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Abstract / Summary 
This report contains a summary of the security aspects of ordinary network protocols 
that AB Volvo use. We discuss the most known exploits of network protocols and their 
security risks. We have also made some conclusions about how they are going to be 
used and what to think about when they are used. 
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Michael Andersson 

Sammanfattning 
Den här rapporten innehåller en säkerhetsanalys där en sammanfattnings gjorts av de 
protokoll som AB Volvo och många andra organisationer använder i sin organisation.  
Vi har delat upp de olika protokollen i fyra olika kategorier, klartextprotokoll som FTP 
och HTTP där all information sänds över nätverket okrypterat, SSL-baserade protokoll 
som FTPS och HTTPS där kontrollinformationen krypteras m.h.a. av SSL, SSH-
baserade protokoll som SHTTP och SFTP använder sig av SSH för att kryptera all 
informationen som sänds över nätverket samt övriga protokoll som inte passar in i 
någon av de ovan nämnda kategorierna. En kortfattad beskrivning har även gjorts av 
varje protokoll där för-, nackdelar och risker med betoning på risker gjorts. För att 
lättare kunna överblicka protokollens egenskaper och risker har en sammanställning 
gjorts  i en tabell där varje protokoll poängsatts utifrån dess risker beroende på hur 
troligt det är att någon utnyttjar dess svagheter samt konsekvenserna av en attack. Vi har 
dragit några slutsatser som man bör tänka på då man använder ett protokoll/tjänst för att 
uppnå en mer helhetstäckande IT-säkerhet. Slutsatsen innefattar även andra 
säkerhetsaspekter som bör reflekteras över för att uppnå en helhetstäckande IT-säkerhet.  
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Förord 
Vi kontaktade Per Stenros, som bor i Lysekil, och som jobbar med IT-säkerhet på Volvo 
IT. Vi ordnade ett möte där Per Stenros föreslog att vi skulle genomföra vårt arbete med 
titeln Säkerhetsöversyn av kommunikationsprotokoll. Veckan då examensarbetet skulle 
starta samlades alla inblandade, Andreas Boklund (Avdelningschef på instutionen för 
teknik matematik och datavetenskap), Per Stenros (Volvo IT, avdelning Global 
Security), Stefan Christernin (Universitetslektor HTU, examinator och forskningsledare 
inom programvaruteknik, GCAF-gruppen), Christian Ohlsson (handledare) och Mats 
Lejon (ansvarande systemtekniker) samt vi, Christoffer Olofsson och Michael 
Andersson, där vi diskuterade innehåll och upplägg av examensarbetet. Arbetet delades 
upp så att vi tog hälften av protokollen var. Efter att tillräckligt mycket information 
hade samlats om protokollen (enligt Per Stenros och Christian Ohlsson), granskades 
samtliga protokoll tillsammans. Efter det skrevs rapporten ihop där alla obligatoriska 
moment togs med. Vi vill härmed tacka alla inblandade parter för ert stöd i vårt arbete 
vilket har underlättat projektgenomförandet. 
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Nomenklatur 
ACM Forskningsdatabas. 

Adhoc-nätverk   Punkt till punkt noder. 

AES Advanced Encryption Standard är ett symmetriskt 
blockkrypto och kan använda nycklar med varierande 
längd. 

API Gränssnitt mellan två parter inom mjukvara och hårdvara.

Buffer overflow Ett program kör över redan reserverat minne. 

CGI En protokoll som används av skriptspråk för att göra  
dynamiska hemsidor . 

Clipboard Urklipp. 

Compendex Gränssnitt för sökning av en samling 
forskningsdatabaser. 

DES Krypteringsstandard/-algoritm på 56 bitar framtagen av 
USA:s försvar. 

DoS - Denial of Service En eller flera sändare skickar på en server så mycket 
information så att servern inte orkar med. 

Feature Funktion. 

GDM Gnome Display Manager är ett litet program som körs i 
bakgrunden och håller reda på X-sessionen. 

GPPM Global Perimeter Protection Manager 

IDS Övervakningssystem som upptäcker och larmar om 
intrång görs. 

IEEE Forskningsdatabas. 

IETF Standardiseringsorgan. 

ISO Internationellt StandardiseringsOrgan 

IPS Övervakningssystem som upptäcker och blockerar om 
intrång görs. 

Klient/Server  Klient frågar server om resurser/tjänster. 

Kryptoanalys Analys för att knäcka ett krypto. 

MAC Message Authentication Code. 

Man In the Middle-attack En person/dator som fångar upp informationen under 
transaktionsöverföring och modifierar den samt skickar 



Säkerhetsöversyn av kommunikationsprotokoll 

vi 

vidare den modifierade versionen. 

MD5 hash En teknik som kan användas för att dölja information 
som användarnamn och lösenord men har även andra 
användningsområden. 

NAT En teknik för att gömma interna ip adresser utifrån och 
som dessutom kan dela flera interna ipadresser på en 
publik. 

Oktett Samma sak som en byte dvs. 8 bitar. 

OSI Operating System Interconnection 

PGP – Pretty Good Privacy   Krypteringsstandard. 

PPM Perimeter Protection Management. 

RC2 Krypteringsalgoritm. 

RC4 Krypteringsalgoritm som används tillsammans med SSL 
och är framtagen av RSA. 

Record Är en post som består av olika fält. 

RFC Standarddokument för Internet 

rlogin Tjänst på Unix-maskiner för att fjärrinlogga på andra. 
maskiner. 

Rootkit Ett program för att hålla kvar rootbehörighet då man 
redan hackat en server.  

RPC Remote Procedure Call är en teknik inom klient-server 
området. 

SAN Lagringssystem. 

Single point of failure  Där allt hänger på ett ställe och vid fel kan stoppa all 
verksamhet. Ex: Om en server kraschar, som lagrar filer 
för många användare, kommer ingen åt nätverket. 

Socket Gränssnitt för datakommunikation 

Spoofing En teknik lura andra datorer att man är en godkänd 
användare, görs oftast m.h.a. ip-adressen. 

Streamat chiffer Text vars innehåll förändrats genom utbyte av bokstäver 
och tecken så att den inte kan läsas av obehöriga som går 
över en ström 

X509 En standard.för certifikat. 
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1 Inledning 
Upptakten till Internet var när Defense Information Systems Agency (DISA) fick i 
uppdrag att göra ett nätverk åt Department of Defense (DoD) vilket ledde till att 
Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) startade 1969. Detta 
nätverk länkade ihop universitet och forskningslabb. Tanken med projektet var att det 
skulle användas för testverksamhet för nätverkstekniker. ARPANET var gjort för öppen 
kommunikation mellan olika organisationer och då tiden gick anslöt sig fler och fler 
människor till nätet. Virus och trojaner började dyka upp och efter hand blev säkerheten 
ett orosmoment vilket ledde till att de amerikanska myndigheterna tog tag i saken och 
bildade en organisation som heter CERT. Denna organisation skulle koordinera och ge 
stöd åt olika attackerade organisationer. De skulle även utbilda nätverksanvändare i 
incidenthantering och datasäkerhet för att försvåra intrång. 1989 blev ARPANET 
officiellt Internet med fler än 100 000 datorer. Tyngden låg då mest på kommunikation 
och överföring. [6, 11] 

Informationssäkerhet beaktas i tre aspekter konfidentialitet, integritet, och tillgänglighet. 
Konfidentialitet handlar om att endast rätt personer med behörighet skall få ta del av 
informationen. Integritet handlar om att informationen skall vara pålitlig, dvs att ingen 
har modifierat den. Tillgänglighet handlar om att de personer som skall ha tillgång till 
information, verkligen får det. [1] 

En av många lösningar för att skydda interna företagsnätverk från Internet är att 
använda sig av en brandvägg. En brandvägg kan jämföras med t.ex. en port till ett slott 
där all in- och uttrafik kontrolleras i bägge riktningarna. De vanligaste typerna av 
brandväggar är paketfiltrerande och proxybrandväggar. En paketfiltrerande brandvägg 
är en dator med en uppsättning regler som kontrollerar vilka paket som skall släppas 
igenom eller stoppas beroende på mottagaradress, avsändaradress och tjänst. Denna 
brandväggstyp är en billig och snabb lösning men ger inte så hög säkerhet då 
brandväggen endast kontrollerar informationen i filhuvudet. Proxybrandväggar 
använder en programvara som tar emot begäran utifrån, som sedan undersöks och 
beroende på om den är godkänd eller ej, vidarebefordrar den till det interna nätverket 
eller slängs. [2, 3, 12] 

Trots att man började använda brandväggar så skyddades enbart det interna nätverket 
från Internet. Möjligheten att få tag i och läsa information både innanför och utanför 
brandväggen fanns fortfarande.  Detta löste man genom kryptografi som bygger på att 
man har ett kodsystem. För varje system finns det olika sätt att räkna. Ju mer komplex 
en krypteringsmetod är ju långsammare är den genom att processorn får mer att göra 
samtidigt som det blir mer overhead på paketen. Med kryptografi gör man information 
oläsbar för obehöriga användare. [7] Nyckelhanteringen kan antingen vara symmetrisk 
där både avsändare och mottagare har samma nyckel för att kryptera och dekryptera ett 
meddelande, eller asymmetrisk, där avsändaren har en publik nyckel för att kryptera 
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medan mottagaren har en hemlig nyckel för att dekryptera och läsa meddelandet.[8] 
Kryptografi kan också användas för att bevisa att en användare är den han påstår sig 
vara, det kallas för autentisering. Detta kan göras genom digitala certifikat som kan 
sägas vara en digital namnteckning eller digital stämpel även med lösenord. En annan 
variant är accesskontroll som har till uppgift att avgöra om en användare har rättigheter 
att läsa eller köra filer och program. [2, 3, 213] 

1.1 Bakgrund 
För att beskriva hur kommunikationen mellan två system fungerar har ISO utvecklat en 
referensmodell som kallas OSI-modellen. OSI-modellen har sju lager som beskriver hur 
kommunikationen fungerar. Anledningen till att modellen har delats upp i sju skikt är 
för att kunna se vad som händer på varje lager då de utför en eller flera tjänster för det 
ovan/underliggande lagret.  

 

Figur 1: Beskrivning av OSI-modellen samt hur kommunikationen går 

Kommunikationen sker uppifrån och ner sett från det sändande systemet. Varje lager 
har sin uppgift.  
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Tabell 1.  Beskrivning av OSI-modellen samt vad de sju lagren gör. 

Applikationslagret Förser användarna med nätverkstjänster, ex: HTTP, SMTP, FTP. 

Presentationslagret Har hand om kryptering, komprimering, konvertering, syntax. 

Sessionlagret Har hand om uppkoppling, kryptering, nedkoppling samt 
upprätthållandet av kommunikationen. 

Transportlagret Delar upp, kapslar in informationen i UDP/TCP-paket. 

Nätverkslagret Kapslar in och krypterar TCP/UDP-paket i ip-paket. 

Datalänklagret Segmenterar, kapslar in och krypterar ip-paket i dataramar. 

Fysiska lagret Sköter kommunikationen med ettor och nollor. 

 

För att kommunikation skall kunna upprättas krävs det att det finns en mottagare och en 
sändare samt ett medium som överföringen kan gå igenom. Dessutom krävs det att 
sändaren och mottagaren talar samma språk. Här kommer 
datorkommunikationsprotokoll in i bilden. Ett datorkommunikationsprotokoll består av 
en uppsättning regler och rutiner som behövs för att ett skikt skall kunna samarbeta med 
motsvarande skikt hos den andra parten (Se figur 1). [4, 9, 16] 

Det finns i huvudsak två olika sätt en att attackera en server/host. Det ena är 
kommandoburet då någon med hjälp av kommando gör intrång i ett nätverk/server. Det 
andra är databuret då attackeraren t.ex. skickar en fil med virus som sedan skadar på 
något sätt. [2] 

Problemet som många organisationer har idag med protokoll är att de oftast ej har 
tillräcklig kunskap om dem. Stora organisationer har oftast en egen dedikerad IT-
avdelning som skall kontrollera detta. Volvo Information Technology (Volvo IT) har en 
avdelning som heter Global Security (Bilaga B) som behandlar allt som gäller 
datarelaterade säkerhetsfrågor för hela AB Volvo. Avdelningen är uppdelad i ett antal 
olika områden t.ex. plattformssäkerhet, antivirus, loggning och accesskontroll m.fl. Vårt 
arbete är relaterat till funktionen Perimeter Protection (logiskt skalskydd) som beslutar 
hur resurser inom Volvos nätverk får accessas via kommunikationsprotokoll och tjänster 
(Bilaga A) mellan olika säkerhetszoner (FireWall rules). 

AB Volvo behöver regelbundet revidera FireWall Rules, med sina ingående 
kommunikationsprotokoll och tjänster, för att kunna bedöma om ytterligare 
säkerhetsåtgärder behöver genomföras för att ha en godtagbar säkerhet på Volvo. Volvo 
IT skall därför årligen göra en riskuppföljning av de tjänster/protokoll som används. 
Vårt arbete skall utgöra en del i denna årliga revision. Volvo IT vill även snabbt och 
enkelt kunna studera varje protokoll och få en kortfattad överblick av respektive 
protokoll och dess risker. Det är därför värdefullt att informationen om varje protokoll 
är översiktligt sammanställd och är kortfattad. För säkerhetsöversynen är det även 
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väsentligt att få en bild över vilka incidenter som har inträffat och de konsekvenser som 
kan inträffa inom respektive protokoll/tjänst. [244] 

 

 

Figur 2: Volvo IT:s uppdelning i olika säkerhetsområden. Avdelningen Global Security 

behandlar datasäkerhetsrelaterade frågor som rör alla Volvo IT:s kunder.. [244] 

 

 

1.2 Syfte och mål 
Huvudsyftet med denna studie är att dels kortfattat beskriva varje protokoll, dels 
utforska varje nätverksprotokolls risker, samt beskriva de fördelar och nackdelar som vi 
hittar genom litteraturstudie. Målet är att täcka in alla de protokoll som vår handledare 
på Volvo IT har åsatt prioritet på. De protokoll Volvo IT vill att vi ska undersöka finns 
med i utdraget (Se bilaga A) från det styrande dokumentet FireWall Rules hos Volvo 
IT.  

När vi sammanställt alla protokoll skall vi lista dessa i en tabell för att få en bättre 
översikt över dem samt bedöma ett riskvärde på varje protokoll. Detta för att Volvo IT 
lättare skall kunna se vilka protokoll som är de mest kritiska. Målet med studien är att 
ge ett grundläggande beslutsunderlag som Volvo IT tillsammans med andra underlag 
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använder för att göra en årlig riskbedömning av de befintliga protokoll som körs via 
brandväggar mellan olika säkerhetszoner. 

 

1.3 Förutsättningar 
Förutsättningarna för att projektet skulle lyckas var goda då vi hade tillgång till 
datorsalar med snabb Internet uppkoppling och programvaror som bl.a. MS Office, MS 
Project, MS Visio, Internet Explorer.  

Då det gällde tid, hade vi 10 veckor på oss att totalt att utföra projektet. Vi gjorde även 
en tidsplan m.h.a. ett GANTT-schema som vi hade som riktlinje. Vi hade tillgång till en 
handledare på Volvo IT och handledare samt examinator på högskolan som assisterade 
oss. Även andra lärare på institutionen för matematik och datavetenskap har hjälpt oss. 
Veckomöte skedde en gång per vecka med handledare. Vid vissa tillfällen, ca 3-5 
gånger totalt under hela projektet, hade vi möten tillsammans med både högskolan och 
Volvo IT. 

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som har gjorts i detta projekt är att hitta allmän information om varje 
protokoll. Vi har ej dykt djupare ner i hur protokollen fungerar. Vi har däremot lagt ner 
mer tid på att hitta risker till varje protokoll vilket var det huvudmål som vår 
uppdragsgivare satte. Projektet innehåller fler olika prioriteringar, beroende på hur 
mycket vi hinner med på bestämd tid. De protokoll som undersöks är prioriterade av 
Volvo IT. (Se bilaga A) 

2 Metod 
Vi har använt oss av en litteraturstudie där främst säkerhetsrisker granskats med de 
protokoll som finns med i utdraget från Volvo IT’s dokumentet Firewall Rules (Se 
bilaga 1). Information som rör protokollens för– och nackdelar har granskats 
översiktligt. 

Information om diverse protokoll har hämtats från brandväggsböcker (ref.), sökmotorn 
Google och forskningsdatabaserna IEEE, ACM, ComputerScience via Compendex. 
Dessa databaser kom vi åt via HTU’s bibliotek och Göteborgs univeristetsbiliotek. 
Sökord som använts vid sökning på Internet som omfattar Google och 
forskningsdatabaserna är protocol name, protocol overview, protocol name security, 
networkprotocol securityrisk, protocol advantages, protocol name risks, protocol 
disadvantages och protocol name weakness. Sökning efter andra liknande 
examensarbeten har gjorts men inga relevanta hittades för vårt arbete. Pålitligheten 
ökades genom att kontrollera källor och referenser samt vem som låg bakom på de 
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skrifter/dokument som informationen hämtades från. Vi har även försökt söka så många 
dokument som möjligt med liknande uppgifter för att styrka våra påståenden. 

När tillräckligt mycket information hittats om varje protokoll sammanställdes 
protokollens fördelar, nackdelar, risker, virusrisker och trojanrisker i en tabell där även 
varje protokoll säkerhetsklassades utifrån vad vi anser att varje protokoll borde vara 
klassat. Sammanställningen presenterades genom en poängskala mellan 1-5 där 5 är en 
hög risk för protokollet och 1 är en låg risk. Protokollen har graderats utifrån hur 
allvarliga risker ett protokoll har samt konsekvenserna det har för en verksamhet och 
hur stor risk det är att någon utnyttjar dem. . Projektet och tiden var begränsad till 10 
veckor samt att det var många protokoll ca 20 st. som skulle granskas vilket föranledde 
oss att göra en litteraturstudie. 

Litteraturstudien började med att leta efter information om protokollrisker i böcker. När 
vi hittat alla risker som fanns i böckerna, letades information om risker med protokollen 
i forskningsdatabaser. Slutligen söktes information via Google. Denna strategi har vi 
använt oss av för varje protokoll för att utesluta att några risker missats vilket ökar 
pålitligheten. Dock finns det risk för att vissa protokoll har risker som ingen har skrivit 
om. Validiteten för detta projekt är ganska hög då arbetet handlar om centrala 
nätverksprotokoll i databranschen som väldigt många människor och organisationer 
använder. Då målet var att göra en översiktlig bild av protokollen som skall fungera 
som ett av flera underlag för Volvo IT har vi valt att göra övergripande bild av 
protokollen. De två kriterierna vi har med är RFC och portnummer.  

3 Protokollöversyn 
För att datorer skall kunna kommunicera med varandra krävs det att samma språk och 
ämne pratas i båda ändarna. För att lyckas med detta krävs det att båda använder sig av 
samma regler/uppsättningar som bestämmer att de talar samma språk, pratar om samma 
ämne samt hur kommunikationen förs i ett nätverk. Detta löses med protokoll. Idag 
finns det fler olika typer av protokoll som arbetar på flera olika lager. Protokoll som vi 
främst har undersökt arbetar på sjunde lagret (applikationslagret). En översikt av de 
protokoll som granskats nedan finns i Bilaga A. [4, 9] 

 

När vi letade information om ett protokoll, har vi haft en struktur som vi utgått ifrån 
som bestod av att varje protokoll skulle ha med en allmän del, en för- och nackdel samt 
en risk del. 
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Tabell 2: Beskrivning av struktur över varje protokoll. Denna struktur på protokollöversynen finns på de 

flesta protokollen.  

Allmänt Ger en allmän beskrivning om protokollet 
och vad det används till. 

Fördelar Beskriver fördelar med protokollet 

Nackdelar Beskriver nackdelar med protokollet 

Risker Beskriver dess risker med användandet av 
protokollet. 

 

Efter det sökte vi information från sökmotorn Google, från forskningsdatabaserna IEEE, 
ACM via HTU:s och universitetsbibliotekets hemsidan samtidigt som vi kompletterade 
med information om protokoll från brandväggs– och protokollböcker. Mängden 
information har varierat men vi har försökt haft med kriterierna portnummer och RFC 
på varje protokoll. Då vi inhämtat tillräckligt med information om varje protokoll har vi 
sammanställt dessa i en tabell och säkerhetsklassat riskerna med protokollen som senare 
beskrivs i resultatdelen. 

3.1 FTP (File Transfer Protocol) 
Allmänt 
FTP är ett enkelt och snabbt filöverföringsprotokoll som är spritt över hela världen och 
som de flesta operativsystem stödjer. FTP-sessioner kan enkelt göras från en klient till 
en server som kan erbjuda filer. Två val kan göras vid inloggning, anonym inloggning 
och inloggning med autentisering. FTP använder sig av portarna 20 och 21 där 
dataanslutningarna är initierade på port 20 av servern. [13, 17] En utförlig beskrivning av 
protokollet finns i RFC 959. [5, 14, 15, 241] 

 
Fördelar: 
FTP är ett enkelt och snabbt protokoll som erbjuder grundläggande säkerhet i form av 
okrypterad autentisering. [14] 

 
Nackdelar: Användarnamn och lösenord samt data skickas i klartext. [5, 14, 18, 19, 20, 241] 

 
Risker: Någon sniffar nätverket och får tag i användarnamn och lösenord. Även 
informationen skickas i klartext vilken kan stjälas vid tjuvlyssning. DOS-attacker kan 
även göras. [2, 14, 18, 19, 20, 229, 241] 
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3.2 TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 
Fördelar:  
TFTP är det enklaste protokollet. Vem som helst kan ansluta till en TFTP-server för att 
ladda ner filer. Det är enkelt och snabbt. [5] 

 
Nackdelar:  
Opålitligt i och med att ingen autentisering eller accesskontroll görs så vem som helst 
kan ansluta till en TFTP-server och ladda ner filer.  [5, 21] 

 
Risker:  
Vem som helst kan ansluta för att ladda ner hemliga dokument. Vem som helst kan 
ladda upp filer i form av virus eller trojaner. Vem som helst kan sniffa nätverket och få 
upp informationen. Då denna är i klartext är det lätt att tyda informationen. Mer 
information finns i RFC 1350 portnummer 69 för UDP/TCP. [5,  13, 21, 229] 

 

3.3 FTPS (File Transfer Protocol Secure) 
Fördelar: 
FTPS är en utökning av FTP som använder sig av samma kommandon som används i 
FTP. Skillnaden mellan de två är att FTPS använder sig utav SSL/TLS för att kryptera 
och skicka kontrollinformationen. Valet kan göras mellan att endast kryptera 
kontrollinformationen eller både kontrollinformationen och data. FTPS använder sig av 
certifikat. Portnummer som använts är 989 för data och 990 för kontrollinformation. 
Mer information finns i RFC 2228. [22, 209] 

 
Nackdelar 
När FTPS endast krypterar kontrollinformationen kan data avlyssnas.[22, 209] 

 
Risker: Risken för att certifikaten är dåliga samt att man invaggas i falsk säkerhet och 
tror att all information som går över nätverket är krypterad. Att någon sniffar nätverket 
och får upp informationen som kan vara klartext då den är lätt att tyda. Ändpunkterna är 
ej säkrade. [22] 
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3.4 SFTP (Secure File Transfer Protocol) 
Fördelar: 
SFTP skiljer sig mycket från det vanliga FTP protokollet. SFTP är en implementation 
av SSH, vilket har som huvuduppgift att göra så att man kan fjärrinlogga säkert. Här 
krypteras inte bara kontrollinformationen utan allt krypteras. SFTP Använder sig av 
nycklar för att säkra kommunikationen mellan två punkter. Denna variant är svårare att 
sniffa då den är krypterad. Mer information finns i RFC 2228. Lyssnar på portnummer 
115. [20, 22, 23] 

 
Nackdelar: 
Alla noder som man vill kommunicera med, kräver normalt sett stöd för SSH. (Lite 
långsammare än vanlig FTP men det är försumbart.)[22] 

 
Risker:  
Att flera tjänster körs. T.ex. både FTP och SFTP. Då faller all säkerhet med tanke på att 
FTP skickar alla information i klartext. En annan risk med SFTP är att man kan glömma 
bort att säkra upp t.ex. klienter som ansluter in till företaget. Om alla noder i nätverket 
är säkrade så hjälper det inte om det finns osäkra klienter t.ex. hemanvändare som har 
oskyddade datorer.[14] 

3.5 HTTP (Hypertext transfer Protocol) 
Allmänt: 
HTTP är det protokollet som främst används för att överföra WWW-dokument så som 
text, bild, ljud samt även andra andra media ex. resurser i form av ren information. 
HTTP är ett enkelt och snabbt protokoll. HTTP skickar all information i klartext. HTTP 
servrar lyssnar på port 80 RFC 2616. Det finns två olika versioner av HTTP. HTTP 1.0 
och HTTP 1.1. Första versionen har inga större krav på hur dokumentet, t.ex. webbsidor 
skall vara programmerade medan den andra versionen har striktare krav på hur 
dokument skall se ut för att få en bättre standard. HTTP 1.1 sänder allt i en och samma 
session då HTML sidan samt tillhörande bilder läses in medan HTTP 1.0 öppnar och 
stänger sessionen efter varje del. Detta ger då möjlighet till att mobila enheter kan läsa 
HTTP-dokument istället för t.ex. WAP. HTTP använder sig av tillståndslösa 
kommandon som agerar oberoende av varandra. HTTP använder sig av TCP/IP sockets 
för att etablera kommunikation. HTTP bygger på klient/server–modellen.[2, 5, 27, 29, 30, 31, 

229, 246] 

 
Fördelar: 
Det är ett väldigt litet och enkelt protokoll men samtidigt väldigt kraftfullt. Det stöds av 
nästan alla operativsystem. Ingen annan eller dyr extra programvara behöver installeras. 
[32] 

 
Nackdelar: 
Låg säkerhet. HTTP är tillståndslöst (dvs. det glömmer allt som hände under föregående 
överföring). Detta gör protokollet lite mer begränsat och att det blir svårare att göra 
intelligenta sidor. Alla användare har samma rättigheter till servern. [2, 33, 34, 35] 
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Risker: 
Hotet mot användandet av HTTP är risken att en attackerare sniffar nätverket och får tag 
i användarnamn och lösenord genom att tjuvlyssna på nätverket. Det kan förhindras av 
att använda HTTPS, som krypterar informationen innan den skickas.  
HTTP-server som endast stöder HTTP protokollet utan utökningar är relativt säkert. [2, 

139] 

 

3.6 SHTTP (Secure Hypertext Transfer Protocol) 
 Allmänt 

SHTTP är en utökning av HTTP för att sända säkra meddelanden över Internet. Det är 
främst till för att sända säkra enskilda meddelanden medan SSL är till för att göra en 
säker kommunikation mellan dem. SHTTP kan enkelt bli integrerat med HTTP-
applikationer. SHTTP är symetriskt vilket innebär att kommunikationen är krypterad i 
båda riktningarna (fråga och svar). Fler olika krypteringsmeddelandestandarder kan 
väljas i SHTTP. Detta gör det lite svårare för attackeraren i och med att han måste testa 
sig fram bland fler alternativ. Protokollet tillför mer säkerhet på dokumentnivå. SHTTP 
krypterar informationen innan den skickas till webbläsaren. SHTTP uppfyller 
konfidentialitet, integritet och autentisering. Mer information finns i RFC 2660. [5, 36, 37, 

39] 

Fördelar 

Protokollet är säkrare än det vanliga HTTP-protokollet. [38] 

Nackdelar 

SHTTP är inte lika spritt som SSL och HTTPS vilket gör att alla klienter och servrar 
inte har stöd för protokollet. Det krävs därmed speciell programvara både på servern 
och på klienten. Protokollet är inte lika snabbt som vanliga HTTP p.g.a. krypteirng. [40, 

41, 42, 43] 

Risker 

Ändpunkterna är här inte säkrade. Vill man skydda informationen bör man dessutom 
kryptera med t.ex  PGP. [44] 

3.7 HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) 
Allmänt 

HTTPS är en säkrare version av HTTP men fungerar på samma sätt som HTTP med 
skillnaden att informationen skickas över Internet på ett säkrare (krypterat) sätt. När 
man använder sig utav HTTPS skickas informationen till en Secure Socket Layer (SSL) 
där den krypterar informationen innan den skickas vidare istället för att skicka 
informationen i klartext över nätet som i vanliga fall. Krypteringen använder sig utav 
publik nyckelmodell. 
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För att en webbserver skall ha stöd för HTTPS måste den ha ett SSL certifikat. Det 
certifikatet möjliggör, är att se till så att den kommunicerade datorn är den riktiga datorn 
och ingen annan men detta är dock ingen garanti. HTTPS använder port 443 medan 
HTTP använder port 80 och är beskriven i RFC 2817 och 2818. Autentisering kan ske 
på två olika sätt, antingen genom användarnamn och lösenord eller genom ett X509 
klient certifikat. [45, 46, 47, 48, 49, 215, 221] 

 
Fördelar 
HTTPS använder sig av SSL som är världsspritt. Information skickas ej i klarttext över 
nätet. Metoden är förhållandevis transparent för slutanvändarna. [47, 49] 

 
Nackdelar 
Överföringen blir långsammare än HTTP överföring mellan ändstationerna p.g.a 
krypteringen. Ett certifikat gäller för en server och ett servernamn, vilket gör det 
begränsat. Mer systemresurser går åt än vid vanlig HTTP överföring. Både klient och 
server måste vara konfigurerade att använda protokollet. Protokollet i sig är inte säkert, 
det är i kombination med SSL som det blir säkert. [14, 50, 51, 216, 221] 

 
Risker 
Ändpunkterna är ej säkrade. Dessa kan fortfarande attackeras. Då man inför HTTPS 
fungerar även HTTP att surfa till. Detta gör att den övergripande säkerheten sätts ur 
spel. Det finns funktioner för att tvinga användare att enbart använda HTTPS istället för 
HTTP. Detta måste göras manuellt. Risken är att detta glöms bort. [47, 52] 

 

3.8 IMAP (Internet Message Access Protocol) 
Allmänt 
 (IMAP) är ett sätt att komma åt e-post som ligger på en e-postserver. E-post som är 
sparade på en IMAP server kan manipuleras från en klientdator utan att breven behöver 
skickas fram och tillbacka mellan datorerna. 
Det finns tre olika varianter av åtkomst av mailbrevlåda online, offline och 
disconnected. IMAP kan använda sig utav alla tre sätten tillskillnad från de andra 
protokollen som finns t.ex. POP. IMAP lyssnar på port 143. Mer information i RFC 
3501. [5, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63] 

 
Fördelar  
IMAP lämnar breven på servern vilket medför att flera personer kan läsa breven ifall 
man skulle använda sig utav en publik katalog. 
IMAP stödjer många olika funktioner eftersom den tillhandahåller ett flertal olika sätt 
den kan leverera brev på.   
Eftersom IMAP bara laddar ner på brevhuvudet tills det att användaren väljer ett brev 
den vill läsa så sparas bandbredd.[54, 55, 57, 59, 61, 62, 63] 

 
Nackdelar 
Data och lösenord skickas i klartext över nätverket vilket är en nackdel, men man kan 
använda sig utav Secure IMAP som krypterar informationen.[53, 55, 56, 59, 61] 
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Risker 
Vissa versioner av IMAP är extra känsliga mot buffer overflow som gör så att 
attackeraren kan utföra kommandon på servern. [65] 
 

3.9  DNS (Domain Name System) 
Allmänt: 
DNS är beskriven i RFC 1034 och uppdaterad i följande nummer 1035, 1101, 1183, 
1348, 1876, 1982, 2181, 2308, 2535. Detta protokoll används främst till att översätta 
ipadresser till domännamn och vice versa ex. www.volvo.com till 204.156.76.40 men 
även många tjänster använder och är beroende av DNS. Ex. HTTP, FTP, SMTP, 
TELNET. Därför är protokollet världsspritt och används flitigt då det är effektivt för 
namnuppslagning. DNS är en Internetstandard och använder sig av port 53 som 
destinationsport vid en förfrågan och en källport vid ett svar utifrån servern sett. DNS 
använder sig både av TCP och UDP vid olika tillfällen. Ex. används TCP vid zon-
överföringar. Det bygger på ett hierarkiskt distribuerat databassystem. DNS är designat 
för att svara på frågor och svar mellan klienter och servrar. T.ex. kan en kort, förenklad 
beskrivning ges här vad som händer då en klient frågar efter ett domännamn. Först 
frågar klienten en DNS-server efter adressen t.ex. coffe.bus.king.com. Då servern inte 
har denna adress skickar den en förfrågan till sin root-server (com.). Denna tittar i sin 
tur ett steg neråt i sin trädstrukturerad databas vilket leder till att den hittar king.com 
som i sin tur leder ner till bus.king.com som sedan hittar coffe.bus.king.com. Den 
trädstrukturerade databasen har förgreningar utåt som består av records. Det finns 
följande typer av records.[2, 5,  66, 212] 

• A record        – Översätter domännamn till ipadresser 
• PTR record    - Översätter ipadresser till domännamn 
• CNAME        - Översätter alias till domännamn 
• HINFO          - Ger hårdvara/mjukvara  information om en värddator 
• NS            - Delegerar zoner från ett DNS träd till en annan server 
• SOA              - Anger start av tillåtelse till en zon av ett DNS-träd 
• MX           - Specificerar en annan värddator att ta emot ett e-post med detta     
                               domännamn   

 
Fördelar: 
Protokollet är oberoende av användare och system. Det har en hierarkisk distribuerad 
infrastruktur.  De flesta inställningarna görs på servern. Klienten behöver inte krångla 
med detta. Systemet innehåller viss redundans då det oftast finns en primär och en 
sekundär DNS-server. Protokollet är en Internetstandard, används flitigt runt om i 
världen. Systemet ger flexibilitet då de ges möjlighet till att lägga till alias vilket 
underlättar för systemadministratörer.[2, 212] 

 
Nackdelar: 
DNS är svår att överblicka då protokollet är komplext vilket påverkar säkerheten. DNS 
är ofta utsatt för attacker. [2, 212] 
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Risker: 
DNS klienter och servrar kan utsättas för falsk information då de ofta inte kollar alla 
svar som kommer in till servern och som är relaterade till de frågor som ställts. Detta 
kan leda till att en attackerare kan genom att använda en maskin som frågar efter en 
ipadress på en ond värddator som sedan får tillbaks den efterfrågade informationen samt 
en falsk ipadress för den pålitliga datorn kommer att spara denna information i sin cache 
utan att tänka på det och sedan ställa frågor till den falska värddatorn. Om detta händer 
kan en attackerare byta ut DNS-informationen till en maskin som han har full kontroll 
genom att mappa pålitliga domännamn till falska ipadresser. Sammanfattningsvis kan 
man säga följande. System som autentiseras genom DNS eller ipadresser bör vara 
väldigt försiktiga då de kan utsättas för angrepp genom ipspoofing. Genom DNS kan en 
attackerare få reda på vilket system en server körs på. Det är därför viktigt att se till så 
man har externa och interna domännamn och att dessa fungerar korrekt. Skulle en 
utomstående attackerare få tag i ett internt namn som kanske har att göra med 
företagshemligheter kan han lätt leta sig igenom organisationen elektroniskt. Om 
Dubbel Reverse Lookup med flera adresser används där adresser med samma namn 
förekommer bör man komma ihåg att det är bara det första namnet som läses. Många 
andra tjänster använder sig av DNS vilket medför att hackar man DNS så kan man även 
attackera och utnyttja andra tjänster som t.ex. e-post. [2, 213] 

 

3.10  NNTP  (Network News Transfer Protocol) 
Allmänt 
NNTP är TCP/IP baserat protokoll som sänder textsträngar via 
tvåvägskommunikation. NNTP är dokumenterad i RFC 977. Protokollet används 
vid kommunikation då läsning, postning och sändning av nyhetsmeddelande samt 
artiklar mellan klienter och servrar. Protokollet är väldigt enkelt och snabbt, många 
gånger likt ex. SMTP. NNTP är världsspritt då många använder sig av publika 
USENET servrar.  NNTP är okänslig mot stora och små bokstäver. Artiklarna 
ligger i databaser som kan hämtas över nätet. Om klienten frågar efter en artikel  
kopplar den upp sig mot servern och hämtar en lista på de artiklar som finns, 
servern kontrollerar om det finns några nya artiklar och skickar listan till klienten. 
Klienten laddar sedan ner endast de artiklar han/hon vill och på så sätt sparar 
bandbredd. NNTP använder port (TCP/UDP): 119 (TCP). [2, 29, 67, 68, 69 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 81, 226, 227, 228] 

 
Fördelar: 
Användaren kan välja att ladda ner endast den informationen han/hon vill vilket bidrar 
till att man sparar på bandbredden. Protokollet är enkelt och snabbt. NNTP är 
världsspritt så dels finns det mycket information om det och dels så finns det många 
artiklar som använder teknologin. NNTP funkar även om klienterna har olika 
plattformar. NNTP skall vara ganska lätt att säkra upp då man själv bestämmer vilka 
nyheter man vill skall flöda in i nätverket.[67, 71] 
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Nackdelar: 
Push teknologin är krävande för nyhetservern då den måste gå igenom varje artikel. [69, 

73, 76] 

 
Risker:  
Det finns ett cancel-kommando i USENET som är till för att ta bort nyheter. Detta 
kommando är allmänt känt och kan missbrukas genom att det är lätt att låtsas ha en 
annan identitet och ta bort nyheter. För övrigt så gäller följande. Så länge ingen känslig 
information går över nätverket är NNTP ingen säkerhetsrisk. Om man vill skydda sig 
extra skall länken krypteras med SSL/TLS. Buffer overflow, oautentiserade användare 
[77, 78, 79, 80, 82, 83, 226] 

 

3.11  NTP (Network Time Protocol) 
Allmänt: 
RFC 1305. NTP är ett tidssynkroniseringssystem som används för att synkronisera 
datorklockor genom Internet och nätverk, speciellt stora nätverk. NTP är eftergångaren 
till Time Protocol and the ICMP Timestamp message. Det skapades för att vara mer 
robust och har högre precision.  NTP jobbar på lite olika sätt, dels kan protokollet hämta 
tidsinformation via lokala routingalgoritmer men även via speciella tidsservrar som 
använder UTC (Coordinated Universal Time) som är samma över hela världen. NTP är 
designat som så att det finns distribuerade subnätverk med tidsservrar som arbetar 
självorganiserat, med master, slave-konfiguration. Synkroniseringen av klockorna i 
subnätverken och till den nationella tiden sker vanligtvis via kabel eller radioöverföring. 
Anledningen till att det sker hierarkiskt är att det blir för hög belastning på de stora 
nationella servrarna. Stratum är ett heltal som identifierar vilken stratumnivå lokala 
klockan är på. Nuvarande version är 3.0 men det finns även en variant som heter Simpel 
Network Time Protokoll. Denna är enklare och gör färre överföringar mellan klient och 
server. NTP använder sig av port 123. [5, 84, 85, 86, 87, 88, 89] 

 
Fördelar: 
NTP möjliggör att alla tidskritiska servrar kan få samma tid vilket bl.a. kan medföra 
noggrannare loggning etc. Protokollet är noggrannare och robustare än Time protokoll. 
(NTP innehåller en viss säkerhet). En annan fördel är att det är hierarkiskt. Då behöver 
bara en av servrarna ansluta utåt till en extern NTP-server och inte allihop. På så sätt 
blir det mindre tryck på de stora NTP-servrarna. Nätverksadministration av NTP är helt 
klart en fördel då det tillåter att tiden automatisk synkroniserar utrustning som hakas på. 
Med andra ord behöver inte administratören gå från maskin till maskin för att 
konfigurera den lokala klockan efter det att NTP har blivit konfigurerad första gången. 
Innehåller krypterad överföring och autentisering.[90,  92, 93, 210] 

 
 
Nackdelar 
När det gäller den hierarkiska strukturen finns det risk för att om den lokala NTP-
servern som pratar med externa NTP-servrar går ner kan detta påverka noder i det lokala 
nätet (single piont of failure).  Portar i brandväggen måste öppnas. [88, 93] 
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Risker: 
Då NTP sänder tidskritisk information till loggfiler utgör detta en säkerhetsrisk. Om en 
elak användare förfalskar NTP-information som går över nätverket och byter ut och 
förfalskar tidstämpelinformationen kan detta leda till en attack. Det kan försvåra för en 
attackerare om man använder nyare versioner av NTP som stöder autentisering och 
kryptering.[94, 95] 

 

3.12  RDP (Remote Desktop Protocol) 
Allmänt: 
Windows Terminalservices låter en eller flera Windowsklienter fjärransluta till en annan 
Windowsmaskin, vanligtvis en Windowsserver. För att transportera dessa data och 
annan kontrollinformation används RDP som protokoll. RDP använder sig av TCP som 
underliggande lager och standardport 3389 men detta kan konfigureras om. RDP är ett 
multikanal baserat protokoll som har stöd för separata virtuella kanaler för att bära och 
pressentera data och annan kontroll samt licensinformation i realtid. Protokollet har stöd 
för de flesta nätverkstopologier så som IPX, NETBIOS, TCP/IP men nuvarande 
versionen har endast stöd för TCP/IP. 
RDP använder sig av RC4 krypteringsalgoritmen för att kryptera informationen. RDP 
har stöd för upp till 64 000 separata anslutningar där varje session är oberoende av 
varandra. Mer information finns i RFC 1151. [96, 97, 98, 99, 100, 101, 110] 

 
Fördelar: 
Protokollet och dess tjänst ger möjlighet för användare att flexibelt administrera servrar 
på avstånd samt för klienter att dela på datorkraft. Genom central administration och 
övervakning blir det lättare att kontrollera och administrera värdefull information.. 
Klienter finns för flera operativsystem så som Windows, Linux. Protokollet använder 
TCP som underliggande lager vilket ger en mer pålitligare transaktion/överföring. Då 
det tunga jobbet utförs på servern kan tunnare och billigare klienter användas. Det är 
förhållandevis billigt att använda Remote Desktop som är integrerat i Windows.[101, 103, 

104, 107, 108, 112, 115] 

 
Nackdelar: 
Brandväggen måste konfigureras så att TCP port 3389 är öppen. RDP sänder ganska 
många relativt små paket vilket medför att det är ganska praktiskt på datalänkar med lite 
kapacitet. Dock ger det en stor mängd overhead. I övrigt då tjänsten terminal services 
används så tar den upp ganska mycket CPU kraft på servrarna. Om många klienter 
ansluts drar de dessutom en del bandbredd. [111, 112, 116, 117] 

 
Risker: 
RDP skickar sessionen krypterad med RC4 krypteringsalgoritm men vissa versioner av 
RDP skickar checksumman och tangentbordstryckningar skickas i klartext. En 
attackerare kan tjuvlyssna och spela in sessionen och göra en kryptoanalys mot 
checksumman och sedan återfå sessionstrafiken. Single point of failure. [101, 105, 106, 109,114, 

119, 120, 121, 247] 
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3.13  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 
Allmänt 
SMTP används för att skicka och ta emot e-post. Dock har protokollet begränsade 
kömeddelande på mottagarsidan vilket gör att SMTP ofta används tillsammans med 
något annat protokoll för att ta emot e-post, vanligtvis POP3 eller IMAP.  
Protokollet använder port 25 för att sända information. Överföringen sker över TCP-
kommunikation. SMTP är ett Internet standard dator till datorbaserat (end till end 
kommunikation) transport protokoll. Är dokumenterat i RFC 821. Protokollet är enkelt 
och informationen sänds i klartext. SMTP kan skicka e-post med rena textkommandon 
men oftast används något program som i sin tur använder sig av SMTP. [2, 5, 127, 233, 234, 

241] 

 
Fördelar 
Enkelt och snabbt protokoll. Enkla kommandon samt mycket hjälp finns dokumenterat. 
Nästan alla datorer använder sig av protokollet för att skicka e-post så de flesta OS 
stöder protokollet.[127] 

 
Nackdelar 
Vill man kryptera innehållet måste extra programvara installeras och konfigureras. T.ex. 
måste nycklar finnas på de maskiner som skall kunna skicka/läsa e-post [129] 

 
Risker 
Informationen skickas i klartext. Vill man kryptera innehållet får man göra det med 
någon krypteringsmetod ex. PGP eller SSL/TLS. Om någon sniffar nätverket finns det 
risk för att informationen kartläggs. Ändpunkterna är också en säkerhetsbrist. Om någon 
attackerar e-postservern kan han skicka falska e-postmeddelanden med falsk 
avsändaradress. SMTP kan användas för DOS-attacker och mailbombningar kan 
genomföras genom att någon sänder många meddelande så att servern inte orkar med 
och linan fylls. En annan risk som är möjlig är informationsinsamling om system och 
användare.   M.h.a VRFY kommandot kan man översätta ett e-postalias till loginnamn.  
Man bör ej låta externa datorer kontakta slumpmässigt interna datorer via SMTP. Då 
SMTP använder sig av port 25 som är en av de portar som främst används för att föra in 
Trojaner.[2, 128, 129, 235, 241] 
 

3.14  SNMP (Simple Network Management Protocol) 
Allmänt 
SNMP är ett protokoll som används för att administrera eller få information från enheter 
på ett nätverk. Några av de enheter som SNMP kan administrera är skrivare, serverar, 
klienter, switchar och routrar. Det finns i dagsläget tre olika versioner av SNMP. 
SNMPv1 tillverkades i slutet av 80 talet och är fortfarande det protokoll som är 
populärast. SNMPv2 kan ge mer detaljerade specifikationer om variabler och många 
andra funktioner som SNMPv1 saknade. SNMPv3 gjordes för att ta hand om den största 
nackdelen med de föregående SNMP protokollen, nämligen att informationen skickas i 
klartext. RFC 3584. Använder port 161 och 162 för traps. [2, 5, 130,131] 
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Fördelar 
En av fördelarna med SNMP är den enkla designen vilket gör det enkelt att 
implementera på ett större nätverk. SNMP är även ett väl använt protokoll vilket medför 
att de flesta produkterna har stöd för protokollet. SNMPv3 ger stöd för kryptering vilket 
tar bort de gamla nackdelarna med att SNMP skickade i klartext. [2, 5] 

 
Nackdelar 
SNMP slösar bandbredd eftersom den skickar information i onödan. Den skickar med 
versionsinformation i varje SNMP-meddelande. Som nämndes under rubriken fördelar 
så har SNMP en enkel design men enkelheten är även en nackdel. När användarna har 
vant sig vid att använda de vanligaste funktionerna som finns i SNMP och vill börja 
använda effektivare och mer funktioner samt mer säkerhet så finns det inte mycket mer 
att använda. [2, 5] 

 
Risker 
SNMP är känslig mot DoS attacker som kan få systemet eller tjänsten att sluta fungera. 
Buffer overflow är en generell risk för alla servrar men vissa versioner av SNMP är 
extra känsliga mot denna typ av attack som gör så att attackeraren kan ta över maskinen. 
[2, 130]  
 

3.15  SOAP (The Simple Object Access Protocol) 
Allmänt: 
Kortfattat kan man säga att SOAP är ett kommunikationsprotokoll som används för att 
ett program på en viss plattform skall kunna kommunicera med ett annat protokoll på en 
annan plattform, t.ex. skrivet i ett annat språk. SOAP kan kombineras med andra 
Internetprotokoll som t.ex. HTTP och SMTP. Protokollet är väl utbrett då många 
applikationer använder sig utav att göra systemmeddelanden till fjärringning.  
Mer information finns i RFC 3902. [5, 131, 200, 201, 202, 203., 236, 237] 

 
Fördelar: 
Det är ett ganska utbrett användande och många hårdvaru och mjukvaru tillverkare 
stöder protokollet. Den stora fördelen är att trots olika program, ofta skrivna i olika 
programmeringsspråk för olika plattformar kan kommunicera med varandra. Oftast 
behövs ingen nödvändig konfigurering av brandväggar. Enkelt att installera och felsöka. 
[132, 206] 

 
Nackdelar: 
Tyvärr finns det många olika implementationer av protokollet. Den konverteringen 
SOAP kan göra då den gör om textsträngar till datastrukturer kan vara aningen 
processorkrävande. [131] 

 
 
Risker: 
SOAP ger möjlighet för olika sorters system (plattformsoberoende) att ansluta sig vilket 
ökar risken för attacker. Web-tjänster i allmänhet är ofta utsatt för attacker. Allt från 
sniffning av nätverket till att icke-autentiserade klienter som försöker ansluta till servrar 
med webbtjänster för att komma åt information. Dos-attacker med elaka meddelanden 
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som utnyttjar kända säkerhetshål. Traditionella brandväggar tittar på IP-adresser, 
protokoll och portar, de ger en lägre nivå på säkerhet än en SOAP/XML-brandvägg som 
tittar speciellt på webbtrafiken och på tillhörande meddelanden samt dataelement för att 
utvärdera om en given förfrågan skall ges access till en specifik operation/tjänst. Då 
SOAP ofta använder de vanliga portarna som underliggande tjänster använder ex- port 
80 bör man överväga om att köra dessa eller använda andra speciella portar. Det kan 
även finnas andra bakslag orsakade av back-end system där olika språk används.  
 
Vissa webbtjänster skickar meddelanden med privat information (t.ex. 
kreditkortstransaktioner) som inte skall ses av andra personer. En attackerare kan 
tjuvlyssna på nätverket, fånga upp det paket som avsändaren skickade och lägga till 
egen kod samt skicka iväg det till destinationen. Denna metod är lite mer avancerad 
men dock möjlig.  
 
Vidare kan en login-webbtjänst användas då den ger ifrån sig felkoder då användarnamn 
och lösenord testas. Genom att frekvent testa lösenord och genom att få tillbaks de 
felkoder som ges av servern kan man testa sig fram till rätt inloggningsinformation. Det 
finns även system som svarar olika beroende på om man är inloggad eller inte. En 
attackerare med känt användarnamn kan förklä sig genom att testa sig fram med det 
kända användarnamnet. Då SOAP använder sig av många protokoll där många av dem 
inte använder sig av någon form av kryptering gör det möjligt för en attackerare att 
avlyssna nätverket och hämta upp paket samt modifiera (man in the middle) det som 
beskrivits ovan. I många fall krypteras inte innehållet förrän viktig 
kreditkortsinformation sänds, vilket redan då har gett en attackerare tillräckligt med 
kunskap som kan användas för att ställa till/modifiera paketet. [200, 204, 207, 208] 

 

 

3.16  SSH (Secure Shell) 
Allmänt 
SSH skapades för att ersätta tidigare varianter som BSD rlogin, Telnet och ge säker 
kommunikation mellan två noder över ett osäkert nätverk, säker inloggning och säker 
filöverföring. Det finns två olika versioner av SSH, SSH1 och SSH2. Det finns en del 
svagheter med version 1 som man har rättat till i version 2, bl.a. har SSH1 lite kortare 
nyckellängd och lite sämre standarder för de algoritmer som används jämfört mot SSH. 
SSH lyssnar på port 22 som standard. T.ex. använder dom starkare 
krypteringsalgoritmer (3DES, AES) och dess publika nyckelcertifikat. Det som gör SSH 
säkert är inte främst att protokollet använder specificerad krypteringsalgoritm eller 
kryptografiska hashmekanismer samt publik kryptering utan det är främst hur de 
används. Några utmärkande drag för SSH är följande. 

• Klient och server förhandlar om krypteringsalgoritm (i ssh2 bestäms även vilken 
nyckelutbytemekanism samt integrerad checksumma som skall användas). 

• Identitet på den server som klienten ansluter till verifieras och kontrolleras innan 
klientautentiserings information sänds över. 

• Nyckelutbyteshanteringsmekanismer som skall förhindra ”Man In The Midde”-
attacker. 
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• I slutet av nyckelutbytet, sker ett checksummeutbyte som skall upptäcka om 
manipulation av algoritmförhandlingen. 

• Servern kontrollerar identiteten på klienten på ett antal sätt. 
• All utbyte av datapaket inkluderar meddelandeintegritetskontroll. En misslyckad 

integritetskontroll stänger anslutningen. 
• En SSH server använder temporära autentiseringsparametrar som sedan kastas 

efter ändringsbar tidsperiod, normal sett 1 timme för att förhindra inspelning av 
sessioner som dekrypteras vid senare tillfälle samt för att förhindra 
replayattacker.  [2, 5, 149, 242] 

 
Fördelar 
SSH har en feature som heter Port Forwarding den funkar så att ifall något program har 
ett statiskt portnummer kan uppkopplingen krypteras. En annan finess är att SSH ger 
säkerhet från punkt till punktförbindelse vilket innebär att den ger säker överföring från 
källa till slut mål. Det finns några olika autentiseringmetoder man kan välja på i SSH, 
t.ex. användarnamn och lösenord, publik/privat nyckel och kerberos. Krypteringen 
förhindrar att lösenord och användarnamn blir sniffade när dom skickas mellan 
datorerna. SSH är världsspritt och stödjer de flesta plattformar. Dessutom är det en 
IETF standard.[2, 150] 

 

Nackdelar 
Port forwarding fungerar inte om man inte känner till portnumret. 
SSH ger bara stöd för port forwarding med TCP protokoll och inte UDP. 
SSH ger endast säkerhet mellan datorerna och inte på maskinerna. 
Eftersom SSH skapar en säker krypterad tunnel mellan två datorer så blir överföring 
mellan de två långsammare än med de äldre protokoll som nämndes tidigare (t.ex. 
Telnet och FTP).  Dessutom går det åt något mer processorkraft. Det blir lite mer 
overhead på paketen jämfört med de gamla protokollen. [2, 152, 153] 

 
Risker 
Ändpunkterna är fortfarande inte krypterade. Här kan attackerare fortfarande attackera 
systemen. SSH är inte speciellt kompatibla med nätverksbaserade IDS-system, dock 
fungerar de relativt bra med hostbaserade IDS-system. Det finns olika implementationer 
av SSH, ex vanlig SSH och OpenSSH.. SSH kan användas för att placera Rootkit eller 
andra elakheter på en dator. Om någon kommer över lösenord och användarnamn och 
kan logga in via SSH är det svårare att se vad som skickas mellan datorerna då allt är 
krypterat. En SSH-klient lagrar en lista på de datorer användaren har kopplat upp sig 
emot med klientens publika nyckel. [2, 152, 224, 240] 

 

3.17  SSL (Secure Socket Layer) 
Allmänt 
Ett säkerhetsprotokoll är ett nätverksprotokoll som krypterar och dekrypterar 
meddelanden för online överföringar. Protokollet kan även erbjuda autentisering. SSL är 
ett av de ledande säkerhetsprotokollen. Utvecklades av Netscape 1995. Nuvarande 
version är version 3 (2005-04-13). Målet med SSL är att erbjuda säker privat och 
pålitlig överföring mellan två kommunicerande applikationer/noder via en säker tunnel 
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samt att verkligen bekräfta att man ansluter till den nod man verkligen har tänkt ansluta 
till.  [2, 5, 10, 91, 154, 155, 156, 157,158, 159, 161, 214,  215, 217, 218, 220, 239] 

 
 Fördelar 
Fördel med SSL är att det är applikationsoberoende. Protokollet ligger på toppen på 
TCP och ovanpå kan vilken applikation som helst läggas. T.ex. HTTPS och FTPS som 
använder sig av SSL. En annan fördel är att den gör anslutningen privat. All data 
krypteras och de flesta webbläsare har stöd för SSL.[5, 91, 157, 158, 211, 215] 

 
Nackdelar 
Det är något långsammare än vanlig överföring med ex. enbart HTTP eller FTP. Dock 
brukar det löna sig att använda SSL om känslig information överförs. Tar lite mer 
processorkraft än vanlig överföring. [158, 161, 216, 217, 218] 

 
Risker: 
Trots att överföringen är krypterad så är ändpunkterna inte det. Här finns en svaghet i 
och med att en attackerare kan attackera noderna istället. Andra risker med protokollet 
är att de ofta har för få publika nycklar med svag kryptering som ger upphov till att 
dessa blir dåliga nycklar.[2, 161] 

 

3.18  TLS (Transport Layer Security) 
Allmänt 
TLS är en öppen standard, och en vidareutveckling av SSL 3.0. Nuvarande version av 
TLS är 1.0 (2005-04-15). TLS 1.0 har alltså samma uppgift som SSL 3.0. De bygger på 
samma principer och fungerar ungefär på samma sätt. Skillnaden mellan dem är inte 
stora men ändå tillräckligt betydelsefull för att SSL 3.0 och TLS 1.0 inte är kompatibla 
med varandra. Dock finns en mekanism som gör att TLS 1.0 kan gå tillbaks till SSL 3.0. 
En annan skillnad mellan de två protokollen är att TLS 1.0 använder en Keyed-Hashing 
for Message Authentication Code (HMAC) algoritm medan SSL 3.0 använder en 
Message Authentication Code (MAC) algoritm. TLS: s HMAC gör en 
integritetskontroll och kollar värdet precis som MAC gör men med en hash-funktion 
som har en konstruktion som gör den svårare att knäcka. Mer information finns i RFC 
2246, 3546. [5] 

 
Fördelar 
TLS är en nyare variant av SSL och har en något starkare HASH funktion. För övrigt 
samma som SSL. [160, 163] 

 
Nackdelar 
Samma som SSL 
 
Risker 
Samma som SSL 
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3.19 Telnet  
Allmänt 
Telnet är ett terminalemuleringsprogram som låter användaren fjärrstyra en dator från 
en annan plats. Telnet använder TCP protokollet för att upprätta  en koppling mellan 
servern och klienten. Detta för att underlätta systemadministratörens arbete så att han 
eller hon inte ska behöva åka mellan de olika datorerna för att göra inställningar som 
man kan göra ifrån sin arbetsstation. [2, 5, 164, 241] 

 
Fördelar 
Om du har en långsam uppkoppling mellan dina datorer kan det vara en fördel att köra 
med Telnet eller något annat textbaserat program eftersom det är mycket snabbare än 
program som måste sända mycket grafisk data. En annan fördel med Telnet är att 
protokollet är världsspritt. [2, 168] 

 
Nackdelar: 
Säkerheten anses vara en nackdel. [168] 

 
Risker 
En av riskerna med Telnet är att programmet skickar all information bl.a. användarnamn 
och lösenord i klartext vilket innebär att en attackerare kan få tag på informationen 
genom att tjuvlyssna på paketströmmen och på så sätt fånga upp lösenord och 
användarnamn. Brandväggar bör vara inställda att inte släppa igenom Telnet. 
Ändpunkterna är okrypterade. Telnet lyssnar  på port 23. Mer information finns i RFC 
854. [2, 165, 166, 167, 241] 

 

3.20 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) och            
LDAP-S (Lightweight Directory Access Protocol 
Secure) 

Allmänt 
LDAP är en katalogtjänstsprotokoll. LDAP kan ställas in för att köra kryptering över 
SSL för att uppnå en säkrare förbindelse. Detta kallas oftast som LDAPS. LDAP är en 
industristandard för underhåll, lagring och åtkomst av information. 
LDAP kan användas för att lagra och ge åtkomst till olika mängder data beroende på 
kraven som organisationen har. Ett typiskt fall som LDAP-databasen kan användas till 
är att lagra information som används av olika program i företaget. T.ex. Namn, 
personnummer, adress, telefonnummer etc. kan läggas in i LDAP av auktoriserade 
personer på nätverket som sedan kan få åtkomst till informationen. Active Directory, 
eDirectory, är två databaser som använder sig av bl.a. LDAP. LDAP lyssnar på 
portnummer 389 som standard och LDAPS lyssnar på port 636. Mer information finns i 
RFC 2251 för LDAP och RFC 2830 för LDAP-S. [2, 171, 173, 174, 222] 
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Fördelar 
TCP/IP kräver mindre resurser och är spritt i större utsträckning. 
LDAP har stöd för flera autentiseringsmetoder, några av dem är SASL, SSL, TLS och 
Kerberos. LDAP kan även kryptera sessioner vilket förhindrar att viktig information blir 
avlyssnad. TLS och SSL används för detta. [169, 172]  
 
Nackdelar 
Användning av triggers kan medföra högre fördröjning på kommandon eftersom LDAP 
katalogen har hög trafik igenom sig. [175] 

 
Risker 
Ett flertal LDAP implementationer innehåller säkerhetsrisker som gör det möjligt för en 
attackerare att göra DoS attacker, berättigande privilegierad access eller båda. [170, 223] 

 

3.21  MS-SQL (Microsoft- Structured Query Language) 
Allmänt: 
MS-SQL kan använda både TCP och UDP. MS-SQL har två sätt att autentisera 
användare. Första sättet använder Windows autentisering och det andra sättet är en 
inbyggd autentisering i SQL. Lösenordet som skickas över nätverket i SQL 
autentiseringen har en svag krypterings metod. För symmetriska nycklar används RC4, 
RC2, DES krypteringsalgoritmerna, även AES. Använder man asymmetriska nycklar 
finns det RSA och certifikat där Internet Engineering Task Force’s X.509 V1 är en sån 
standard. [133, 138, 141, 238]      
 
Fördelar: 
MS-SQL är användarvänlig, pålitlig och snabb.  MS-SQL tillåter flera användare att 
ansluta till databasen samtidigt. MS-SQL ger möjligheten att spara information om 
inloggningar och försök till inloggningar på servern så att administratören är medveten 
om vad som händer på SQL servern. [133, 140, 142] 

 
Nackdelar: 
Kan bara köras på Windows server maskiner. Internet Storm Center visar att MS-SQL’s 
standard portar 1433 och 1434 är de portar som mest aktivt blir skannade på Internet. 
[136]  
 
Risker: 
Buffer overflows som kan resultera i att databasservern kraschar eller att minne skrivs 
över. När man skapar ett DTS (Data Transformation Service) paket riskerar man att 
öppna för ett säkerhetshål. Lösenordet som används av DTS sparas i klartext. 
En av de vanligaste säkerhetsluckorna i MS-SQL är att standard administratörskonto 
(sa) inte har något lösenord vid standardinstallation. Har du inget lösenord på SA-kontot 
kan du väldigt lätt bli utsatt för maskar och andra attacker. Även om man som 
användare inte använder SA-kontot är det att rekommendera att sätta ett starkt lösenord 
på kontot. [134, 135, 137] 
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3.22  SQL .NET 
Allmänt: 
En av de stora fördelarna med SQL .NET är CLR (Common Language Runtime) som 
ger extra möjligheter, t.ex. hjälper den tillverkare att göra databasobjekt som stored 
procedures, user-defined functions och triggers genom att använda vanliga 
objektorienterade språk som VB .NET och C#. Lyssnar på port 150 för UDP/TCP. [143, 

144] 

 
Fördelar: 
En av fördelarna med SQL .NET är att CLR utför flera test på koden som utvecklarna 
har skrivit. Detta kallas verifikation och görs för att vara säker på att koden är säker att 
köra, t.ex. kollar den att minne som inte är skrivit till inte försöker läsas. [143] 

 
 

3.23  ICA (Citrix Independent Computing Architecture) 
Allmänt: 
Detta är ett fjärraccessprotokoll som Citrix MetaFrame och MetaFrameXP använder för 
att överföra bilduppdateringar, tangentbordstryckningar och musrörelser. Citrix 
MetaFrame är addons till Microsoft Terminal Server (NT4) eller Terminal Services 
(W2K) för att utöka den tunna klientfunktionaliteten. ICA protokollet är inte licensierat 
till Microsoft utan Citrix äger protokollet. Däremot är MultiWin-teknologin licensierad 
till Microsoft. Microsoft använder det tillsammans med RDP i tjänsten Terminal Server 
Edition som även är känd som Terminal Services. Citrix-servern kan köras på de flesta 
plattformarna som Windows, Linux, Unix. Citrix-servern kommunicerar med klienten 
över TCP/IP anslutning, både över LAN och WAN förbindelser. Klienten är 
plattformsoberoende. På en Pentiumdator med hög prestanda och endast en processor 
som kör Citrix programvara kan 15 samtidiga anslutningar köras. Citrix är känt för att 
vara snabbt och lätt. I genomsnitt konsumerar lösningen endast 10KB till 20KB per 
användarsession av bandbredden. ICA är en industristandard. All bearbetning sker på 
serversidan. ICA använder som standardport 1494 men kan ändras vid behov. [2, 176, 177, 

178. 179, 180, 181, 182, 183, 188] 

 
Fördelar: 
Snabbt protokoll som är plattformsoberoende. Bra dokumentation. Kostnadseffektivt då 
tunna klienter och låg bandbredd kan användas. Konfigureras mest på serversidan. 
Kännetecken för att ICA protokollet har uppnått en hög prestanda är intelligenta 
kommandon och objektspecificerad kompression samt en intelligent cachning av 
Windowsobjekt inkluderat bitmappar, pekare, målning, teckensymbol. [179, 188] 

 
Nackdelar: 
Citrix-servern lyssnar på port 1494 men använder även dynamisk portallokering ovanför 
1023. Detta betyder att man får öppna upp en rad portar i brandväggen. Alla 
brandväggar stödjer inte ICA protokollet, endast vissa. [2, 183, 184] 

 
 
 



Säkerhetsöversyn av kommunikationsprotokoll 

 24  

Risker: 
Genom att öppna port 1494 i brandväggen då man vill köra ICA klient/server ut mot 
Internet öppnas en väg in i nätverket, rekommenderat är att, endast låta klienter innanför 
brandväggen ansluta till servern. Öppnar man dessutom upp en rad portar då dynamisk 
portallokering används öppnar man upp nätverket ännu mer och risken för onödiga 
portar är stor. Man kan använda SSL ihop med ICA och bör då ha ett separat system för 
webbservern annars finns det risk för att Citrix-servern råkar ut för en ”Man In the 
Middle-attack”, då ingen autentisering sker på klienten för att kontrollera om denna är 
äkta eller ej, kan en maskerad Citrix-server sättas upp och klienter kan logga in mot 
denna. Användarnamn och lösenord skickas vidare till den riktiga servern samtidigt som 
logininformationen har fångats upp och sparats på den maskerade datorn. Denna attack 
är också möjlig med RDP och alla andra fjärrinloggningstjänster som inte verifierar 
servern. [2, 187, 188, 247] 

 

3.24  IIOP (Internet Inter-ORB Protocol) 
Allmänt 
IIOP är ett objektorienterat protokoll som har möjligheten att öka mängden program, 
tjänster eller databaser som skapas och kommunicerar på Internet. IIOP ger ett 
omfattande system genom vilket objekt kan begära tjänster från andra objekt inom 
företagets nätverk, Internet eller intranätet. IIOP är TCP baserat men använder inte 
något bestämt port nummer. Mer information finns i RFC 2714. [2, 145, 146] 

 
Fördelar 
IIOP ger många fördelar som skalbarhet, transparant kommunikation och neutral 
arkitektur. Eftersom IIOP saknar säkerhet finns IIOPS som i huvudsak är IIOP med SSL 
vilket ger den säkerhet som SSL tillhandahåller. [2, 145, 146] 

 
Nackdelar 
IIOP ger inget stöd för autentisering eller kryptering utan låter det höra till 
applikationen. [2, 146] 

 
Risker 
Tillåta anonym inloggning anses oftast som en allvarlig säkerhetsrisk. 
Att tillåta okrypterad IIOP-trafik innebär en säkerhetsrisk eftersom attackerare med 
access till nätverket kan använda en paketsniffare för att se all data som skickas med 
IIOP. [2, 147, 148] 

 

3.25  X Windows Protocol 
Allmänt: 
X Windows är en stor standard för fönstersystem på Unix/Linux maskiner. En X-server 
sköter uppvisningen på den lokala datorn. Klienter ansluter sig till server via TCP/IP-
protokollet och utför grafiska operationer. X-windows använder sig av TCP som 
underliggande lager och opererar vanligvis över port 6000 som start. X-servern lyssnar 
på port 6001 och en tredje lyssnar på port 6003. Protokollet används för pålitlig 
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dataöverföring där huvudsakligen fråga/svar, och att det konsumerar mycket bandbredd. 
X-protokollet, definierar ett dussin meddelande som kan utbytas mellan klienten och 
servern. Generellt kan man klassificera dem i fyra kategorier. Fråga, svar, händelser och 
felmeddelanden.  
 
X-server terminologin består av följande. När man loggar in på en maskin kan man göra 
det på två sätt, dels genom den vanligaste grafiska inloggningen eller genom SSH. 
 
När det gäller säkerheten då utan några som helst säkerhetsåtgärder/bestämmelser 
används kan vem som ansluta och få upp ett grafiskt fönster hos vem som helst i hela 
världen. För att undvika detta kan accesskontroll användas baserad på ipadresser och 
hostnamn försvåra detta. 
 
Fördelar 
Så gott som alla tillverkare har stöd för X-windows i sina operativsystem vad gäller 
unix/linuxvärlden (ej Windows). Väl utbrett.[2, 247] 

 
Nackdelar: 
Säkerheten är inte helt tillfredställande.[2] 

 
Risker: 
En infekterad maskin kan anslutas till X-server och konfigureras på så sätt att den kan 
fånga alla skärmdumpar och även tangentbordstrykningar. Det finns åtgärder för detta 
som man kan anordna, bl.a. genom att använda sig av något som heter Host-based 
security som är en av de två säkerhetsmodeller som är vanligast. Här kan restriktioner 
ges baserad på IP-adress. Den andra säkerhetsmodellen är autentisering där ett program 
som besitter lösenordet, vanligtvis lagrad i en vanlig Unix-fil. Keberos-baserad 
autentisering är också möjligt. [2, 190] 

 

3.26  Xdmcp (X Display Manager Control Protocol) 
Allmänt: 
Är ett protokoll som används av en X-terminal för att ansluta med en session till en 
annan host över nätverket som kör X Window system via någon skärmhanterare som ex. 
GDM. Detta gör det möjligt till grafisk inloggning på en annan maskin. X-terminalen 
används här som en tunn klient där inga tunga programvaror behöver installeras, 
däremot måste de installeras på servern. Så när man sitter på den tunna klienten och 
arbetar ser det ut som om man arbetar på den fast allt arbete sker på servern istället. Det 
är viktigt för administratörerna att tänka på att klienten är X-servern och server är X-
klienten. För varje session som ansluts finns det ett id. Detta för att hålla reda på varje 
session. Det finns två sätt att ansluta till X-host. Det ena är att ansluta direkt till den 
maskin man vill och det andra sättet är att använda sig av en ”XDMCP Chooser 
window” som först skickar ut ett broadcast meddelande på nätet och frågar om det finns 
någon xdm-server tillgänglig. Sedan konstrueras en lista på de servrar som svarade och 
därefter kan en server väljas. Denna funktion visar endast lista på de servrar som finns 
på det lokala nätet. Därefter loggar man in med användarnamn och lösenord Protokollet 
använder sig av UDP som underliggande lager och lyssnar på port 177. [192, 197, 199] 
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Fördelar:  
Är en öppen standard vilket medför att det är fritt att använda.  
Genom att följa stordatorprincipen vilket medför all central databehandling görs på X-
klienten som agerar server behöver inte de tunna klienterna köra någon tung 
programvara vilket medför att gamla billiga datorer kan användas. [192, 196, 199] 

 
Nackdelar: 
Alla inblandade datorer måste installeras/konfigureras vilket kan vara en ganska stor 
uppgift. Protokollet har en hel del säkerhetsproblem. [194, 195, 199] 

 
Risker: 
XDMCP-tjänsten kan lätt utsättas för en Denial of Service attack (DoS) men det finns 
vissa skydd för detta som GDM har. Dock är X-protokollet forfarande väldigt osäkert 
vilket medför att man måste använda det med största möjliga försiktighet och endast i 
väl kontrollerade miljöer. Genom att t.ex. spärra port 117 i brandväggen som GDM 
använder minskas risken för DOS-attacker. Användarnamn och lösenord sänds i 
klartext. [194, 198] 

 

4 Resultat 
Nedan har protokollen delats in i olika tabeller. Alla klartextprotokoll i en tabell och alla 
SSH-protokoll, alla SSL-protokoll i en annan samt övriga i en tredje. Varje tabell visar 
kortfattat vilka fördelar/nackdelar/risker som finns med varje protokoll samt en egen 
riskutvärdering för varje protokoll. I bilaga 3 finner du en fullständig sammanställning 
av alla protokoll.  

Tabell 4: Visar allvarligheten på riskpoäng   

5 = Hög/allvarlig risk 

3-4 = Halvhög risk 

1-2 = Låg risk 

 

Tabell 5: Visar sammanställningen på klartext protokoll och deras egenskaper samt risker. 

Protoko
ll 

Port Fördelar Nackdelar Risk Riskpoäng Trojanrisk Virusrisk 

HTTP 80 Enkel, kraftfullt, världsspritt, 
billigt. 

Låg säkerhet, 
Tillståndslöst 
begränsat 
Sänder all info i 
klartext 

Tjuvlyssning, 
protokollutökning
ar,  komplext.   

5 JA JA 

FTP 20, 21 Enklare autentisering. 
Plattformsoberoende. 

Dålig säkerhet klartext,, 
tjuvlyssning, DoS 
–attacker 

5 JA JA 

TFTP 69 TFTP är det enklaste 
protokollet.  

ingen autentisering  
eller accesskontroll   

Saknar 
autentisering  

5 JA JA 
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OFTP 3305 Automatiserad filöverföring, 
plattformsoberoende,  
Enklare autentisering. 

Extra programvara  Ingen kryptering, 
tjuvlyssning 

4 JA JA 

IMAP 143 Lämnar alla brev på 
servern.  Levererans av 
brev på flera olika sätt.  
Bandbreddseffektivt. 

Mycket 
systemresurser. 
Login information 
sänds i klartext.  

Vissa versioner 
känsliga mot 
”buffer overflow” 

4 JA JA 

SMTP 25 Enkelt,snabbt, enkla 
kommandon, god 
dokumentation,  världsspritt, 
plattformsoberoende. Ingen 
extra programvara. 

Ingen säkerhet. Extra 
programvara för 
kryptering. 
Krypteringsnycklar 
på alla inblandade 
maskiner. Kryptering 
medför mer 
processorkraft, 
bandbredd. 

Klartextinformatio
n, tjuvlyssning. 
Ändpunkterna ej 
säkrade. 
Ipspoofing DoS, 
attacker, 
Informationsinsa
mling av system, 
användare. 
bifogade filer, 
virus, trojaner 
MIM-attacker.  

5 JA JA 

DNS 53 Plattformsoberoende, 
användare oberoende. 
Flesta inställningar görs på 
servern. Flexibelt. 

Komplext. Ofta utsatt 
för attacker. 

Ip-spoofing, 
buffer overflow 

3 NEJ NEJ 

ICA 1494 Snabbt, 
plattformsoberoende, 
Bandbreddssnålt. 
Kostnadseffektivt  

Dynamisk 
portallokering, fler 
öppna portar i 
brandväggen. Ej stöd 
i alla brandväggar  

Genom öppning 
av port 1494 i 
brandväggen 
öppnas ytterligare 
väg in i nätverket. 
Öppnas 
dessutom ett 
spann av portar 
ökar riskerna 
ännu mer. Ingen 
klienterautentiseri
ng på klienterna, 
maskerade ICA 
servrar. 

3 JA JA 

IIOP  Skalbart, transparent 
kommunikation, neutral 
arkitektur. Används ofta ihop 
med SSL (IIOPS) 

Inget autentisering 
eller kryptering i 
IIOP, låter 
applikationen sköta 
detta. 

Anonym 
inloggning. 
Okrypterad trafik, 
tjuvlyssning, 

4 NEJ NEJ 

NNTP 119 Bandbreddseffektivt. enkelt 
snabbt samt världsspritt 
plattformsoberoende.. Väljer 
själv vilken info som skall 
flöda till servern. 

Push tekniken är 
krävande för servern. 

Cancel-
kommandot kan 
missbrukas 
Ingående trafik 
kan medföra 
virus, trojaner, 
copyright baserad 
info,utgående info 
företagshemlighet
er, känslig info. 

4 JA JA 

 

Gemensamt för klartextprotokollen är att de sänder login information och data i klartext. 
Detta gör att de blir otroligt snabba, då de tar lite bandbredd och inte kräver speciellt 
mycket programvara då protokollen är integrerade i operativsystemet vilket gör att de är 
välspridda och billiga att använda. Dessutom är de ofta enkla att hantera. Den stora 
nackdelen är säkerheten.  

De risker som finns är främst att all information sänds i klartext vilket kan leda till att 
tjuvlyssning av nätverket resulterar i stulen information. Både data och logininformation 
kan stjälas. Ändpunkterna är heller inte krypterade vilket medför att om dessa attackeras 
kan även information stjälas härifrån. IP-spoofing, Buffer overflow attacker samt DoS 
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attacker är möjliga men detta varierar beroende på hur bra programvaran som stöder 
protokollet är. Tex. Med http-protokollet, samt är det möjligt att överföra trojaner och 
virus då utökningar av HTTP används, ex ASP eller CGI. Även när det gäller 
filöverföringsprotokollet är det stor risk för virus och trojaner då mycket ingående, ofta 
okontrollerad trafik kommer in i nätverket.    

 

Tabell 6: Visar sammanställningen av SSL krypterade protokoll och deras egenskaper samt risker. 
Protoko
ll 

Port Fördelar Nackdelar Risk Riskpoäng Trojanrisk Virusrisk 

FTPS 989, 
990 

Kan kryptera 
kontrollinformation och data 
med SSL 

När 
kontrollinformationen 
endast krypteras 

Sniffning, 
ändpunkterna ej 
säkrade 

3 JA JA 

HTTPS 443 Använder sig av HTTP och 
SSL. Transparent för 
användarna.  

Långsammare än 
vanlig HTTP. Ett 
certifikat per server och 
servernamn Kräver lite 
mer systemresurser än 
HTTP. Både klient och 
server kräver 
konfigurering. 

Ändpunkterna ej 
säkrade.  

3 JA JA 

LDAP 389 Stöd för flera autentiserings 
metoder. Krypterar sessioner. 
TLS och SSL används vid 
kryptering. 

Användning utav 
triggers ökar 
fördröjning utav 
kommandon. 

 3 NEJ NEJ 

NTP 123 Synkronisering av tidskritiska 
servrar, noggrannare loggning 
etc. Protokollet är noggrannare 
och robustare än Time 
Protokoll ,hierarkiskt, endast 
en server behöver ansluta 
externt, mindre tryck på de 
stora NTP-servrarna ,mindre 
nätverkstrafik. Automatisk 
synkronisering av tiden på all 
utrustning som hakas på. 
krypterad överföring och 
autentisering. 

Risk för “single point 
of failure”. Den 
publika 
nyckelhanteringen som 
används är mindre 
säker och mer 
resurskrävande än 
symetrisk nyckel 
kryptografi. Port 123 i 
brandväggen måste 
öppnas 

NTP sänder 
tidskritisk info till 
loggar. förfalskning 
av NTP-info i 
nätverket samt 
tidstämpelinfo kan 
leda till en attack. 
Attack försvåras 
om nyare versioner 
används. 

4 NEJ JA 

RADIUS 1813 
1814 
(1645) 
(1646) 

Protokollet är defacto standard  
för inloggning, autentisering,  
auktorisering och används i 
routrar, switchar och annan 
nätverksutrustning. Fungerar 
både i nya och gamla system. 
Central administration. 

Kryptering av data 
mellan ändpunkterna 
gör överföringen mer 
långsam då man får 
mer overhead på 
paketen samt mer 
processorkraft går åt 

Sänder endast 
lösenord krypterat 
medan all annan 
info sänds i 
klartext, vilket ökar 
risken för 
tjuvlyssning. Dålig 
optimering av 
chiffer och 
autentiseringsmeto
d kan leda till andra 
attacker 

4 NEJ NEJ 

SSL/TL
S 

443 Applikationsoberoende. Kan 
användas med de flesta 
protokoll ex, HTTP, FTP för 
att få en säker privat 
kommunikation då kryptering 
används. All data krypteras. De 
flesta 
operativsystem/webbläsare har 
stöd för SSL/TLS 

Transaktionerna blir 
något långsammare 
jämfört med HTTP, 
FTP. Tar även lite mer 
processorkraft. 

Transaktionen är 
krypterad men ej 
ändpunkterna. Har 
lite för få publika 
nycklar med svag 
kryptering men 
detta är förbättrat i 
TLS v1.0 

3 JA JA 
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Sammanfattningsvis kan sägas att alla klartextprotokoll kan integrera SSL/TLS i sig för 
att få en säkrare uppkoppling. Det är främst kontrollinformation (i vissa fall endast 
lösenord) som krypteras medan all annan information skickas över nätverket i klartext, 
vilket kan leda till att hemlig information blir avlyssnad, om någon tjuvlyssnar på 
nätverket. Även ändpunkterna är okrypterade här precis som i fallet med 
klartextprotokollen. Gemensamt för protokollen är att transaktionerna oftast blir något 
slöare samt att de tar lite mer processorkraft jämfört med de vanliga kartextprotokollen. 
En risk med protokollen är att de kan innehålla flera olika versioner där säkerheten 
varierar. Oftast måste ytterligare portar i brandväggen öppnas om trafiken skall kunna 
flöda mellan det interna nätverket och Internet. Kan lätt integreras med andra protokoll. 
SSL/TLS –protokollen finns stöd för på flera plattformar. 

 

 Tabell 7: Visar sammanställningen på de protokoll som krypteras med SSH och deras egenskaper samt 

risker 

Protoko
ll 

Port Fördelar Nackdelar Risk Riskpoäng Trojanrisk Virusrisk 

SSH 22 Säker kommunikation över ett 
nätverk. Kryptering förhindrar 
att användarnamn och lösenord 
sniffas. Finns stöd för SSH på 
många olika plattformars 

Ger bara stöd för TCP 
,ej UDP. Ger säkra 
länkar, skyddar ej 
ändpunkterna. 
Överföringen blir lite 
långsammare än med 
klartextprotokoll. Mer 
overhead, mer 
processorkraft men 
försumbart.  

Ändpunkterna ej 
krypterade. 
Rootkit.  

2 JA JA 

SHTTP okänd Säker kommunikation i båda 
riktningarna. Enkelt att 
integrera med HTTP. Flera 
olika 
krypteringsmeddelandestandar
der. Krypterar info innan den 
skickas till webbläsaren. 

Är inte lika spritt som 
SSL, noderna måste ha 
stöd för protokollet, 
förinstallerad  
programvara både på 
klient och server. Ej 
lika snabbt som HTTP 

Ändpunkterna är ej 
säkrade 

2 JA JA 

SFTP 115 Informationen krypteras med 
SSH 

Alla noder måste ha 
stöd för SSH. Något 
slöare än vanlig FTP. 
mer overhead på paket. 

flera tjänster körs, 
tex både FTP och 
SFTP, osäkrade 
ändpunkter 

2 JA JA 

 

De protokoll som bygger på SSH ger en säker kommunikation över nätverket då all 
information krypteras vilket minskar stöld av både kontrollinformation och data då 
nätverket sniffas. Dock är ändpunkterna fortfarande ej krypterade vilket innebär en risk 
om en attackerare väljer att attackera dessa Överföringen blir långsammare än både 
klartextprotokoll och SSL/TLS. SSH –protokollen finns stöd för på flera plattformar. Då 
informationen sänds över nätverket krypterat gör det svårt för IDS-systemen att 
kontrollera informationen. Det blir även svårare att se innehållet i paketen. Kan lätt 
integreras med andra protokoll. Olika implementationer och versioner är olika säkra. 
Speciell programvara krävs för protokollet då båda noderna behöver stöd för SSH. En 
stor risk är att flera tjänster kan köras på samma dator, t.ex. SSH och FTP där FTP 
skickar all information i klartext. 
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RDP 3389 Central administration, klienter 
delar på datorkraft, 
fjärrstyrning av servrar. Stöd 
för många plattformar, servern 
sköter det tunga arbete, tunna 
klienter kan användas. 

Port 3389 måste öppnas 
i brandväggen. sänder 
många små paket, 
mycket overhead. Tar 
upp mycket 
systemresurser på 
servrarna. Då många 
klienter ansluts, mycket 
bandbredd. 

Vissa versioner av 
RDP skickar 
checksumman i 
klartext, playback 
attacker , vissa 
versioner har svårt 
att hantera 
missbildande paket. 
Kan få en dator att 
sluta fungera. 

4 JA JA 

SNMP 161 
162 

Enkel design. Mycket 
nätverksenheter använder 
SNMP. SNMPv3 har stöd för 
kryptering 

Långsammare 
bandbredd, skickar 
mycket info i onödan 
Gamla versioner har 
mycket säkerhetshål. 
Lite begränsat då 
avancerade funktioner 
behövs.  

Känsligt mot DoS 
attacker. Vissa 
varianter är 
känsliga mot Buffer 
overflow 

4 JA JA 

MS SQL 1433 
1434 

Användarväntlig, Pålitlig, 
Snabbt, Loggning, Stöd för 
flera samtidiga användare  

Kan bara köras på 
windows-maskiner 

Port 1433 och 1434 
skannas mest på 
Internet. Buffer 
overflow attacker 
DTS paket kan 
öppna för 
säkerhetshål. Har 
som standard inget 
lösenord på 
administratörskont. 
Risk för maskar 
och andra attacker  

4 NEJ JA 

SQL*NE
T 

150 Kan utföra avancerade 
beräkningar. Kan använda mer 
komplex logik på kod. 
Effektivt. Utföra flera test på 
koden som utvecklare skrivit. 
Verifierar att koden är säker att 
köra tex minskar risken för 
buffer overflow. 

  4 NEJ JA 

SOAP Underli
ggande 
tjänster 

Utbrett protokoll, stöd för 
många olika typer av hårdvara. 
Stor fördel då olika plattformar 
kan kommunicera med 
varandra även då olika program 
är skrivna i olika språk. Enkelt 
att installera, felsöka 

Processorkrävande. Flera olika sorters 
plattformar kan 
detta ökar risken 
för attacker. 
Webbtjänster ofta 
utsatta. 
Tjuvlyssning. DoS-
attacker. SOAP 
använder ofta 
underliggande lager 
som HTTP och port 
80. Ändpunkterna 
ej säkrade. Buffer 
overflow. 
Sårbarheter i 
webbtjänster och 
agenter. Brute force 
attack.  

4 JA JA 

 

Protokollen under rubriken övrigt har lite blandade egenskaper. Generellt sett kan man 
säga att de snabba, enkla och ger administratörer och användare stor funktionalitet och 
flexibilitet då användningsområdena är många och olika, samt kostnadseffektiva. T.ex. 
kan fjärradministrationsprotokollen användas till att fjärrstyra viktiga servrar eller till att 
ge klienten en central åtkomst till ett gemensamt datorsystem precis som i ett 
stordatorsystem med tunna terminaler/klienter. Dock finns det risker med att använda 
dessa protokoll. T.ex. är stöld av information möjlig genom tjuvlyssning på nätverket 

Protokoll Port Fördelar Nackdelar Risk Riskpoäng Trojanrisk Virusrisk 
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(vissa protokoll krypterar endast delar av informationen som sänds över nätverket). 
Ändpunkterna är ej krypterade. I vissa varianter av protokollen är buffer overflow och 
DoS attacker vanligare än i andra. Dessa attacker kan få en server till att sluta fungera 
eller krascha. 

5 Analys av resultat och diskussion 
I detta kapitel har vi valt att ta upp protokollen i blocken klartextprotokoll, SSL/TLS-
baserade protokoll, SSH-baserade protokoll samt övriga protokoll och diskutera dem 
utifrån en säkerhetssyn, där uppsatsskrivarna rekommenderar olika användande samt 
åtgärder som bör införas då protokollen används. Oavsett vilket protokoll som används 
och vilket syfte det används bör alltid en rätt konfigurerad brandvägg finnas som bör 
kompletteras med IDS eller IPS system. Vissa protokoll skickar information i klartext 
och andra protokoll krypterat. Gemensamt för samtliga protokoll är dock att 
informationen på ändpunkterna nästan alltid är okrypterad. Därför bör någon form av 
kryptering användas på ändpunkterna när känslig information hanteras, t.ex. PGP. 

När det gäller klartextprotokollen är dessa snabbare än de protokoll som medför 
kryptering, enklare att använda för användaren då de stöds av de flesta operativsystem. 
Detta gör att applikationer som använder protokollen används flitigt.  

När det gäller säkerheten är den helt klart bristfällig. Klartextprotokoll bör endast 
användas då okänslig information skickas över nätverket.  När känslig information som 
kontrollinformation och hemlig data sänds över nätverket finns det protokoll som är 
bättre utrustade för det. 

De protokoll som bygger på SSL/TLS ger en högre säkerhet än klartextprotokollen då 
de krypterar kontrollinformationen men saknar fortfarande kryptering av data. Oftast är 
dessa protokoll lite långsammare än klartextprotokollen men detta är försumbart. I 
många fall då det gäller vanlig webbsurfning med inloggning räcker SSL/TLS. 

Protokoll som är baserade på SSH har högre säkerhet än de ovan nämnda protokollen 
anser vi. Då all information krypteras blir överföring lite långsammare än ovan nämnda 
protokoll, vilket gör att protokoll baserade på SSH endast bör användas då känslig 
information överförs. 

Övriga protokoll har lite varierade egenskaper. Vissa krypterar allt i vissa versioner 
medan andra protokoll krypterar delar av informationen vilket gör det lite svårare att 
bestämma risken med varje protokoll. Kortfattat kan sägas att dessa protokoll innehåller 
många risker därför bör man vara försiktig med att använda dem samt att använda de 
senaste versioner av protokollen då de har täppt till gamla säkerhetsluckor och har mer 
säkerhet i form av kryptering. 

När det gäller val av vilka protokoll som skall användas respektive inte användas i en 
organisation får man först beakta vilka funktioner som vill uppnås. T.ex. kan man oftast 
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inte sluta använda e-post för att minska risken för virus, det man kanske kan göra i 
värsta fall är att blockera bifogade filer. Vidare bör man även beakta hur stor risk är det 
att någon utnyttjar svagheter i ett protokoll och hur stor skada de skulle kunna 
åstadkomma. T.ex. finns det stor risk att någon ganska lätt kan utnyttja ett säkerhetshål 
men ändå inte ställa till med så mycket skada kanske det inte är så farligt att använda 
ialla fall. 

 

Vi har valt att klassa protokollen i fyra olika kategorier, klartextprotokoll, SSL-baserade 
protokoll, SSH-baserade protokoll och övriga protokoll. Därefter har vi valt att 
poängsätta varje protokoll utifrån dess svagheter och risker med användandet av dem, 
där en hög risk är 5 och en låg risk 1 på poängskalan. Klartextprotokollen har oftast fått 
4-5, SSL-baserade protokollen har fått mellan 2-3 beroende på om de haft några andra 
svagheter och SSH baserade protokollen har fått 1-2 för att de är säkrast.   

 

Det vi har lärt oss under den här undersökningen är att det kommer alltid att hittas nya 
svagheter i protokoll, speciellt de protokoll som krypterar information. Beroende på 
vilka krav användarna har kommer de att välja protokoll med olika säkerhet. T.ex. om 
någon vill ha ett så snabbt protokoll som möjligt lär han/hon välja ett klartextprotokoll, 
dock blir morgondagens datorer snabbare likaså nätverk samt Internet så i framtiden 
kanske vi ser mindre klartextprotokoll. Men det viktigaste är att människor inser 
riskerna med att använda de olika protokollen som resulterar i ett klokt användande. 

 

6 Slutsatser 
De risker med varje protokoll som har beskrivits gäller främst de tekniska bitarna. För 
att uppnå högre säkerhet i en organisation krävs det att man tittar på helheten, dvs. 
tekniska lösningarna på protokollen, tekniska lösningar på programvaran/tjänsten som 
använder protokollen samt användandet av protokoll, program/tjänster och det 
mänskliga handhavandet. Här har de logiska och organisatoriska säkerheterna 
beskrivits, t.ex hur säker är en organsiation som har anställda som smugglar in 
digitalkameror och digitalminnen för att stjäla information! Den fysiska säkerheten är 
också av betydande vikt då en brandvägg stoppar många attacker men hjälper inte 
mycket då en olöst dörr står öppen och vem som helst kan gå in och ta utrustning med 
värdefull data på. Lokaler bör ha bra lås men även larm.  

När vi talar om den tekniska säkerheten då brandväggar används som stoppar eller 
släpper igenom paket bör detta kompletteras med någon form av IDS-system som 
larmar vid ett intrång eller IPS-system som larmar och stoppar ett intrång. 
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Vidare bör alla klienter ha sin personliga brandvägg. Alla noder i nätverket bör använda 
uppdaterade versioner av sitt antivirusprogram. Loggar bör läsas kontinuerligt samt 
uppdatering av säkerhetsuppdateringar bör göras regelbundet. För att veta vilken 
säkerhet man vill/behöver ha samt vad man har för utrustning/information man vill 
skydda och hur man bäst gör detta, vilka system/arkitekturer som skall väljas samt 
regelbundet underhåll av uppdateringar bör man göra en s.k. Säkerhetspolicy där önskad 
säkerhet beskrivs. Vidare bör en säkerhetsanalys göras som beskriver hur man når fram 
till denna. Risk och sårbarhetsanalysen beskriver hot mot organisationen. Dessa 
dokument leder i sin tur fram till en säkerhetsarkitektur för organisationen. Det finns 
även hot mot användandet av system då det gäller svaga lösenord. Här är kunskap om 
dåliga och bättre lösenord viktig. Alla organisationer bör ha någon form av utbildning 
för sina användare i användandet av lösenord. Allt för ofta används för korta eller för 
enkla lösenord så som hunden, personnumret, namn + någon siffra eller seriefigur. Ett 
dåligt lösenord kännetecknas av korta namn, t.ex., mamma. Ett bra lösenord 
kännetecknas av stora och små tecken blandat med siffror, det ska även kunna skrivas 
snabbt med båda händerna och som är lätt att komma ihåg. Dessutom skall längden på 
lösenordet vara av en viss längd. [245] 

Viktigt att tänka på när det gäller användandet av protokoll är att inte ha fler tjänster 
igång än nödvändigt då alla dessa utgör en viss risk för attacker, dessutom så få tjänster 
på varje server som möjligt för att minska skador om en attack skulle ske. Det är också 
viktigt att inse att ju fler inställningar/möjligheter ett protokoll har ju större risk är det 
att missbruka protokollet. Likaså ju större/komplext, en tjänst är, ju fler svagheter 
brukar ett protokoll ha. [225, 232, 243] 

 

6.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Det vi tycker hade varit intressant att kolla vidare på är att göra en djupare studie av 
protokollen där riktiga intrångs försök görs på AB Volvo för att hårdtesta protokollen. 
För att verkligen undersöka vad som händer hade varit intressant om 
nätverksprogramvara som övervakar vad som händer på nätverket, t,ex, IDS system, 
TCP-dump och Ethereal. Ett fortsatt arbete som Volvo IT tycker hade varit intressant är 
att testa att komma åt datorer i DMZ-zonen bakom brandväggen för att utvärdera 
säkerheten. 
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A Protokoll/tjänster som används på AB Volvo 
  

1. DNS  
2. FTP  
3. T-FTP 
4. HTTP 
5. IIOP 
6. NNTP 
7. NTPi 
8. OFTP (EDI) 
9. SMTP 
10. SNMP 
11. SSH 
12. SSL 
13. SQL.Net 
14. Telnet 
15. ICA  
16. RDP 
17. SOAP 
18. MS-SQL 
19. X-windows   
20. xdmcp 
21. IMAP 
22. LDAP   
23. LDAP-S 
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