerna är 10 Mbit/s. Först gjorde vi en överföring mellan server 1 
och server 2 med hjälp av vanlig TCP/IP, därefter fortsatte vi laborationerna 
med att göra samma sak med protokollen PPTP och L2TP/IPSec. Nästa steg 
i laborationerna var att ansluta arbetsstationen som är kopplad till server 2 
till server 1 och även där föra över samma fil. När vi skulle ansluta med 
hjälp av L2TP/IPSec stötte vi på problem. Detta problem som vi tidigare 
beskrivit bestod helt enkelt i att vi inte fick några fungerande certifikat 
vilket berodde bl.a. på att vi inte var uppkopplade mot Internet. Vi lyckades 
dock få en fungerande anslutning med L2TP/IPSec mellan servrarna. Det 
hade dock underlättat för oss i våra laborationer om vi hade använt oss av 
Active Directory på servrarna, men då våra datorer inte var speciellt 
kraftfulla (se specifikation under rubriken maskinvarukonfiguration) klarade 
dessa datorer helt enkelt inte av att köra denna tjänst.  

Tiderna som anges i tabellen nedan är antalet sekunder överföringen av filen 
tog med de olika protokollen och mellan de olika datorerna. 

 
 TCP/IP PPTP

(40-bit)
L2TP/IPSec

(56-bit) 
110 145 156 
113 147 157 

 
Server - Server 

114 148 158 
Medelvärde 112 147 157 

115 165 * 
117 168 * 

 
Klient - Server 

118 169 * 
Medelvärde 117 167 * 
* Värde saknas 
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Figur 6 Visar antalet sekunder överföringen tog med de olika protokollen. 

Som tydligt framgår av tabellen och diagrammet ovan är trafiken med de båda VPN-
protokollen märkbart långsammare än vanlig TCP/IP-trafik. Detta beror till stor del på 
krypteringen. Starkare kryptering ger långsammare överföringshastighet. 

8.7 Problem som uppstod 
Det första problem som vi stötte på var att det var svårt att få tag på en lokal 
som vi kunde laborera i. Efter ungefär en vecka hittade vår handledare Mats 
Lejon en lokal vi kunde vara i, dock utan någon uppkoppling mot Internet.  

Ett annat problem, och kanske det största problemet, var att få tag på 
utrustning som vi kunde använda oss av. Med utrustning menar vi datorer, 
nätverkskablar mm. Efter ungefär 2 veckor lyckade återigen vår handledare 
hitta två datorer som vi kunde använda oss utav. Dock var dessa datorer inte 
några större ”kraftpaket”, men kunde ändå fungera hjälpligt för oss. Vi 
skulle egentligen behövt två datorer till för att kunna få våra laborationer att 
fungera så som vi tänkt oss. Efter ytterligare någon vecka lyckades vi med 
Bjarne Karlssons hjälp hitta två datorer till. De låg visserligen omonterade i 
lådor så vi fick ägna viss tid till att bygga ihop dessa, men vi hade i alla fall 
samtliga datorer som vi behövde.  

När vi laborerade med vårt VPN hade vi, som vi nämnt tidigare, problem 
med att installera fungerande certifikat. Dessa certifikat behövdes när vi 
skulle ansluta med L2TP/IPSec. Med god hjälp från Michael Häggström och 
Mats Lejon, lyckades vi få fungerande certifikat i vår LAN-to-LAN 
anslutning. Värre var det när vi skulle ansluta från en klient till en RAS. Där 
fick vi, trots hjälp från ovan nämnda herrar, inte våra certifikat att fungera. 
Trots att vi har haft problem med lokaler osv. tycker vi ändå att 
laborationerna har fungerat bra. Lite problem måste man ju räkna med när 
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man laborerar, dock uppstod lite fler problem problem än vi hade räknat 
med. Trots allt har ju problemen löst sig till slut.  

9 Slutsats 
Vi har i vår undersökning kommit fram till att VPN är en billig och bra 
lösning för företag och andra organisationer som vill kommunicera säkert 
över publika nätverk, som t.ex. Internet. Tack vare skalbarheten hos en 
VPN-lösning, anser vi att den passar mycket bra till att lösa mindre företags 
och andra organisationers kommunikationsbehov. Detta för att en VPN-
lösning i stort sett är en engångskostnad för företaget eftersom det är enkelt 
och billigt att utöka sitt VPN med exempelvis flera RAS-användare eller 
fler filialer. För RAS-användarna behöver man inte köpa/hyra nya 
förbindelser, utan det är bara att skapa ett nytt användarkonto på servern 
vilket går snabbt och medför inga extra kostnader. Att skapa en anslutning 
till en ny filial är också det enkelt och billigt. Man skapar bara ett nytt 
routing interface på den befintliga servern. På den andra servern som 
givetvis har någon form av uppkoppling mot Internet, sätter man upp en 
RAS-server som är konfigurerad på motsvarande sätt. Även om man sätter 
upp ett VPN från grunden, kräver det inga stora investeringar. Det räcker 
med någon form av Internetuppkoppling med relativt god prestanda, samt en 
router alternativt en server med VPN-stöd.  

Ett VPN är också en bra lösning för exempelvis distansarbetare och 
anställda på resande fot eftersom de kan arbeta säkert mot företaget 
hemifrån eller på resan. Inte heller detta kräver några större investeringar. 
Det räcker med att företaget som man skall ansluta mot har en RAS-server 
med VPN-stöd, och att de som ansluter har någon form av 
Internetuppkoppling. Företaget behöver bara skapa ett nytt användarkonto 
till den som skall arbeta på distans alternativt ge det befintliga 
användarkontot behörighet att ansluta till RAS-servern.  

Ett företag eller en organisation som verkligen kräver en helt säker 
förbindelse mellan två platser, bör använda sig utav förbindelser som inte 
utnyttjar ett delat nätverk, och bör därför inte använda sig utav en VPN-
lösning. Så länge man nyttjar en förbindelse över ett delat medium finns det 
alltid en risk för intrång. Den som verkligen vill ta sig in samt har kunskap, 
tid och resurser brukar nästan alltid lyckas förr eller senare. Med detta 
menar vi att absolut säkerhet inte existerar så länge man inte använder sig 
utav en helt isolerad nätverksmiljö. Man kan dock minska säkerhetsriskerna 
genom att ha en så god säkerhetsnivå som man har resurser till.   
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De protokoll som vi använt oss av i denna studie, PPTP och L2TP/IPSec, 
skiljer sig åt säkerhetsmässigt. PPTP är det protokoll som har den lägre 
säkerhetsnivån, dock är det lättare att implementera och administrera 
eftersom man inte behöver hålla reda på diverse certifikat mm. Att skapa en 
VPN-anslutning med hjälp av PPTP är mycket enkelt, det är i stort sett bara 
att skapa en Remote Access policy som tillåter PPTP-trafik samt att klienten 
väljer PPTP när denne skapar sin anslutning. Dessutom måste båda parter 
vara överens om autentiseringsmetoderna. När detta är avklarat har man en 
fungerande VPN-anslutning. PPTP är inte den mest säkra lösningen men 
uppfyller väl sitt syfte, särskilt vid en tillfällig lösning. L2TP/IPSec, som är 
det säkrare alternativet är som vi skrivit tidigare, svårare att implementera. 
Dock har L2TP/IPSec många fördelar gentemot PPTP. Att L2TP är svårare 
att implementera beror till stor del på att det är kombinerat med IPSec. Just 
denna kombination gör detta alternativ mycket säkert men gör, som vi 
tidigare skrev, svårt att implementera. Det som gör att detta krångligare är 
att IPSec kräver certifikat vid autentiseringen. Trots att L2TP/IPSec är 
svårare att implementera är detta att föredra om man skall skapa en VPN-
anslutning, eftersom vi tycker att den tiden man lägger på att få det att 
fungera är en väl investerad tid med avseende på säkerheten man får. En 
annan fördel med L2TP/IPSec är att det är ett operativsystemoberoende 
protokoll som även är kompatibelt med exempelvis många Cisco-routrar, 
vilket inte PPTP är. Man får helt enkelt bättre kompabilitet med L2TP/IPSec 
jämfört med PPTP som man kan säga är bundet till Microsoft. Dessutom 
pågår i stort sett inget utvecklingsarbete med PPTP, medan L2TP och även 
IPSec ständigt förbättras.  

Vi har också i vår undersökning kommit fram till att server-baserade VPN-
lösningar är relativt krångliga att installera, administrera och underhålla. 
Med detta menar vi att om man skall använda sig utav en LAN-to-LAN 
anslutning, är det lättare och bättre att använda sig utav routrar som stödjer 
VPN.  

Vad man också skall ha i åtanke om man överväger att tillämpa ett VPN är 
att denna trafik är långsammare än vad t.ex. en TCP/IP-förbindelse är. Detta 
beror till stor del på krypteringen som ett VPN använder sig utav.  

Tillsist, om man väger alla för- och nackdelar med ett VPN gentemot en 
traditionell RAS, faller vårt val på ett VPN. Detta eftersom det är lätt att 
administrera, lägga till nya användare och sist men inte minst, lätt att utöka. 
En annan fördel är att med en VPN-lösning så spelar det ingen roll vilken 
typ av Internetuppkoppling fjärranvändaren använder sig utav.  
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10 Ordlista 
(Källa: Url 5, Shmoo Group) 

Autentisering En process som verifierar att ett namn verkligen tillhör 
den enhet den utger sig för att vara i samband med 
inloggning eller anslutning.  

Brandvägg (eng. firewall) En anordning som skyddar nätverket 
från attacker eller otillåten trafik utifrån. 

Datagram Se Paket 

ESP Encapsulation Security Payload 

Extranet När en organisation erbjuder begränsad tillgång till 
sina intranät för externa användare.  

GRE Generic Routing Encapsulation protocol 

IETF Internet Engineering Task Force 

Inkapsling (eng. encapsulation) Innehållet i ett nätverkspaket 
placeras i ett annat nätverkspaket. 

Intranet Ett privat nätverk, vanligtvis inom en organisation, 
som använder Internet Protocol men är inte kopplat 
direkt till Internet.  

IP Internet Protocol 

IPSec+IKE  IP Security with Internet Key Exchange 

Klient En enhet i ett nätverk som begär tjänster från andra 
enheter inom nätverket, vanligtvis från en server. 
Klientprogramvara finns oftast på en arbetsstation och 
används för att kontakta nätverksenheter för att hämta 
information och utföra andra aktiviteter.   

Kryptering Chiffrering, metoder för att säkerställa att information 
eller data inte kan läsas av någon obehörig. 

L2F Layer2 Forwarding 

L2TP Layer 2 Tunneling Protocol 

LAN Local Area Network 

MPPE Microsoft Point-to-Point Encryption 

NAT Network Address Translation 
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Paket En samling data som färdas över nätverk. Paket är 

försedda med adresser och kan därför ledas till rätt 
adressat. Paket transporteras genom paketförmedling. 
Ett annat namn på paket är datagram. 

PGP Pretty Good Privacy 

PPP Point-to-Point Protocol 

PPTP Point to Point Tunneling Protocol 

RAS Remote Access Services 

Router Paketväxel eller kommunikationsdator som förmedlar 
och filtrerar IP-paket mellan nätverk.  

Server En dator i ett nätverk som förser klienter och andra 
enheter på nätverket med tjänster.  

Tunnling Inkapsling av hela datagram inuti andra datagram. 
Används ofta för att transportera icke IP-protokoll 
över ett IP-nätverk.  

VPDN Virtual Private Dial Network 

VPN Virtual Private Network 
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Figurförteckning 
Figur 1, Visar de principiella skillnaderna på en VPN-anslutning mellan två servrar och 
en traditionell anslutning med en fast hyrd förbindelse. 
Källa: Url 4, Firstvpn 

Figur 2, Visar en VPN-anslutning mellan en fjärranvändare och ett privat intranet. 
Källa: Url 2, Microsoft 

Figur 3, Visar en VPN-anslutning mellan två privata nätverk. 
Källa: Url 2, Microsoft 

Figur 4, Strukturen hos ett PPTP-paket som innehåller användardata. 
Källa: Url 2, Microsoft 

Figur 5, Strukturen hos ett L2TP-paket som innehåller användardata. 
Källa: Url 2, Microsoft 

Figur 6 Visar antalet sekunder överföringen tog med de olika protokollen. 
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Appendix 

Bilaga A - Routing interface L2TP 
För att kunna skapa en tunnel mellan två servrar måste man först och främst 
skapa ett Routing Interface, detta innebär att man skapar en gränsyta som 
den andra datorn kan ”ringa upp”. För att skapa detta interface startar man 
först Routing and Remote Access management console och gör sedan på 
följande vis: 

 

1. Markera Routing Interfaces, högerklicka därefter i konsolens högra del 
för att skapa ett nytt interface och välj New Demand Dial Interface. 
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2. Nu startar Demand Dial Interface Wizard, som hjälper till vid 
installation och konfiguration. Klicka Next för att gå vidare. 

 
 

3. Här väljer man ett namn för det nya Interfacet och klickar sedan Next. 
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4. Markera Connect using virtual private networking (VPN), klicka sedan 
Next. 
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5. Markera Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) och klicka på Next. 

 
 

6. Här anger man vilken IP-adress eller URL man vill ansluta till, i vårt fall 
172.18.1.1 
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7. Se till att rutan Route IP packets on this interface är markerad. 

 
 

8. Här anger man användarkontot på den uppringda servern samt lösenord. 
Ett konto måste givetvis ha skapats på servern man ringer till. 
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9. Nu är guiden slutförd, klicka på finish. 
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10. Högerklicka på det nya interfacet och välj Properties för att konfigurera 
det nya interfacet. 
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11. Markera Advanced och klicka på Settings. 
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12. Under fliken Security, avmarkera alla rutor utom Microsoft CHAP 
Version 2 (MS-CHAP v2) och klicka på ok 
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13. Välj därefter fliken Networking och markera därefter Internet Protocol 
(TCP/IP) och klicka på Properties. 
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14. I nästa ruta, klicka Advanced 
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15. Välj därefter fliken Options och klicka på Properties 

 
 

16. Markera här alternativet Use this IP security policy och välj den nya 
säkerhetspolicyn och klicka ok. 
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Bilaga B - Remote Access Policy L2TP 
1. Markera Remote Access Policies, högerklicka därefter i högra fönstret för 
att skapa en ny policy och välj New Remote Access Policy 
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2. Här fyller man i ett namn på policyn. 

 
 

3. Här klickar man Add för att lägga till villkor för policyn. 
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4. I fönstret Select Attribute markerar man Tunnel-Type och klickar på Add. 

 
 

5. I fönstret Tunnel-Type markerar man Layer Two Tunneling Protocol 
(L2TP) och klickar Add. Därefter klickar man ok. 

 
 



 

 - 51 - 
 

6. När man har lagt till de villkor man önskar klickar man på Next. 

 
 

7. Här väljer man Grant remote access permission för att tillåta tunnlar av 
typen L2TP och klickar på Next. 
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8. Här klickar man på "Edit Profile"  
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9. I Edit Dial-in Profile väljer man fliken Autentication och ser till att inget 
är markerat förutom Microsoft Encrypted Autentication version 2 (MS-
CHAP v2) och klickar därefter på ok. 
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10. Klicka på finish för att slutföra guiden. 
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Bilaga C - L2TP IPSec Policy 
För att skapa en ny IPSec policy startar man först management consolen 
genom att skriva mmc i startmenyn under Run. Därefter lägger man till en 
modul till konsolen genom att klicka på menyn Console och där välja 
Add/Remove Snap-In Module. Klicka därefter Add och välj IP Security 
Policy Management. Klicka på Add, välj Local Computer 

1. Skapa ny IPSec-policy genom att högerklicka på IP Security Policies. 
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2. IP Security Policy Wizard startar, för att gå vidare klicka Next. 

 
 

3. Här ger man policyn ett namn. 
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4. Bocka ur Activate the default response rule boxen. 

 
 

5. Se även till att rutan "Edit properties" är markerad, klicka därefter på 
Finish. 
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6. Rutan som visas härnäst ger möjlighet att ändra inställningarna för 
policyn. Klicka på Add. 
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7. Då startar Security Rule Wizard, klicka Next för att gå vidare. 

 
8. Se till att This rule does not specify a tunnel är markerad och klicka på 
Next. 

 
 



 

 - 60 - 
 

9. Se till att All network connections är markerat och klicka Next. 
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10. Markera Use this key to protect the key exchange (preshared key). För 
att göra det lätt för oss valde vi en mycket enkel nyckel (ABC123), men en 
starkare nyckel rekommenderas givetvis. 

 
11. Klicka Add för att lägga till ett nytt IP Filter. 
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12. Klicka add för att starta IP filter wizard. 

 
 

13. Klicka Next för att gå vidare i guiden. 
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14. I den översta menyn välj: A specific IP Address, fyll därefter i aktuell 
IP-adress. I vårt fall: 172.18.1.1 eftersom det är adressen vi vill ansluta till. 
Dessa två måste fyllas i på exakt samma sätt på båda maskinerna, även 
samma IP-adresser. 
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15. I den översta menyn välj: A specific IP Address, fyll därefter i aktuell 
IP-adress. I vårt fall: 172.16.1.1 eftersom det är adressen vi vill ansluta från.  

 
 

16. Välj här protokollet UDP. 
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17. Välj här From this port: och skriv in 1701. 

 
 

18. Bocka här i rutan Edit properties och klicka därefter Finish. 
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19. Se till att rutan Mirrored... är ifylld. Klicka sedan ok. 
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20. Markera IP-filtret som har skapats och klicka Next. 

 
 

21. Markera Request Security... och klicka därefter Next. I nästa fönster 
klicka på Finish. 
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22. Högerklicka på den nya policyn och välj Assign. 
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Bilaga D - Skapa och installera certifikat 
Vi började med att sätta upp en CA- Certification Authority på båda 
servrarna. Dessa sattes upp som stand-alone lokalt på båda maskinerna.  
 
1. För att skapa ett maskincertifikat ansluter man via webbläsaren till sin 
egen servers CA (http//servernamn/CertSrv/) och väljer Request a certificate 
och klickar på Next.  
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2. På nästa sida väljer man Advanced request och klickar på Next.  
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3. Därefter väljer man Submit a certificate request to this CA using a form 
och klickar på Next.  
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4. Härnäst fyller man i sitt namn och annan information, väljer vilken typ av 
certifikat man vill ha i menyn.  I vårt fall väljer vi Server Authentication 
Certificate och klickar på Submit.  

 
 
5. Då talar servern om att den har mottagit vår förfrågan och att certifikatet 
kan hämtas inom tio dagar.  
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6. Nästa steg blir att gå tillbaka till vår CA (http://servernamn/CertSrv/) för 
att hämta certifikatet. Nu väljer man Retrieve the CA certificate or 
certificate revocation list istället och klickar på Next.  
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7. Härnäst klickar man på länken Download CA certificate för att spara ner 
det färdiga certifikatet på lämplig plats.  
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8. När certifikatet är sparat lokalt dubbelklickar man på det och klickar 
därefter på Install certificate. Nu startar Certificate import wizard där man 
stegvis installerar sitt certifikat på lämplig plats enligt instruktionerna. Då är 
certifikatet installerat och klart. På den andra servern gör man på precis 
samma sätt.  

 
 
 
Nästa steg blir att installera den ena serverns certifikat på den andra servern 
och tvärtom. Man flyttar alltså över certifikatet från t.ex. server 1 till server 
2 och installerar det där också samt omvänt. När detta är gjort kan servrarna 
identifiera sig för varandra vilket behövs när man skall skapa en säker 
anslutning mellan datorerna med hjälp av protokollen L2TP och IPSec 
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Bilaga E - Remote Access Policy L2TP 
1. Markera Remote Access Policies och högerklicka därefter i högra fönstret 
och välj New Remote Access Policy 

 
2. Här fyller man i ett namn på policyn. 
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3. Här klickar man Add för att lägga till villkor. 

 
4. I fönstret Select Attribute markerar man "Tunnel-Type" och klickar på 
add. 
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5. I fönstret Tunnel-Type markerar man Point-to-Point Tunneling Protocol 
(PPTP) och klickar add. Därefter klickar man ok. 

 
6. När man har lagt till de villkor man önskar klickar man på next. 
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7. Här väljer man "Grant remote access permission" och klickar på next. 

 
8. Här klickar man på "Edit Profile"  
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9. I Edit Dial-in Profile väljer man fliken "Autentication" och ser till att 
inget är förbockat förutom "Microsoft Encrypted Autentication version 2 
(MS-CHAP v2) och klickar därefter på ok. 
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10. Klicka på finish 
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Bilaga F - Remote Access Policy PPTP 
1. Markera Remote Access Policies och högerklicka därefter i högra fönstret 
och skapa en ny policy genom att välja New Remote Access Policy. 
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2. Här väljer man ett namn på policyn. 

 
 

3. Här klickar man Add för att lägga till villkor för policyn. 
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4. I fönstret Select Attribute som dyker upp markerar man Tunnel-Type och 
klickar på Add. 

 
 

5. I fönstret Tunnel-Type markerar man Point-to-Point Tunneling Protocol 
(PPTP) och klickar Add. Därefter klickar man ok. 
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6. När man har lagt till de villkor man önskar klickar man på Next. 

 
 

7. Här väljer man Grant remote access permission för att tillåta tunnlar av 
typen PPTP samt klickar på Next. 
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8. Här klickar man på Edit Profile.  
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9. I Edit Dial-in Profile väljer man fliken Autentication och ser till att inget 
är markerat förutom Microsoft Encrypted Autentication version 2 (MS-
CHAP v2) och klickar därefter på Ok. 
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10. Klicka till sist på Finish 

 
 



 

 - 89 - 
 

Bilaga G - Fjärranslutning klient PPTP 
1. När man dubbelklickar på ikonen Make New Connection öppnas 
nedanstående fönster. Klicka next för att gå vidare.  
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2. I denna ruta skall man välja vilken typ av anslutning man vill skapa. I vårt 
fall skall vi välja Connect to Private Network Through the Internet och 
klickar därefter next.  
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3. I detta fönster väljer vi att inte ringa en annan anslutning först. Med andra 
ord väljer vi do not dial the initial connection. 
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4. Här väljer man vilken IP-adress man skall ansluta till. I vårt exempel vill 
vi ansluta från Workstation 2 till Server1. För att åstadkomma detta väljer vi 
att ansluta till 172.16.1.1.  

 



 

 - 93 - 
 

5. Här väljer man om man vill att anslutningen skall vara tillgänglig för alla 
användare på datorn eller bara för den för tillfället inloggade användaren.  

 
 

6. Nu är det dags att ge anslutningen ett namn (friendly name).  

 



 

 - 94 - 
 

7. När anslutningen är skapad högerklickar vi på den nya anslutningen vi 
precis skapat och väljer Properties och därefter fliken Security. Här 
markerar vi alternativet Advanced och klickar på knappen Settings.  
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8. I detta fönster väljer man överst alternativet Require encryption 
(disconnect if server declines). Därefter väljer man alternativet Allow these 
protocols och ser sedan till att alla alternativ utom Microsoft CHAP (MS-
CHAP v2) är avmarkerade. Detta för att få säkrast möjliga autentisering för 
PPTP-anslutningen.  
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9. Nästa steg är att välja fliken Networking och där se till att Point to Point 
Tunneling Protocol (PPTP) är valt i den översta menyn. Det är alltså här 
man väljer vilket protokoll som skall användas. Därefter markerar man 
protokollet Internet Protocol (TCP/IP) i den nedre delen av fönstret och 
klickar på Properties.  
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10. Kontrollera så att Obtain an IP adress automatically och Obtain DNS 
server adress automatically är ibockade, därefter klicka på knappen 
Advanced. 
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11. Se här efter så att IP security är markerat, klicka därefter på Properties. 

 
 

12. Se här till att Do not use IPSEC är markerat.  
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13. Nu är det dags att fylla i användarnamnet och lösenordet samt att för 
enkelhetens skull bocka i rutan Save Password för att slippa fylla i det varje 
gång man ansluter. Slutligen är det bara att klicka på Connect 
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Bilaga H - Routing för att skapa ett ”virtuellt 
Internet” 
Eftersom vi inte hade någon Internetuppkoppling vid våra laborationer, var 
vi tvungna att skapa oss ett eget ”virtuellt Internet”. Hur vi skapade detta 
kommer att visas och förklaras nedan. Inställningarna för att skapa en ”static 
route” hittar man i Management Consolen, Routing and Remote Access 
Server. 

1. Från server1 till server2 skapade vi en ”static route” enligt bilden nedan. 
Destinations IP är hela det lokala nätverket som är kopplat till server2. 
Gateway IP är nätverkskortet som fungerar som en Gateway i server2.  
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2. Bilden nedan illustrerar det omvända förhållandet, dvs. ”static route” 
från server2 till server1.  

 
 


