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Mats Andersson 
Andreas Åhman 

Sammanfattning 
Huvudsyftet med denna rapport är att göra en fallstudie i hur två olika typer av 
brandväggar gör för att filtrera trafik. I studien används en brandvägg tillverkad av 
Cisco och en från Netgear, där resultatet ska visa vilken av dessa som är den mest 
effektiva av de två för att säkra ett nätverk.  För att få insikt om hur och vad en 
brandvägg är, har en litteraturstudie genomförts. 

Som namnet antyder, är en brandvägg ett skydd mot otillåten trafik att komma in i ett 
nätverk. Det finns olika typer av brandväggar att använda sig, där en uppdelning mellan 
hårdvaru- och mjukvarubrandväggar kan göras. I denna studie kommer endast 
hårdvarubrandväggar att användas. Även en NAT (Network Address Translator) och 
vissa typer av proxylösningar har viss brandväggsfunktion. Brandväggen sorterar 
tillåten och otillåten trafik genom att kontrollera i början (headern) av varje paket för att 
ta reda på tillräcklig information om det för att bestämma om paketet ska skickas vidare 
eller kastas bort. Det kallas för paketfiltrering. Det finns olika typer av 
paketfiltreringsmekanismer, där några är stateful-, stateless- och adaptiv paketfiltrering. 
Adaptiva paketfilter är ett adaptivt filter som är ett nytt och dynamiskt filter som är 
effektivare att implementera än många andra paketfilter. 

Vi utförde ett experiment som gick ut på att kontrollera två brandväggar. Detta gjorde vi 
för att se hur brandväggarna klarade filtrering, och vilken hastighet de klarade att 
tillhandahålla informationen i. Resultatet av experimentet visade att de båda 
brandväggarna var lika bra på att filtrera bort oönskad information. Netgear 
brandväggen gav däremot högre bandbredd vid överföringen än Cisco-routern.  
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The firewall’s architecture and filtering 
Mats Andersson 
Andreas Åhman 

Summary 
The main purpose of this report is to do a case study in how two different types of 
firewalls filter network traffics. In this study, one firewall manufactured by Cisco and 
another manufactured by Netgear is used, where the results will tell which of these two 
firewalls is the most effective for securing a network. To get an understanding of what a 
firewall is and how it works, a literature study has been made. Those parts that are of 
interest to the report and included in the case study will be mentioned in the literature 
study. 

A firewall protects a network from letting improper come inside a network. There are 
two different types of firewalls to use, hardware- and software firewalls. In this study, 
only hardware firewalls will be used. A NAT (Network Address Translator) and some 
proxy solutions have some firewall functions. A firewall sorts accepted and unaccepted 
traffic by checking the beginning (the header) of every packet to get enough information 
for deciding if a packet should be sent forward or discarded. This is called packet 
filtering. There are different packet filtering mechanisms, where some of them are 
called stateful-, stateless- and adaptive packet filtering. Adaptive Packet Filtering (APF) 
is a new and dynamic filter that is more effective to implement than many other packet 
filters.       

We performed an experiment which was based on checking two firewalls. The reason 
why we did this was to check how the firewall managed to filtering packets, and in what 
speed they could manage to provide the information in. The result of the experiment 
showed that both of the firewalls were equally good on filtering unwanted packets. 
Though, the Netgear firewall could provide higher bandwidth at transmissions than the 
Cisco-router.  
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Förord 
Denna uppsats har tillkommit genom en utveckling av en artikel om NAT, som vi skrev 
i kursen vetenskaplig metodik för datavetare. Vi hade även hört att det fanns ett 
önskemål om ett examensarbete om brandväggar från vår handledare Christian Ohlsson, 
så därför tyckte vi detta kunde bli ett bra tillfälle att utnyttja. 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka tre personer som indirekt hjälpt oss under arbetet av 
denna uppsats. Dessa tre personer är Mats Lejon, som hjälpte oss genom att låna ut en 
av skolans routrar, vilket möjliggjorde att vi kunde genomföra vårt experiment. Vi vill 
dessutom tacka vår handledare Christian Ohlsson som gav oss tips om vilka verktyg vi 
kunde använda oss av till vårt experiment, och Linn Gustavsson för att hjälpt oss med 
dispositionen av uppsatsen. Sist men inte minst vill vi ge ett stort tack till vår 
examinator Stefan Christiernin, för att hjälpt till att få ordning på all de små och större 
olyckor som uppstod under arbetets gång.
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1 Inledning 
Internet är idag en stor informationskälla som används av fler och fler. Användarna har 
upptäckt dess fördel och stora användningsområde, vilket är bra, men precis som i den 
verkliga världen kan inte alla hålla sig inom den lagliga ramen. Olika typer av 
förstörelse- och intrångsmekanismer utvecklas kontinuerligt, vilket har lett till att många 
användare av Internet idag har upptäckt den stora fördelen med att använda en 
brandvägg som ett relativt bra skydd mot obehöriga. En brandvägg sitter vid gränsen in 
till ett nätverk och ska där fungera som ett filter för både inkommande och utgående 
trafik. Detta för att kunna skydda både dem som sitter inom samma lokala nätverk och 
de som sitter utanför (globala nätverket). 

Ofta väljs typ av brandvägg utifrån vem som är tänkt att skyddas av den. En brandvägg 
behöver till exempel nödvändigtvis inte vara en fysisk enhet, utan kan även vara en 
installerad programvara i datorn.   

Det finns idag ett antal olika tillverkare av sofistikerade brandväggar, där några av de 
största tillverkarna innefattar Cisco, Netgear och D-Link. När det gäller 
programvarubrandväggar brukar det ofta talas om tillverkare som Symantec och 
Zonealarm. 

Uppsatsen avser dem som finner ett lite djupare intresse av hur man på ett bra och 
effektivt sätt kan skydda sig mot ovälkomna gäster från Internet. Studien syftar till att 
ge en djupare insikt och förståelse för hur en brandvägg utför filtrering av trafik. Det 
kommer dessutom att ges en jämförelse mellan två olika typer av brandväggar med 
hjälp av ett praktiskt experiment. 

I uppsatsen kommer de vanligast förekommande filtreringsmekanismer och 
arkitekturerna tas upp och förklaras närmare. Därefter kommer ett praktiskt experiment 
att genomföras, där två olika typer av brandväggar kommer att sättas upp. 

1.1 Bakgrund 
Brandväggen hör till en av de senaste utvecklingarna inom Internetteknologin. 
Brandväggen utvecklades utifrån de säkerhetssystem som Compaq och IBM hade tagit 
fram för att säkerställa sina egna nätverk i mitten av 80-talet.[1] Dessa säkerhetssystem 
har sedan i takt med den ökade risken att vistas på Internet utvecklats till att bli ”vakter” 
åt användarna av Internet. Förr i tiden kunde man lösa eventuella säkerhetsproblem 
genom att använda enkla paketfilter och återuppringande modembanker. Idag krävs det 
mer komplexa lösningar, som t.ex. certifiering och kryptering av trafiken för att kunna 
upprätthålla en god säkerhet, integritet och tillgänglighet. Detta ställer dock höga krav 
på utvecklarna av dagens operativsystem, då dessa måste kunna hantera nycklar och 
validering av certifikat. Det går även att lösa de flesta säkerhetsproblemen genom att 
använda sig av så kallade virtuella privata tunnlar. Andra verktyg som till exempel 
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intrångsdetektorer finns att tillgå för att alarmera och varna användarna om eventuella 
felaktigheter. Dock är brandväggen det vanligast förekomna verktyget för att 
åstadkomma en god säkerhet för användarna av Internet idag. Den ultimata lösningen 
hade varit att bygga in brandväggens funktioner i de protokoll som Internet använder sig 
av, vilket skulle leda till att varje dator skulle kunna ha samma funktion som en 
brandvägg. [1] 

1.2 Frågeställning 
Frågan som vi har ställt oss, och försöker ge svar på är hur användaren kan få ett säkrare 
nätverk med hjälp av en brandvägg. För att vi inte ska bli för övergripande så har vi valt 
att göra vissa avgränsningar utifrån den frågan. Därför har vi valt att dela upp frågan i 
två delfrågor. De två delfrågorna lyder: 

• Vilka är de vanligaste tekniker och filtreringsfunktioner som en brandvägg kan 
använda sig av för att styra vilken trafik som är tillåten och vilken som inte är 
det på ett privat nätverk? 

• Vilken typ av brandvägg fungerar bäst för att stoppa trafik från att komma in på 
ett privat nätverk: en brandvägg med inbyggd NAT eller en router med 
brandväggsfunktion? 

1.3 Syfte 
Vårt syfte med studien är att öka förståelsen för hur spärrning av otillåten trafik sker. 
Med otillåten trafik menas trafik som inte ska få tillträde till det privata nätverket eller 
den lokala datorn. Vanlig oönskad trafik kan vara olika sorters trojaner eller 
spionprogram, som till exempel NetBus. Därför kommer studien att behandla de 
vanligaste förekomna typerna av tekniker och paketfilter som finns att tillgå.  

Fallstudien gjorde vi för att vi i praktiken skulle kunna se hur brandväggarna fungerade 
och betedde sig. Detta för att det är mycket svårare att göra en teoretisk jämförelse som 
ger en bra och rättvis bild av skillnaderna mellan brandväggarna.  

2 Metod 
Eftersom vi kommer att dela upp uppsatsen i två delar har vi även valt två olika metoder 
att använda oss av till respektive del.  

För att belysa skillnaden mellan de två olika typerna av brandväggarna som kommer att 
användas vid det praktiska experimentet, kommer relevanta fakta och funktioner om 
dem att tas upp. Dessutom har det gjorts en litteraturstudie för att ge tillräcklig teoretisk 
kunskap, för att få en grundläggande förståelse för hur en brandvägg filtrerar.  

Till den praktiska fallstudien som är själva experimentet av brandväggarna, där två olika 
typer av hårdvarubrandväggar testades. Den ena brandväggen som testades var en 
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Netgear brandvägg med en inbyggd NAT-funktion och en Cisco router med en 
brandväggskonfiguration. 

Experimentets syfte var att jämföra de grundläggande säkerhetsmekanismerna mellan 
de båda hårdvarubrandväggarna. Det som vi ville ha fram med experimentet var hur 
mycket information en person kunde få fram av den personen som satt bakom 
brandväggen och även hur mycket trafik brandväggarna klarade av att hantera. För att 
kunna få så verkligt resultat som möjligt så visualiserades en användare som satt på en 
100Mbit/s uppkoppling, och som använde sig av chattningsklienterna AOL och ICQ. 
Dessa klienter användes för att de är några av de vanligaste chattningsklienterna på 
Internet. I båda brandväggarna öppnade vi port 5190, som är standardport för AOL. ICQ 
som standard slumpar fram olika portar för filöverföring, och det önskvärda var att ICQ 
endast skulle använda sig av en fast port. Därför sattes port 60000 som den fasta porten 
för ICQ, och vilken också öppnades upp i brandväggarna. Det är viktigt att veta att den 
datorn som vi senare skannade inte hade ICQ eller AOL installerat på datorn, utan detta 
var bara ett antagande i brandväggarna att användaren skulle vilja använda sig av AOL 
och ICQ. 

Vi använde oss av tre datorer, varav två var rackmonterade PC-datorer med samma 
prestanda och operativsystemet Linux Mandrake v 9.1 installerat. Den ena av de två PC-
datorerna genererade trafik och den andra blev offret för portskanning och mottagare för 
trafikgenerering1. Den tredje datorn var en bärbar Macintosh som hade operativsystemet 
Mac OS X 10.3 installerat. Denna dator användes också för att utföra portskanningar2. 
Dessutom utfördes portskaninngar under tiden som båda PC-datorerna höll på med 
trafikgenerering. Mac OS X egna portskanningsverktyg användes för att kontrollera 
Nmap’s förmåga att kontrollera portar. 

                                                 
1 Netperf: http://www.netperf.org/netperf/NetperfPage.html 
2 Nmap: http://www.insecure.org/nmap/ 



 Brandväggens arkitektur och filtrering 
 

4 

3 Brandväggens grundidéer 
Det går att jämföra en brandvägg med landsgränser; utan kontroll av gränserna kan man 
inte garantera tryggheten och säkerheten för sina medborgare. Detta leder till att nätverk 
utan kontrollerade anslutningar inte kan garantera säkerheten och obehöriga från att 
komma åt data och att det inte heller går att förhindra att attackerare kommer åt och kan 
använda sig av resurserna bakom gränsen. 

Tack vare att det upptäckts att Internet är ett effektivt medium för kommunikation har 
det gjort att det har uppkommit en stor mängd av direktanslutna privata nätverk. Detta 
har gjort det enkelt för attackerare att utnyttja de resurser som finns inom det privata 
nätverket. Innan Internet blev sammanlänkat till dagens mer komplexa Internet, var man 
tvungen att ringa upp ett modem via det allmänna telefonnätet för att kunna ansluta sig 
mot ett privat nätverk. När man ansluter sitt privata nätverk till Internet ansluter man sig 
egentligen direkt till alla andra nätverk som också är kopplade till Internet.  

Som nämnts ovan, fungerar brandväggar som säkerhetskontrollerande ”vakter” vid de 
privata nätverkens gränslinjer. Brandväggen kan med hjälp av en routningsfunktion 
mellan det privata nätverket och Internet undersöka om kommunikationen mellan de två 
nätverken som kommunicerar sinsemellan är regelrätt enligt de förprogrammerade 
regler som brandväggen innehåller. Är den inte det så godkänns inte kommunikationen 
mellan nätverken. Är bara brandväggen rätt konfigurerad och inte innehåller några 
allvarliga buggar så kommer nätverket att vara relativt fritt från risker och attacker.[1] 

 

3.1.1 Brandväggsmetoder för säkring av nätverk 

En brandväggs huvudsakliga syfte är, som tidigare nämnts, att hålla en 
Internetanslutning säker genom att undersöka all trafik som går genom den och sedan 
besluta om den är giltig eller ej. Dessutom ska en bra brandvägg kunna skydda 
nätverkets alla programvaruskikt. Det finns sju olika skikt om man utgår från OSI-
modellen. De sju olika skikten är i ordning nerifrån och uppåt det fysiska skiktet, 
datalänkskiktet, nätverksskiktet, transportskiktet, sessionsskiktet, presentationsskiktet 
och sist applikationsskiktet. 

En brandvägg placeras vanligen vid nätverkets gränslinjer. Detta gör att båda sidorna 
om brandväggen blir skyddade. Därför brukar det sägas att brandväggar är gränssäkra, 
vilket med andra ord innebär att det är den punkten där filtrering av trafiken sker. Utan 
denna ”gränssäkerhet”, skulle varje enskild dator behöva sköta filtreringen själva, vilket 
i så fall skulle kräva en hel del av en datorns resurs. Dock sätter man vanligtvis upp en 
brandvägg på ett sätt så att den fungerar som en kontrollpunkt där all trafik måste 
strömma igenom innan trafiken får fortsätta in i det privata nätverket. 
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En brandvägg använder sig av tre elementära metoder för att upprätthålla säkerheten i 
ett privat nätverk: 

 

• Network Address Translator (NAT) 

Den huvudsakliga uppgiften hos NAT är att översätta de interna IP-adresserna från 
värddatorerna för att skydda dem från att någon utanför det privata nätverket 
lyssnar av dem.[1] En grundläggande beskrivning av hur en NAT fungerar kommer 
att demonstreras i det praktiska experimentet, eftersom NetGear-brandväggen har 
NAT inbyggt. 

 

• Paketfiltrering 

Med hjälp av paketfiltrering går det att styra vem man vill ska få tillåtelse att 
skicka trafik mellan olika nätverk och även vilka tjänster som ska vara tillgängliga 
av utomstående. Vilka de vanligaste typerna av paketfiltrering är och hur dessa 
fungerar kommer att tas upp senare i uppsatsen. 

 

 
Figur 3.1.1A: Ett paketfilter som tillåter SMTP och Telnet trafik (Hämtad från [9]och modifierad) 

 

• Proxytjänster 

Det går även att använda olika typer av proxytjänster för att styra vad som ska vara 
tillgängligt för användarna. Proxytjänster utför tillämpningsanslutningar på hög 
nivå, som värddatorerna bakom brandväggen upprätthåller för att helt bryta 
nätverksskiktets anslutning mellan interna och externa värddatorer. [1] 

 

Enbart SMTP trafik 

Enbart Telnet trafik 
Internet Pålitligt 

Nätverk 

Allt utom Telnet 
och SMTP trafik 
blockeras 

Telnet Gateway 
132.181.19.12 

SMTP Gateway 
132.181.19.15 
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Figur 3.1.1B: proxylösning i ett nätverk 

4 Network Address Translation 
 

Med hjälp av en Network Address Translation (NAT) kan ett nätverk använda egna 
interna IP-adresser som inte kommer att synas utifrån, utan vid kommunikation med 
externa nätverk så används det istället giltiga publika adresser. NAT’en tillgodoser inte 
säkerhet, utan hjälper till att gömma den interna nätverksdesignen och ser till att all 
kommunikation går genom en punkt som översätter till rätt adress som gör att trafiken 
kommer fram till den rätta mottagaren. 

Det går att jämföra en NAT med de funktioner som en router har. Den största skillnaden 
är att istället för att bara skicka paket till rätt destination så måste en router även 
modifiera paketen. När en dator bakom en NAT skickar ut ett paket så modifierar 
NAT’en källadressen för att det ska se ut som om paketet skickats från en giltig publik 
adress. När sedan en dator utanför NAT’en skickar in ett paket så modifierar NAT’en 
den publikt giltiga destinationsadressen så att rätt dator bakom NAT’en får paketet. En 
NAT kan även modifiera portnummer för båda käll- och destinationsadresser, vilket 
kommer att tas upp senare. [2] 

Internet

Proxy

Förfrågning 
av webbsida    Svar/ladda sida 

 Svar/ladda sida Förfrågning 
av webbsida

 

Dator DatorDatorDatorDator
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Figur 4: Nätverk med en NAT 

 

För att en brandvägg ska kunna fungera som en NAT har den en tabell av inre gränssnitt 
som sedan matchar mot yttre gränssnitt. Så när en värddator inifrån ansluter sig mot en 
yttre värddator förändrar brandväggen källgränssnittet till ett av brandväggens yttre 
gränssnitt. Detta gör att det bildas en ny ingång i översättningstabellen som visar det 
aktuella inre källgränssnittet, destinationens gränssnitt och det matchande gränssnittet i 
brandväggen. När sedan den yttre värddatorn sänder tillbaka data till den inre 
värddatorn så utför brandväggen en omvänd översättning och kollar i 
översättningstabellen och ser då att paketets källa är den publika värddator som tidigare 
registrerades. Brandväggen modifierar sedan paketet med den interna källans nummer 
för klientgränssnittet och skickar det vidare in i det privata nätverket för att sedan 
slutligen nå fram till destinationen (klienten). Skulle det inte finnas en matchande adress 
i brandväggens tabell så kastas paketet. [1] 

 

 

Härnäst kommer de två vanligaste översättningsformerna hos en NAT-brandvägg att tas 
upp. 

 

4.1 Statisk översättning 
Kan även kallas för vidarebefordring av port. Denna används när man har en resurs 
innanför sin brandvägg som man vill ska vara publik eller om man kanske måste ha 
vissa portar eller IP-adresser tillgängliga för ett protokoll. 

Om man till exempel vill sätta upp en webbserver som befinner sig bakom brandväggen 
så kan man göra en statisk rutt genom brandväggen för att låta datorer från Internet 

NAT

Webb-server

193.20.1.23

195.102.236.2 192.168.0.1

192.168.0.2

192.168.0.3

192.168.0.4

Adress-
översättnings
tabell

Dator

Dator

Dator

Lokalt nätExternt nät
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komma åt webbservern. Om webbservern till exempel har IP-adressen 10.1.2.23 och 
brandväggens externa IP-adress är 128.112.120.1 så går det att statiskt avbilda 
gränssnitt 128.112.120.1:80 till adressen 10.1.2.23:80. Denna statiska rutt gör att 
brandväggen översätter alla anslutningar till dess HTTP-port till webbservern innanför 
brandväggen. 

Statisk översättning är ett bra sätt att låta ett antal olika tjänster finnas tillgängliga på en 
enda IP-adress. Man kan till exempel ha en e-postserver statiskt översatt på SMTP- och 
POP-portarna och en Telnet-server statiskt översatt på port 23. Tack vare att 
översättningen kan specificera alla IP-adresser så kan tjänsterna delas upp mellan flera 
olika datorer bakom brandväggen. [1] 

4.2 Dynamisk översättning 
Kallas ibland även för IP-maskerad eller bara maskering. Dynamisk översättning 
skyddar de interna värddatorerna som ligger bakom brandväggen genom att ersätta 
deras IP-adresser till en adress som routas till brandväggen. Var och en av de interna 
datorerna bakom brandväggen identifieras genom att varje anslutning som går genom 
brandväggen får ett portnummer. Detta kallas ibland även för Network Address and Port 
Translation (NAPT). 

Med anledning av att en översättningsingång inte existerar förrän en dator bakom 
brandväggen upprätthåller en anslutning har de datorer som finns utanför brandväggen 
inte en aning om hur de ska göra för att adressera till den interna värddatorn som är 
skyddad av en dynamiskt översatt IP-adress. Eftersom de flesta brandväggar endast 
skapar översättningar som är giltiga för den adresserade värddatorn och porten så finns 
det ingen möjlighet för någon annan dator att attackera värddatorn på grund av att det 
inte finns någon väg tillbaka till värddatorn. Det är ändå viktigt att komma ihåg att en 
NAT inte utgör ett skydd för att förhindra att externa värddatorer ansluter till den. En 
klient kan till exempel luras att ansluta sig till en extern värddator eller att en trojansk 
häst installeras på en dator och som sedan gör så att en den ansluter sig till en extern 
dator, vilket i så fall skulle vara samma sak som om man inte hade någon brandvägg 
alls. [1] 

5 Paketfiltrering 
Paketfiltrering är den metod som är de ursprungliga brandväggarna använde sig av 
innan NAT’en och olika proxytjänster uppkom.  

 

För att försöka göra TCP/IP-protokollet säkert tänkte man att det inte borde vara så svårt 
för en router att kunna undersöka headern och utifrån detta kasta eller låta paketet gå 
igenom routern. Headern är den del som ligger innan datafältet och innehåller 
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information som behövs för att ett paket som skickats ska komma fram säkert och till 
rätt adressat. 

Idag är ett nätverk som bara använder paketfilter inte tillräckligt för att åstadkomma en 
bra säkerhet, utan brukar kombineras med en proxyserver och NAT för att få en så bra 
säkerhet som möjligt. Vid skapandet av dagens moderna brandväggar så utnyttjas 
säkerhetsfördelarna med att använda dessa funktioner tillsammans för att skapa säkra 
nätverk. [1] 

Man ska inte känna sig säker för att man använder sig av en proxyserver och NAT, utan 
det krävs ett paketfilter för att kunna tillföra en tillräckligt bra säkerhet i ett nätverk. 
Vice versa är det även så att endast ett paketfilter inte kan tillföra en tillräckligt bra 
säkerhet utan användning av en proxyserver eller NAT. För att dessa tjänster ska vara 
effektiva så måste de byggas ihop till en enda sammanhängande säkerhetsfunktion för 
att vara effektiva. Därför bör man alltid söka efter brandväggar som klarar av att hantera 
dessa tre metoder för att på så sätt få ett så säkert nätverk som möjligt. [1] 

Härnäst kommer de mest använda typerna av paketfiltrering att förklaras lite närmare, 
där dessa är: 

 

• Stateless paketfiltrering 

• Stateful paketfiltrering 

• Stateful inspection paketfiltrering 

• Adaptiva paketfilter 

 

5.1 Stateless paketfiltrering 
Stateless paketfiltrering filtrerar genom att varje paket undersöks när de färdas mellan 
datalänklagret och nätverkslagret hos den mottagande datorn. Baserat på hur filtret är 
konfigurerat så kommer det inkommande paketets header att undersökas och sedan 
jämföras mot de kriterier och regler som är satta i brandväggen. De fält i headern i 
paketet som är av mest intresse vid stateless paketfiltrering är följande: 

 

• Protokolltyp 

• IP-adress 

• TCP/UDP-port 

• Fragmentnummer 

• Källroutingsinformation 
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Filtrering utifrån vilken typ av protokoll som används baseras på innehållet i 
protokollfältet i headern. Denna typ av filter kan sättas att kasta paket av ett visst 
protokoll, som till exempel TCP. Denna filtrering är dock ganska begränsad med 
anledning av att det endast finns ett visst begränsat antal protokoll som det går att 
filtrera på. Detta kan resultera i att många paket kommer att kastas bort om ett filter inte 
har med ett visst protokoll. [3] 

En effektivare filtrering är när den baseras på IP-adressen istället för typ av protokoll. 
Detta filter är ett så kallat tvåvägs-filter, vilket innebär att både inkommande och 
utgående paket kan kastas. Något som är bra att tänka på vid konfigurering av detta 
filter är att neka alla IP-adresser som standard och bara tillåta ett visst begränsat antal 
IP-adresser. Detta gör det svårare för en attackerare att göra intrång i ett nätverk, 
eftersom det blir svårare att hitta IP-adresser som är tillåtna att släppas igenom. 

Ett annat sätt att filtrera paket på är genom att undersöka TCP/UDP-portarna. Med 
anledning av att portar är anslutningspunkter till nätverk så är de väldigt intressanta för 
hackare. TCP/UDP-protokollet kollar vilket portnummer som det inkommande paketet 
har och jämför det sedan mot en lista som är satt av nätverksadministratören. Några av 
de vanligaste protokoll som brukar blockeras är Telnet, NetBIOS och POP, eftersom 
dessa protokoll skulle kunna ge en hackare många möjligheter om de skulle lyckas ta 
sig in i ett nätverk. 

Fragmentering är en filtreringsfunktion som arbetar tillsammans med TCP-headern och 
utvecklades för att stödja överföring av stora paket genom routrar som inte kunde 
förmedla dem på grund av de restriktioner i paketstorlek som ofta fanns i tidigare 
nätverk. Därför lät man routrar dela upp paketen i mindre bitar och sedan förmedla dem 
i ett storleksanpassat nätverk, där sedan mottagaren fick vänta tills alla fragment av 
paket kommit fram så det kunde byggas ihop till sin ursprungliga form igen. Det första 
paketet i serien kallas för det 0:e fragmentet och detta innehåller TCP-headern, som 
innehåller TCP/UDP-portnummer, vilket inte de efterföljande paketen kommer att göra. 
Därför kan inte fragment som är högre än 0 filtreras baserat på portinformation eftersom 
denna information bara finns i det 0:e fragmentet. Därför kommer paket i samma serie 
att kastas bort om filtret är inställt på att undersöka paket baserat på portnummer och det 
0:e fragmentet inte lyckas bli etablerat. [3] 

Källroutning är en procedur som visar den exakta färdvägen som ett paket måste ta 
mellan värddatorer i en anslutning. Ursprungligen användes källroutning för att avlusa 
och testa olika förfaranden, men har mer och mer börjat användas av hackare. Hackaren 
utnyttjar detta genom att sätta in sin egen adress i ett källfält och på så sätt kunna ange 
sin egen maskin som en del i färdvägen för paket, utan att för den sakens skull stoppa 
paketet för den tilltänkta mottagaren. [1] 
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Figur 5.1: Var placeringen på filtret kan sitta 

 

Det finns två typer av källroutning, de är:  

 

• Lös källroutning 

• Strikt källroutning 

 

Lös källroutning visar en eller flera värddatorer som paketet måste gå igenom, men 
visar inte en komplett lista. Strikt källroutning visar däremot den exakta färdväg som ett 
paket måste följa tillbaka till sin källa. Det mest använda är lös källroutning, för att 
hackare här kan sätta in sin egen adress för att försäkra sig om att ett paket kan komma 
tillbaka till honom/henne. Därför är det bra att konfigurera sina filter att kasta bort alla 
källdirigerade paket om de inte behövs i nätverket. [1] 

5.2 Stateful inspection paketfiltrering 
Stateless paketfiltrering har några brister som har att göra med att ett enda paket i en 
kommunikation inte innehåller tillräcklig information för att det ska kunna gå att avgöra 
om det ska släppas fram eller kastas för att det är en del av en större kommunikation. 
Men detta problem kan stateful inspection paketfiltrering lösa genom att behålla skicket 
för all kommunikation som flödar genom brandväggen i sitt minne. Genom att använda 
sig av det ihågkomna skick en kommunikation befann sig i kan brandväggen avgöra om 
vissa specifika paket ska släppas förbi eller kastas bort. Stateful inspection paketfilter 
kan alltså filtrera både individuella paket och hela kommunikationsströmmar. 

Stateful inspection paketfilter kommer ihåg en anslutnings skick på nätverksskiktet och 
sessionsskiktet genom att registrera etableringens sessionsnummer. Sedan används 
denna information för att särskilja giltiga returpaket från ogiltiga anslutningar eller 
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hackande. De flesta filter av denna typ tillåter portnummer över 1024 att passera på 
grund av att dessa portar används för returneringar av anslutningar som är gjorda från 
insidan av nätverket. Dock medför detta en svag säkerhet eftersom det till exempel inte 
hindrar trojanska hästar från att vänta inne i nätverket på att en tjänsteport ovanför 1024 
blir tillgänglig. [1] 

Stateful inspection paketfilter tillåter bara tjänster som det är förprogrammerat att tillåta 
och även bara anslutningar som de sedan tidigare har i sina tillståndstabeller. 

När en pålitlig dator från insidan av ett nätverk ansluter till en extern och opålitlig dator 
med hjälp av ett TCP-gränssnitt så överför den interna datorn med anslutningens 
synkroniserade paket det gränssnitt där den förväntar sig ett svar. När sedan detta 
synkroniserade paket dirigeras genom filtret så gör filtret en ingång i sin tillståndstabell 
som innehåller destinationens gränssnitt och gränssnittet för svaret och skickar sedan 
vidare paketet till det opålitliga nätverket. När det sedan kommer tillbaka ett svar så 
letar filtret upp paketets gränssnitt för både källan och destinationen i sin tillståndstabell 
och ser om det matchar det förväntade svaret eller inte. Matchar det inte det förväntade 
svaret så kastas paketet bort, annars tillåts det att passera. Paketet kan även kastas bort 
om det överhuvudtaget inte finns en tabellingång, eftersom paketet då antagligen inte 
har initierats inifrån nätverket. 

Tillståndstabellers ingångar tas bort av filtret när de TCP-paket som innehåller 
nedkopplingens förhandlingssession har omdirigerats eller efter att en viss tid har gått. 
Detta gör att de anslutningar som ännu inte har släppts efter en viss tid lämnar 
tillståndstabellens ”fack” öppna. 

Stateful inspection paketfilter har lite fler funktioner som stateless paketfiltrering inte 
har, vilket gör det till ett säkrare alternativ. Förutom att det kan filtrera samma 
information som stateless paketfiltrering, kan det även avgöra var fragment hör hemma 
och på vilken sida av brandväggen en anslutning etablerats. [1] 

 

5.3 Stateful paketfiltrering 
Stateful paketfilter påminner en del om stateful inspection paketfilter, men det finns en 
del skillnader som är viktiga att poängtera. Bland annat att stateful inspection paketfilter 
är mer resurskrävande och är svårare att underhålla vid hantering av vanliga protokoll, 
som till exempel HTTP, eftersom detta protokoll numera har många tjänster som körs 
ovanpå. Ett annat vanligt problem med anordningar som använder sig av stateful 
inspection paketfilter är att det ibland avvisar giltig data eller i värsta fall tillåter viss 
data som inte borde tillåtas. Förvisso innehar stateful inspection paketfiltrering en 
kraftfull filtrering, men den hårdvara det kräver gör det ofta inte till det mest optimala 
alternativet för små till medelstora organisationer. 
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Stateful paketfilter hanterar och underhåller uppkopplingens tillstånd som en session 
genom filtret för att garantera att bara auktoriserade paket är tillåtna inom sessionen. Ett 
stateful paketfilter har hand om en tabell som innehåller aktiva sessioner av information 
som garanterar att data inte på något sätt sipprar ut genom filtret. Tabellen ser alltså till 
att innan ett paket får tillåtelse att komma igenom filtret, så måste en anslutnings- och 
etableringsfas sedan tidigare ha uppkommit och blivit accepterad som en del av de 
policys som råder inom filtret. [4] 

5.4 Adaptiva Paketfilter 
 

Något som karaktäriserar dagens Internet är bl.a. att det kräver snabba och plötsliga 
förändringar vad gäller efterfrågan, innehåll och underhåll. Det är idag inte ovanligt att 
förfrågningar av webbaserade Internettjänsterna kan vara 100 gånger större än den 
genomsnittliga belastningen. Servrars Quality of Service (QoS) som inte klarar av att 
behandla en större belastning kraschar oftast vid dessa omständigheter. Självfallet kan 
detta inte accepteras av klienter som blir alltmer beroende av tillgängligheten till 
Internetservrar. Därför implementeras ofta dagens servrar som kluster, vilket gör att 
belastningen kan fördelas jämt mellan maskinerna. 

 

Något som inte är så bra med den äldre end-host baserade arkitekturen av QoS är att den 
inte är tillämpbar på kluster av servrar. Detta på grund av tre anledningar: 

 

1. Endast designad för single-server händelser 

2. Måste omkonfigureras för att anpassas till växlande arbetsbelastning 

3. De stora förändringar på operativsystemet som krävs 

 

För dagens Internet servrar kan adaptiva paketfilter (APF) tillhandahålla skydd för 
överbelastning och uppdelning av QoS. APF kräver varken några förändringar på 
operativsystemet eller några komplexa analyser. Dessutom kan APF enkelt integreras in 
i nätverksprotokoll, brandväggar eller annan utrustning som använder sig av lager 3 
eller högre för att koppla servrar till Internet. Vid användning av APF slipper man även 
att köpa in nya och dyra servrar, eftersom APF även kan styra flödet på förfrågningarna 
på servrarna så de matchar dess kapacitet. 

Adaptiva paketfilter kan ses som en förbättring av den klassiska nätverksbaserade QoS-
hanteringen genom att tillåta att belastningen av trafiken kan styras. Adaptiva paketfilter 
kan även ses som en utvidgning av brandväggen eftersom även brandväggen kan 
konfigureras att motta paket som är arbiträrt filtrerade. Det som dock skiljer den 
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traditionella brandväggen från APF är att APF kan svara på inkommande konfigurerbar 
trafik genom att dynamiskt påtvinga mer eller mindre restriktiva paketfilter. 

Detta innebär att adaptiva paketfilter kan styra serverns belastning genom att kontrollera 
tillströmningen av viss sorts nätverkspaket, såsom t.ex. anslutningsförfrågningar. [5] 

 

5.5 Arkitekturen i Adaptiva Paketfilter 
 
Ett adaptivt paketfilter tillåter att flera olika typer av paketfilter laddas in i en så kallad 
filter controller som även accepterar respons från load monitors. Beroende på vilka 
paketfilter och load indicator som används kan APF automatiskt påtvinga att använda 
de filter som undviker överbelastning. APF föredrar inte en övervakningsmekanism 
framför någon annan utan kan man integrera olika typer av dem, som t.ex. SNMP eller 
Tivoli.  

Nätverksbaserad QoS-kontroll och uppdelning kräver en grundläggande klassifikation 
där varje paket som har blivit klassificerat kommer att bli behandlat i enlighet med den 
policy som är associerad till en viss trafikklass. Olika trafikklasser är definierade enligt 
den information som paketets IP-header innehåller, såsom t.ex. vilken typ av paket, 
serverns applikation etc.  

En regel i APF består av en kombination av vilken trafikklass och policy som används. 
En policy bestämmer om ett paket av en viss trafikklass ska accepteras, kastas, 
omformas eller bevakas. Om flera olika regler appliceras på ett inkommande paket, 
kommer den mest restriktiva policyn att användas. Detta regelsystem fungerar i princip 
på samma sätt som det gör i många av dagens brandväggar. För att göra filter 
användbara i okända och variabla miljöer måste en filter adaptation implementeras. [5] 
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Figur 5.5A: De olika lagren i APF (Hämtad från [6]och modifierad) 

 

 

För att anpassa filter används filter dimensions (FDims), där varje FDim består av en 
linjär lista av filter (f1,  f2, …) där bara ett filter får användas åt gången vid en viss given 
tidpunkt. När man byter från ett filter till ett annat kallas för atomic operation, vilket 
därpå innebär att det tidigare filtret avinstalleras och ett nytt installeras utan att några 
paket behandlas under tiden. För att kunna tillhandahålla ett bra överbelastningsskydd 
så måste varje FDim uppfylla vissa krav: 

 

• Filter måste vara sorterade i ökande begränsningar 

• Det minst begränsade filtret ska inte övervaka inkommande trafik 

• Det mest begränsade filtret ska kasta alla inkommande trafik 

 

Det är tillåtet att installera flera FDims samtidigt, där varje FDim är knuten till en egen 
belastningsvariabel. Detta med anledning av att olika typer av överbelastningar kan vara 
orsakade av olika typer av nätverkstjänster, som då måste övervakas var för sig. Att ha 
stöd för flera FDims är speciellt användbart när en enhet som har stöd för APF ska 
kontrollera tillgången till olika typer av tjänster som ligger på separata servrar. [5] 
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Figur 5.5B: Förhållandet mellan FDim, filter och regler (Hämtad från [6]och modifierad) 

 

 

Genom att använda sig av APF får man också tre olika val av design att använda sig av. 
Det första är den dynamiska anpassningsmekanismen som tillåter spridning av APF i 
kluster vid behandling av okänd mängd förfrågningar. Det andra valet är den 
konfigurerbara övervakningsmekanismen som gör att olika variationer av skador kan 
uppmärksammas. Det tredje valet är nätverksorientationen, som gör att man slipper 
modifiera varken applikationer eller operativsystem. Detta medför självfallet att 
adaptiva paketfilter är utomordentligt bra att använda sig av i arbiträra servicemiljöer. 
Dessa fördelar borde medföra att APF skulle kunna användas i operativsystem och 
andra nätverksenheter.  

Eftersom kärnan i de mest aktuella operativsystemen redan har IP-baserad 
paketfiltrering implementerad så kan ett adaptivt paketfilter installeras utan problem. 
Detsamma borde även gälla brandväggar, routrar och switchar. [5]   

6 Praktiskt experiment med två brandväggar 
Innan experimentet kommer att redovisas så kommer viktiga termer att förklaras som är 
viktiga att förstå till detta avsnitt.  

Vid den inledande delen av uppkopplingen av de olika datorerna så kommer termen 
Vlan att användas. Vlan är en förkortning för Virtual Local Area Network, och är en 
teknik som används för att dela upp ett stort nät till flera mindre nät. 
Portkonfigurationsmetoden kommer att användas för att tilldela ingångarna till switchen 
i olika grupper. Ingångarna kommer fortsättningsvis att kallas interface. Exempelvis kan 
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interface 1 och 4 på switchen delas in i samma grupp, vilket kommer innebära att dessa 
två interface bara kommer kunna ha kontakt med varandra och inte någon annan som 
inte tillhör samma grupp. [7] 

En router kommer inte bara användas som en brygga mellan olika nätadresser, utan ska 
även fungera som ett filter för inkommande trafik. Accesslistor kommer att skapas i 
routern. En accesslista är en lista som innehåller regler, som är villkorsberoende. Detta 
innebär att processen fortsätter tills villkoret uppfylls, annars används en standardregel. 
Åtgärden som kommer att ske är antingen godta eller neka. Reglerna i accesslistan som 
söks igenom, går från den första till den sista regeln. Om det inte finns en regel som 
matchar listan, så kommer paketet att nekas.  

Detta är ett exempel på hur en accesslista är uppbyggd: 
Access-list typ, åtgärd, protokoll, källa, mål, port  

Så här kan regeln se ut i accesslistan: 
Access-list 100 permit TCP any 192.168.0.2 0.0.0.0 eq 80  

De viktiga delarna i en accesslista är: 

• Vad den ska gör (permit, deny) 

• Vilket protokoll som får göra det (TCP, udp, imp) 

• Var det får komma ifrån (any, 193.1.1.1 0.0.0.0) 

• Var ska den till (any, 192.168.0.2 0.0.0.0) 

• Vilken port (omfång 1-4, eq 80) 

Det finns flera sätt att ange porten och måldatorn/källan som omfång. Detta betyder att 
man kan sätta en startport och en slutport som kommer att släppas igenom, förutsatt att 
hela regeln stämmer. Det går också bra att sätta en bestämd port, då kommandot eq 
skrivs med ett efterföljande portnummer. Definieras ingen port så kommer alla portar 
accepteras. Detta kan även göras där man definierar mål/källan, men då skrivs istället 
any för att acceptera alla, och för att specificera så används en mask efter IP-adressen. 
Masken definierar mellan vilka adresser man vill att regeln ska gälla. En adress med en 
mask kan se ut så här: 192.160.0.0 och masken 0.0.0.255, vilket i detta fall betyder att 
alla inom 192.160.0.0-255 får samma regel. [8] 

6.1 Förarbete till det praktiska experimentet 
Detta kapitel kommer att ta upp hur kopplingen mellan de olika enheterna ser ut, och 
även hur installationen och konfigurationen för de viktiga delarna ser ut och fungerar. 

Det börjades med att Mandrake installerades på de två PC-datorerna. Därefter laddades 
de önskade programmen ned och installerades på maskinerna, som skulle användas i 
experimentet. Sedan kopplades kablarna om så att maskinerna inte längre hörde till 
skolnätet, utan enbart ett eget så kallat testnät. 
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6.1.1 Installation av operativsystemet och testprogram 

Mandrake 9.1 laddades via en nätinstallation av Mandrake från Sunets ftp-server. En 
nätinstallation valdes för att det var minst resurskrävande och för att det inte fanns en 
CD-brännare att tillgå. 

Utöver standardinstallationen, så tillkom gcc-biblioteket som har hand om kompilering 
av C/C++. Detta behövdes för att installera trafikgeneratorn Netperf. Nmap installerades 
på Macintosh datorn, och är den dator som kommer att fungera som portskannare. Det 
andra portskanningsprogrammet fanns redan som standard i Mac OS X 10.3.  

6.1.2 Dragning/installation av kablar 

Efter avslutad installation av programvaran, så påbörjades dragningen av kablarna 
mellan de olika datorerna. Figur 6.1.2A visar hur kablarna kopplades till Cisco-routern 
(modell Cisco 2621). 

 
Figur 6.1.2A: Installationsöversikt med Cisco- routern 

 

Eftersom även Netgear-brandväggen (Modell WGR614) testades, så ändrades 
kopplingen på switchen från att ha suttit på Cisco-routern till att nu istället förflyttas till 
Netgear-brandväggen, vilket demonstreras i figur 6.1.2B. 
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Figur 6.1.2B: Installationsöversikt med Netgear-brandväggen 

 

6.1.3 Konfiguration av router och switch 

Nu när allt kablage mellan all utrustning var dragen, så blev det dags att konfigurera 
routern och switchen för att få fram den funktion som önskades av utrustningen. Den 
första utrusning som behövde konfigureras var switchen. Switchen behövde 
konfigureras på ett sätt att datorerna inte direkt kunde få kontakt med varandra, utan ska 
i så fall behöva gå genom routern. Detta var då önskvärt av den anledningen att 
brandväggsfunktionerna som skulle användas i experimentet fanns konfigurerade i 
routern. Med hjälp av switchen gick det att splittra upp ett nät till flera för att på så vis 
låta datorerna liga avskilda från varandra. Detta utfördes genom att skapa två vlan, vlan 
100 och vlan 200. Macintoshen (portskannaren) och den ena PC-datorn 
(trafikgeneratorn) låg på vlan 100, medan den andra PC-datorn (testobjektet) låg på vlan 
200. 

Tabellen nedan visar hur switchen konfigurerades, hur de olika interfacen på switchen 
kopplades till de två vlanen (vlan 100 och vlan 200). Som kan utläsas ur tabellen har 
interfacen 0/1 till 0/3 på switchen kopplats till vlan 100, vilket innebära att den 
utrustning som kopplas på dessa tre intefacen inte kan få kontakt med någon annan 
utanför vlan 100. Interface 0/7 och 0/8 kopplades till vlan 200, och precis som i 
situationen med vlan 100, kommer den utrustning som ligger i vlan 200 endast kunna nå 
de som ligger på samma vlan. Den fulla konfigurationen för switchen finns att tillgå i 
bilaga A:1. 
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Tabell 6.1.3AA: Interfacekonfigurationen på Cisco-routern 

interface FastEthernet0/1 

switchport access Vlan 100 

!  

interface FastEthernet0/2 

switchport access Vlan 100 

!  

interface FastEthernet0/3 

switchport access Vlan 100 

!  

interface FastEthernet0/7 

switchport access Vlan 200 

!  

interface FastEthernet0/8 

switchport access Vlan 200 

!  

 

Nu när konfigurationen på switchen var färdig, så blev det dags att konfigurera routern 
så att de två olika nätet (vlan 100 och vlan 200) kunde nå varandra. 

Routerns huvudsakliga uppgift är alltså att kontrollera och skicka trafik mellan de båda 
näten. Nedan kommer konfigurationen av routern mer ingående att förklaras. Detta 
anses vara viktigt för att förstå helheten av sammankopplingen av den komplexa 
nätstruktuten mellan de olika enheterna som använts i experimentet.  

För att de datorer som inte ligger på samma nät ska kunna nå varandra så behövde de 
två interfacen på routern som användes i experimentet ligga på olika nät, som vart och 
ett låg på samma nät som de båda vlanen. Interface fa 0/0 på routern fick således IP-
adressen 192.168.0.1 och låg således på samma nät som datorerna för trafikgeneratorn 
och portskannaren. Därav fick inteface fa 0/1 med IP-adressen 192.168.1.1 ligga på 
samma nät som datorn för testobjektet. 

Dock är inte konfigurationen slutgiltig, eftersom datorerna ännu inte kan nå varandra. 
För att lösa detta måste det först läggas in en default gateway (standardväg) i datorerna 
för att de ska veta den rätta vägen när de ska skicka information utanför sitt eget nät. 
Det utfördes genom att skriva följande kommando i konsolen i datorerna: route add 
default gw 192.168.1.1 dev eth0. Motsvarande kommando behöver skrivas in på de 
olika datorerna, men där IP-.adressen då skiljer sig åt.  
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För att få routern att filtrera på det sätt som önskades och fungera som en brandvägg, 
kopplades de regler som tidigare skrivits i de två access-listorna (access-list 1 och 
access-list 100) till rätt interface på routern. Det användes en standard lista (access-list 
1) och en extended lista (access-list 100). Tabell 6.1.3AB nedan visar hur 
konfigurationen och kopplingen av access-listorna såg ut.  

Hela routerns konfiguration, med och utan brandväggsfunktioner finns att se i bilaga 
A:2 och A:3. 

Tabell 6.1.3AB: Konfigurationen av IP-adresserna  på Cisco-routern  med tillhörande accesslista 

interface FastEthernet0/0  

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 

ip access-group 1 in  

interface FastEthernet0/1  

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

ip access-group 100 in  

 

Nästa steg är att förklara hur access-list 1 är uppbyggd. Tabell 6.1.3AC visar hur access-
listan ser ut. Access-list 1 definierar vad som ska släppas igenom av de olika interfacen 
där listan är satt att arbeta. Access-list 1 är en standard lista som låter alla datorer på 
nätet 192.168.0.0 att skicka trafik till andra nät. Det skulle också kunna tänkas att listan 
skrevs 192.168.0.0  0.0.0.7, vilket i så fall skulle innebära att de 7 första datorerna i 
nätet skulle kunna skicka ut data, medan resten av nätet 192.168.0.0 inte kan skicka 
någon data alls utanför brandväggen. Access-list 1 deny any i slutet av tabellen talar om 
att all annan trafik som inte går att härleda till den uppsatta regeln kommer att nekas. 

Access-lista 100 är däremot en utökad (extended) access-lista, vilket innebär att det går 
att begränsa portarna och att reglerna går att specificera mer ingående vad för typ av 
trafik som routern ska släppa igenom. Som går att utläsa ur tabellen nedan har det valts 
att endast tillåta trafik på port 5190 och 60000, eftersom det är dessa portar som 
användes under experimentet. Resten av portarna är satta att släppa igenom trafik som 
är established (etablerad), vilket betyder att den trafik som skapats av datorn bakom 
reglerna, och som svarats av mottagaren, kommer att ses som etablerad trafik. Detta 
innebar alltså att trafik som inte är etablerad eller som ligger på de godkända portarna 
(5190 och 60000), kommer att avvisas. Sist i access-listan finns det en regel som säger 
deny ICMP och betyder man inte kan pinga till brandväggen eller nät 192.168.0.0. Detta 
för att access-lista 100 ligger på interface fa 0/0 på routern, som har IP-adress 
192.168.1.1.  
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Tabell 6.1.3AC: Konfigurationen av access-listorna på Cisco-routern 

access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 

access-list 1 deny any  

access-list 100 permit TCP any any eq 5190 

access-list 100 permit TCP any any eq 60000 

access-list 100 permit TCP any any established 

access-list 100 deny ICMP any any  

 

Vid trafikgenereringen så tillkom emellertid en annan regel. Detta eftersom Netperf 
använder sig av en fast port och även en annan port varierades vid varje 
trafikgenerering. Därför tillkom denna regel: access-list 100 permit TCP host 
192.168.1.2 any, vilket betyder att alla TCP-portar från trafikgenereringsdatorn blev 
accepterade ifall den försökte använda sig av TCP-protokollet.  

När då konfigurationen av Cisco-routern var färdig var det dags att förklara hur 
konfigurationen av Netgear-brandväggen gick till. Konfigurationen sker genom en 
HTML-sida som man kommer åt genom att skriva http://192.168.0.1. När denna URL 
skrivs in så gäller det att vara på rätt sida av brandväggen, annars måste Remote 
Management Address vara aktiverad. För enkelhetens skull sattes samma adress ( 
192.168.1.1) på det ena interfacet (Internet Port) på Netgear som samma interface hade 
haft på Cisco-routern (fa 0/1). På Neatgear’s andra interface (LAN Port) så ställdes 
inget in, eftersom det var förinställt på routern att detta interface använde sig av DHCP. 
Urklipp ur konfigurationen av de båda interfacen på Neatgear-brandväggen visas i 
figurerna nedan.  

 

Figur 6.1.3A: Inställning av interfacet med portskannaren och trafikgeneatorn 

 
Figur 6.1.3B: Inställning av interfacet för testobjektet 
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Istället för att använda access-listor, som på Cisco-routern, så har Netgear-brandväggen 
något som kallas för Port forward. Detta fungerar ungefär som access-listorna gör på 
Cisco-routern, dock med skillnaden att istället för att konfigurera så att flera datorer kan 
använda sig av samma port, kan bara en dator använda sig av en specifik port på 
Netgear-brandväggen.  

Vid portskanning av Netgear-brandväggen så användes inställningen som figuren nedan 
visar. 

 

Figur 6.1.3C: Inställning vid portskanning 

 

Vid trafikgenereringen så var detnödvändigt att lägga till ytterligare antal portar, därför 
att Netperf krävde det ifall den skulle fungera riktigt. Denna regel användes även när det 
gjordes portskanning med trafikgeneratorn igång. 

 

 
Figur 6.1.3.D: Inställning vid trafikgenerering 

 

6.2 Utförande av experimentet 
Nästa steg var att utföra de olika testerna på brandväggarna. Det först som utfördes var 
skanning testobjektet utan att använda någon brandväggsfunktion på routern. Efter detta 
kommer routern att få de olika access-listorna, som tidigare blivit definierade på 
interfacen. Avslutningsvis testas Netgear-brandväggen. 

Först kördes alltså en pingskanning, som är ett meddelande som skickas iväg för att se 
ifall datorn är uppe eller inte. Som tabellerna nedan visar, så inleddes experimentet med 
att testa Cisco-routern utan brandväggsfunktion. Här visade Nmap att den IP-adress som 
skannats var nåbar. Efter detta sattes brandväggsfunktionen igång på Cisco-routern. 
Detta medförde att Nmap sade ifrån att den IP-adress som skannats nu inte längre var 
nåbar. Detta med anledning av att ICMP-trafik stoppats i routern, eftersom 
brandväggsfunktionen på routern nu var påslagen.  
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Därefter skannades istället Netgear-brandväggen. Till skillnad ifrån Cisco-routern, så 
kan man nu inte skriva in testobjektets IP-adress, utan man får istället skriva 
brandväggens IP-adress (192.168.1.1) vid skanningen. Anledningen till detta är att 
Netgear-brandväggen använder sig av NAT (Network Adress Translation), där 
datorerna bakom NAT’en inte kan kommas åt direkt eftersom detta nu sköts av 
brandväggen. 

 

Ping Scan 

Nmap skanning utan 
brandvägg  

Tabell 6.2AA: Ping scan 
Host 192.168.0.2 appears to 
be up. 

Nmap run completed --1 IP 
address (1 host up) scanned in 
0.614 seconds 

 

Nmap skanning med 
brandvägg (Cisco)  
Tabell 6.2AB: Ping scan 

Note: Host seems down. If it 
is really up, but blocking our 
ping probes, try -P0 

Nmap run completed -- 1 IP 
address (0 hosts up) scanned 
in 0.394 seconds 

 

Nmap skanning med 
brandvägg (Netgear) 
Tabell 6.2AC: Ping scan 

Note: Host seems down. If it 
is really up, but blocking our 
ping probes, try -P0 

Nmap run completed -- 1 IP 
address (0 hosts up) scanned 
in 12.266 seconds 

 

Pingskanningen utfördes för att kontrollera om reglerna som de båda brandväggarna 
använde sig av fungerade. Konfigurationen innebar att ingen av brandväggarna skulle 
tillåta att någon bakom brandväggen skulle kunna bli pingad. 
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Figur 6.2A: Tiden som det tog att utföra pingskanningen. 
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Då var pingskanningen avklarad, och det var då dags att kontrollera vilka portar som var 
öppna på testobjektet. Portskanningen på testobjektet visade här att det fanns tre portar 
som var öppna, vilka skulle kunna användas för att komma in i systemet. 

Samma test som ovan utfördes på Cisco-routern, fast nu istället med 
brandväggsfunktionerna påslagna. Testet visade att port 5190 (AOL) kunde hittas. Det 
stämde enligt beräkningarna eftersom det hade konfigurerats att trafik på denna port 
skulle tillåtas. Anledningen till att porten nu var stängd var att det inte fanns någon 
AOL- klient installerad på testobjekt som kunde svara på porten.  

Därefter testades Netgear-brandväggen. För att kunna utföra detta test fick flaggan –P0 
användas som tillval för att få fram något resultat. Denna flagga gör att Nmap inte 
pingar innan Nmap börjat skanna. Resultatet av skanningen blev att port 5190 och port 
113 hittades. Port 113 (identd/auth), som är en port som indentifierar ägaren av 
uppkopplingen, och som är eftertraktad av hackare.  

 

TCP SYN scan 

Nmap skanning utan brandvägg 

Tabell 6.2AD: TCP SYN scan  

Interesting ports on 192.168.0.2:(The 1656 
ports scanned but not shown below are in state: 
closed) 

PORT STATE SERVICE 

111/TCP open rpcbind 

6000/TCP open X11 

10000/TCP open snet-sensor-
mgmt 

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 1.339 seconds 

 

Nmap skanning med brandvägg (Cisco) 

Tabell 6.2AE: TCP SYN scan  

Interesting ports on 192.168.0.2:(The 1658 
ports scanned but not shown below are in state: 
filtered) 

PORT STATE SERVICE 

5190/TCP closed aol 

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 73.217 seconds 

 

 

Nmap skanning med brandvägg (Netgear) 

Tabell 6.2AF: TCP SYN scan 
Interesting ports on 192.168.1.1:(The 1657 
ports scanned but not shown below are in state: 
filtered) 

PORT STATE SERVICE 

113/TCP closed auth 
5190/TCP closed aol 

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 180.883 seconds 
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Figur 6.2B: Sammanställning tiden för utförandet av TCP SYN scan 

 

Efter att skanningen nu var genomförd, var det av intresse att ta reda på vilken version 
av tjänsten som svarar på porten. För att lättare hitta svagheterna i systemet så utfördes 
en versionskanning på testobjektet. Efter versionsskanningen var klar så framkom det 
att Cisco-routern utan brandväggsfunktioner påslagen kunde visa information om de 
portar som var öppna. När versionsskanningen kördes på både Cisco-routern med 
brandväggsfunktion och Netgear-brandväggen, så visades bara de portar som kunde 
hittas. Tabellerna nedan visar informationen om ovan beskrivna tester.  

 

Version scan 

Nmap skanning utan brandvägg  

Tabell 6.2AG: Version scan  

Interesting ports on 192.168.0.2:(The 1656 ports 
scanned but not shown below are in state: 
closed) 

PORT STATE SERVICE VERSION 

111/TCP open rpcbind 2 (rpc 
#100000) 

6000/TCP open X11 (access 
denied) 

10000/TCP open ssl/http Webmin 
httpd 

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 24.380 seconds 

 

Nmap skanning med brandvägg (Cisco) 

Tabell 6.2AH: Version scan 

Interesting ports on 192.168.0.2:(The 1658 
ports scanned but not shown below are in state: 
filtered) 

PORT STATE SERVICE VERSION 

5190/TCP closed aol  

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 75.510 seconds 
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Nmap skanning med brandvägg (Netgear) 

Tabell 6.2AI: Version scan 

 

Interesting ports on 192.168.1.1:(The 1657 ports 
scanned but not shown below are in state: 
filtered) 

PORT STATE SERVICE VERSION 

113/TCP closed auth  

5190/TCP closed aol  

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 155.456 seconds 
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Figur 6.2C: Tid det tog att utföra versionsskanningen 

 

RPC-skanningen påminner en del om versionsskanningen. Skillnaden ligger här i att 
istället för att ta reda på vad det är för version som körs på tjänsterna, så är målet här att 
ta reda på vad för version av RPC som används i systemet. Testet visar att RPC- 
informationen blev tillgänglig när brandväggsfunktionen på Cisco-routern stängdes av. 
RPC-skanning används också för att hitta svagheter i operativsystemet, som kan 
utnyttjas för att göra intrång i systemet. 
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RPC scan 

Nmap skanning utan brandvägg 

Tabell 6.2AJ: RPC scan  

Interesting ports on 192.168.0.2:(The 1656 ports 
scanned but not shown below are in state: 
closed) 

PORT STATE SERVICE VERSION 

111/TCP open rpcbind (rpcbind 
V2) 2 (rpc 
#100000) 

6000/TCP open X11  

10000/TCP open snet-
sensor-
mgmt 

 

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 3.015 seconds 

 

Nmap skanning med brandvägg (Cisco)  

Tabell 6.2AK: RPC scan 

Interesting ports on 192.168.0.2:(The 1658 
ports scanned but not shown below are in state: 
filtered) 

PORT STATE SERVICE VERSION 

5190/TCP closed aol  

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 77.017 seconds 

 

 

Nmap skanning med brandvägg (Netgear)  

Tabell 6.2AL: RPC scan 

Interesting ports on 192.168.1.1:(The 1657 
ports scanned but not shown below are in state: 
filtered) 

PORT STATE SERVICE VERSION 

113/TCP closed auth  
5190/TCP closed aol  
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 287.583 seconds 
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Figur 6.2D: Tiden det tog att utföra RPC-skanningen 
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Den sista skanningen som kördes var operativsystemsskanningen. Denna skanning visar 
vilket operativsystem som används på datorn, och hur länge det har varit uppe. När 
testet kördes utan brandväggsfunktionerna påslagna, så kom information om 
operativsystemet fram. När operativsystemsskanningen kördes med 
brandväggsfunktionerna påslagna på Cisco-routern, framgick det ingen information om 
systemet som användes på testobjektet. Inte heller när skanningen kördes på Netgear-
brandväggen. Utslaget av operativsystemskanningen går att läsa ur tabellerna nedan. 

 

Operativsystemsskanning 

Nmap skanning utan brandvägg 

Tabell 6.2AM: Operativsystemsskanning  

Interesting ports on 192.168.0.2: (The 1656 
ports scanned but not shown below are in state: 
closed) 

PORT STATE SERVICE 

111/TCP open rpcbind 

6000/TCP open X11 

10000/TCP open snet-sensor-
mgmt 

Device type: general purpose 

Running: Linux 2.4.X|2.5.X 

OS details: Linux Kernel 2.4.0 - 2.5.20 

Uptime 5.914 days (since Mon May  3 16:48:34 
2004) 

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 10.660 seconds 

 

Nmap skanning med brandvägg (Cisco)  

Tabell 6.2AN: Operativsystemsskanning  
Interesting ports on 192.168.0.2:(The 1658 
ports scanned but not shown below are in state: 
filtered) 

PORT STATE SERVICE 

5190/TCP Closed aol 

Too many fingerprints match this host to give 
specific OS details 

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 92.989 seconds 

 

 

Nmap skanning med brandvägg (Netgear) 

Tabell 6.2AO: Operativsystemsskanning  

Interesting ports on 192.168.1.1:(The 1657 
ports scanned but not shown below are in state: 
filtered) 

PORT STATE SERVICE 

113/TCP closed auth 
5190/TCP closed aol 
Too many fingerprints match this host to give 
specific OS details 

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 152.111 seconds 
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Figur 6.2E: Tiden  det tog att utföra operativsystemskanningen 

 

6.3 Hastighetstest med brandväggarna 
Nu blev det dags att testa hur mycket belastning de båda brandväggarna klarade av att 
hantera. Detta gjordes med hjälp av ett program som heter Netperf. För att vara 
försäkrad över att datorerna inte var flaskhalsar i systemet, så användes parametrarna –c 
–C. Dessa parametrar används för att tvinga Netperf att skriva ut belastningen på både 
sändaren (trafikgeneratorn) och mottagaren (testobjektet). För att få en rimlig 
uppfattning om hur pålitligt detta test var så användes parametern –l, som används för 
att bestämma hur länge testet ska fortlöpa. Vid detta test användes variabeln 7200 (sek), 
vilket betyder att testet kommer att köras under 2 timmar.  

Först testades Cisco-routern utan brandväggsfunktionen påslagen. När dessa två timmar 
var klara så klarade routern i genomsnitt att skicka trafik i 48,76 Mbit/sek och där 
belastningen på sändaren var 1.21 % och 5.37 % på mottagaren. Belastningen visar hur 
mycket som processorn arbetar för att hantera datan. Därefter sattes 
brandväggsfunktionen på Cisco-routern igång, men innan testet nu kunde köras igång så 
fick följande rad läggas till i access-listan: access-list 100 permit TCP host 192.168.1.2 
any. Denna regel lades till i den utökade access-listan, därför att Netperf använder två 
portar, där en är fast och en är slumpad inom ett visst område. Av resultatet utifrån 
hastighetstestet framkom det att hastigheten vid överföringen var 36,36 Mbit/sek, där 
sändarens belastning var 1,21 % och mottagarens belastning var 3,99 %.  

Sedan gjordes ett hastighetstest av Netgear-brandväggen. Precis som för Cisco-routern 
behövdes det även här ändras i reglerna för trafik som skulle till testobjektet. Vid första 
körningen av testet så kraschade Netgear-brandväggen av okänd anledning. Däremot 
efter andra körningen så klarade Netgear-brandväggen att skicka trafik under 2 timmar 
med en genomsnittlig hastighet på 73,51 Mbit/sek, där sändarens belastning var 2,69 % 
och mottagarens belastning var 8,64 %.  
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Vad som går att utläsa ur tabellerna nedan är att Cisco-routern med 
brandväggsfunktionen påslagen skickade med lägre hastighet än när Cisco-routern hade 
brandväggsfunktionen avslagen. Netgear-brandväggen klarade av att skicka med högre 
hastighet än Cisco-routern, oberoende om brandväggsfunktionen var påslagen eller 
avslagen. Dock visade det sig att Netgear-brandväggen hade en ojämn gång under 
testperioden. 

 

Trafikgenerering 

Utan brandvägg 

Tabell 6.3AA: Hastighetstest 

/opt/netperf/netperf -H 192.168.0.2 -c -C -l 
7200 

TCP STREAM TEST to 192.168.0.2  
Recv Socket Size    87380  bytes   
Send  Socket Size   16384  bytes   
Send  Message  Size    16384   bytes   
Utilization Elapsed Time      7200 secs 
Demand Send local     1.30     % T 
Recv remote   5.37     % T 
Send local     2.187 us/KB 
Recv remote   9.015 us/KB 
Service Throughput   48.76   Mbit/sec 

 

Med brandvägg (Cisco) 

Tabell 6.3AB: Hastighetstest 
/opt/netperf/netperf -H 192.168.0.2 -c -C -l 
7200 

TCP STREAM TEST to 192.168.0.2 

Recv Socket Size    87380  bytes   
Send  Socket Size   16384  bytes   
Send  Message  Size    16384  bytes   
Utilization Elapsed Time     7200 secs 
Demand Send local     1.21 % T 
Recv remote   3.99  % T 
Send local     2.729 us/KB 
Recv remote   8.988 us/KB 
Service Throughput   36.36   Mbit/sec 
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Med brandvägg (Netgear) 

Första experimentet: 

Kraschade efter okänd tid  

 

Andra experimentet: 

Tabell 6.3AC: Hastighetstest 
/opt/netperf/netperf -H 192.168.1.1 -c -C -l 
7200 

TCP STREAM TEST to 192.168.1.1 

Recv Socket Size    87380  bytes   
Send  Socket Size   16384  bytes   
Send  Message  Size    16384   bytes   
Utilization Elapsed Time     7200 secs 
Demand Send local     2.69 % T 
Demand Recv remote   8.46 % T 
Demand Send local     3.004 us/KB 
Demand Recv remote   9.440 us/KB 
Service Throughput   73.41 Mbit/sec   

 
 

Det värde som var av största intresse här är det värde som visas i sista kolumnen i 
tabellerna ovan, som säger service throughput. Detta värde talar om hur hög hastighet 
som brandväggarna klarade av att leverera trafik i. 
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Figur 6.3A: Sammanställning av överföringen mellan brandväggarna 

 

För att kontrollera om brandväggarna klarade av att bli portskannade samtidigt som de 
blev matade med mycket trafik, så användes Nmap och Netperf med samma regler som 
fanns när enbart Netperf kördes. Resultatet utifrån detta test motsvarar det resultat som 
framkom vid portskanningen, som togs upp i början av avsnittet. Skillnaden blev dock 
att tiden som det tog att utföra skanningen inte blev densamma. Cisco-routern utan 
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brandväggsfunktionen påslagen krävde 6.8 gånger längre tid för att klara av skanningen 
med trafikgeneratorn igång än vid tidigare försök utan trafikgenerator. Resultatet av 
Cisco-routern med brandväggsfunktionen påslagen visade att det nu bara tog 1.9 gånger 
längre tid att slutföra skanningen i jämförelse med vad det tog för skanningen utan 
trafikgenerator. Netgear-brandväggen hade lägst påverkan av de båda brandväggarna 
påverkan vid skanning med trafikgenerator, eftersom den bara tog 1.1 gånger längre tid. 

 

TCP SYN scan med Nmap samtidigt som Netperf används 

Nmap skanning utan brandvägg  

Tabell 6.3AD: Hastighetstest med Nmap scan 
påslaget 

Interesting ports on 192.168.0.2:(The 1656 
ports scanned but not shown below are in state: 
closed) 

PORT STATE SERVICE 

111/TCP open rpcbind 

6000/TCP open X11 

10000/TCP open snet-sensor-mgmt 

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 9.515 seconds 

 

Nmap skanning med brandvägg (Cisco) 

Tabell 6.3AE: Hastighetstest med Nmap scan 
påslaget 

Interesting ports on 192.168.0.2:(The 1658 
ports scanned but not shown below are in state: 
filtered) 

PORT STATE SERVICE 

5190/TCP closed aol 
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 140.681 seconds 

 

 

Nmap skanning med brandvägg (Netgear) 

Tabell 6.3AF: Hastighetstest med Nmap scan 
påslaget 

Interesting ports on 192.168.1.1:(The 1657 
ports scanned but not shown below are in state: 
filtered) 

PORT STATE SERVICE 

113/TCP closed auth 
5190/TCP closed aol 
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 200.151 seconds 

 
 



 Brandväggens arkitektur och filtrering 
 

34 

Sammanställning av tiden 
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Figur 6.3B: Tiden det tog att utföra portskanning med trafikgenerering 

 

Eftersom de skanningar som hitintills körts inte kontrollerat mer än 1659 portar, så 
valdes det att göra en skanning till med Nmap för att ta reda på om systemet hade fler 
portar öppna. Därför kördes en portskanning från port 1 till 65000 utan någon 
brandväggsfunktion. Där framkom det att det fanns 15 öppna portar i systemet, vilket 
var 12 portar fler än vid TCP SYN scan. Sedan slogs brandväggsfunktionen på Cisco-
routern igång och samma skanning kördes igen. Här visade det sig att Nmap hittat två 
portar, istället för bara en port vid TCP SYN scan. Netgear-brandväggen visades ha tre 
portar öppna, varav port 113, som beskrivits tidigare, inte var manuellt definierad. 
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Nmap scan från port 1 till port 65000 

Nmap skanning utan brandvägg 

Tabell 6.3AG: Port 1-65000 scan med Nmap 

Interesting ports on 192.168.0.2:(The 64986 
ports scanned but not shown below are in state: 
closed) 

PORT STATE SERVICE 

111/TCP open rpcbind 

6000/TCP open X11 

7741/TCP open unknown 

10000/TCP open snet-sensor-mgmt 

12865/TCP open unknown 

32768/TCP open unknown 

32971/TCP open unknown 

32972/TCP open unknown 

33009/TCP open unknown 

33010/TCP open unknown 

33022/TCP open unknown 

33065/TCP open unknown 

33170/TCP open unknown 

33258/TCP open unknown 

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 33.294 seconds 

 

Nmap skanning med brandvägg (Cisco) 

Tabell 6.3AH: Port 1-65000 scan med Nmap 

Interesting ports on 192.168.0.2:(The 64998 
ports scanned but not shown below are in state: 
filtered) 

PORT STATE SERVICE 
5190/TCP closed aol 
60000/TCP closed unknown 
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 3903.585 seconds 

 

Nmap skanning med brandvägg (Netgear) 

Tabell 6.3AI: Port 1-65000 scan med Nmap 

Interesting ports on 192.168.1.1:(The 64997 
ports scanned but not shown below are in state: 
filtered) 

PORT STATE SERVICE 
113/TCP closed Auth 
5190/TCP closed Aol 
60000/TCP closed Unknown 
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) 
scanned in 3185.464 seconds 
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Figur 6.3C: Tiden det tog att utföra skanning med Nmap från port 1-65000 
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För att försäkra att resultaten av alla skanningar som genomförts med Nmap stämde, så 
användes Mac OS X 10.3 egna portskanningsprogram. Det första som då testades var 
Cisco-routern utan brandväggsfunktionen påslagen. Här framkom det då att 
portskanningsprogrammet hittade sju öppna portar, vilka även går att återfinnas i 
Nmap’s 1-65000 skanning. När portskanningen däremot sker på både Cisco-routern 
med brandväggsfunktionen påslagen och med Netgear-brandväggen, hittades inte någon 
port. 

 

Scan med Mac OS X port scan 

Utan brandvägg 

Tabell 6.3AJ: Portskanning med Mac OS X 
Portavsökningen har startat ... 

Port Scanning host: 192.168.0.2 

Open Port: 111 sunrpc 

Open Port: 6000  

Open Port: 7741  

Open Port: 10000 ndmp 

Open Port: 12865  

Open Port: 32768 filenet-tms 

Open Port: 32959  

Open Port: 32960  

Open Port: 32961  

Portavsökningen har avslutats ... 
 

Med brandvägg (Cisco) 

Tabell 6.3AK: Portskanning med Mac OS X 

Portavsökningen har startat ... 

Port Scanning host: 192.168.0.2 

Portavsökningen har avslutats ... 

 

Med brandvägg (Netgear) 

Tabell 6.3AL: Portskanning med Mac OS X 
Portavsökningen har startat ... 

Port Scanning host: 192.168.1.1 

Portavsökningen har avslutats ... 
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7  Resultat 
Det experiment vi utförde på de båda brandväggarna var en portavsökning och ett 
trafikgenereringstest. Till att börja med så var två portar öppna på vardera brandvägg. 
Vid själva experimentet på brandväggarna visade det sig att det skiljde sig i vilka portar 
som var öppna. Det som skiljer sig med portarna är att port 113 på Netgear-
brandväggen är öppen, vilket ej var definierat att den skulle vara. Detta såg vi vara både 
märkligt och intressant.  

Vilken hastighet som användes vid utförandet av experimentet går att avläsa i figur 
6.2A. Där framkom det att tiden det tog att köra klart testet på Cisco-routern med 
brandväggsfunktionen påslagen var längre än för Netgear-brandväggen. Här kan det 
vara av intresse att påstå, ju längre tid, desto bättre. Detta kan exempelvis försvaras 
genom att, om det tar lång tid att utföra en portavsökning, så kan det finnas stor chans 
att personen som utför sökningen ger upp och avbryter.  

Det test som visade hur snabbt de båda brandväggarna kunde skicka trafik i, mellan 
olika datorerna, blev det test som visade sig ha det märkligaste resultat av alla de tester 
som vi körde under experimentet. Här kom det fram markanta skillnader i prestandan 
mellan de båda brandväggarna. Vi hade innan detta test genomfördes en självklar 
förväntan att Cisco-brandväggen utan några svårigheter skulle visa upp en betydligt 
bättre prestanda än vad Netgear-brandväggen skulle kunna visa upp. Här framkom det 
istället att Netgear-brandväggen klarade av hela 73.4 % av maximalt 100 Mbit/sek, 
medan Cisco-brandvägg endast klarade av 36.3 % av 100 Mbit/sek. Detta resultat kan 
ses med en hel del misstänksamhet, bland annat eftersom Cisco-brandväggen är så pass 
mycket dyrare och vanligtvis stabilare än Netgear-brandväggen. Dock kan vi inte svara 
denna markanta prestandaskillnad gör sig tydlig nog vid skarp användning att man 
märker av den. Möjligtvis kanske denna skillnad är ointressant vid skarp användning, 
men de facto är att skillnaden ändå finns där. 
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8 Slutsats/Diskussion 
I dagens brandväggar är möjligheterna många eftersom man själv kan anpassa dem efter 
sina egna behov, vilket betyder att man har stora möjligheter att anpassa brandväggen 
för organisationen eller företaget. Systemadministratörerna kan konfigurera 
brandväggen på det sätt som på bästa sätt skyddar klienterna bakom dem. Därför är det 
viktigt att systemadministratören har goda kunskaper om hur regler ska sättas upp och 
även vilka metoder och filter som ska användas. Det bästa sättet att skydda sig är genom 
att kombinera olika metoder med effektivt satta regler för paketfiltret. Med användning 
av en NAT kan man på ett billigt, enkelt och effektivt sätt gömma sina klienter för 
omvärlden. Detta är ett effektivt sätt för att skydda sig mot intrångsförsök på Internet.  

Det finns både fördelar och nackdelar med paketfilter. Fördelarna är att det är 
transparant för användarna, då de slipper tänka på att skydda sig, att all trafik kan 
filtreras på en punkt så att klienterna själva slipper att ha brandväggsfunktioner 
installerade på sina datorer, vilket sparar på resurser. Dessutom är en stor fördel att de 
flesta modernare routrar idag har fullt stöd för paketfiltrering. Nackdelarna är att man 
inte kan känna total säkerhet mot hot i sitt privata nät genom att enbart använda 
paketfiltrering. En annan nackdel kan vara att regeluppsättning kan vara en komplex 
och svår uppgift för en ovan systemadministratör att sätta upp, då detta avgör hur säkert 
nätverket är.  

Under experimentet så var bara Cisco med brandväggsfunktion långsammare än 
Netgear brandväggen en gång och det var när 65000 portar skannades. Detta tycker vi 
var märkligt eftersom Netgear alltid tagit längst tid vid andra publika tester, men detta 
kan nog bero på många faktorer. En kan vara hur Nmap är designat, vilket kan göra att 
det tar längre tid på Cisco än på Netgear. Det kan också bero på att det blivit fel vid 
testen, som till exempel att Netgear fick fel med sin brandväggsfunktion. Detta är dock 
bara en spekulation och kan bero på andra orsaker. 

Något annat som kan ge lite missvisande information vid experimentet är att vi bara 
använde Cisco utan brandväggsfunktion och inte Netgear utan brandväggsfunktion. 
Detta berodde på att det inte gick att stänga av denna funktion på Netgear, vilket gjorde 
det svårt vid denna jämförelse. Cisco utan brandvägg var bara en kontroll för att visa att 
det fanns några portar öppna på datorn vi försökte göra intrång på. 

Vid experimentet med brandväggarna så hittade Nmap att t. ex. port 5190 släppts 
igenom av brandväggen, fast den var avstängd. Detta är på grund av att programmet 
som skulle svara på datorn inte var installerat, utan vi använde bara denna port för att 
kontrollera ifall Nmap kunde komma åt fler portar ifall vi tillät en port. Anledningen till 
att tidsvisningen för att upptäcka öppna portar kan verka konstig kan vara Nmap’s 
design, men det kan även bero på hur designen för de olika brandväggarna ser ut. 
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Efter att ha utfört de tester som experimentet bestod av kunde det konstaterades att båda 
brandväggarna hade sina starka och svaga sidor. Genom de tester som vi använde oss av 
så kan vi inte egentligen strikt påvisa vilken brandvägg som är den bästa, utan båda 
hade sina fördelar och nackdelar. Vi kan börja med att ta upp vilka funktioner som vi 
tyckte var fördelarna med Cisco-routern med brandväggsfunktion. Den stora fördelen 
med Cisco-routern var att den gick stabilt under trafikgenereringen. Nackdelen med 
Cisco-routern när den var konfigurerad som brandvägg var att den bara använde ungefär 
36 % av 100 Mbit/sek som den teoretiskt sätt skulle klara av, vilket redovisas i figur 
6.3A. Sen kommer vi till Netgear-brandväggen, där den hade sin fördel med att 
skanningen tog längre tid när vi använde Nmap och att den lyckades skicka med 74 % 
av 100 Mbit/sek. Däremot så gick Netgear-brandväggen instabilt vid trafikgenereringen 
och vid förstaexperimentet så kraschade den och dessutom blev port 113 upptäckt vid 
skanningen med Nmap, vilket vi ser som en nackdel eftersom den porten ej var inställd i 
brandväggen. Båda brandväggarna lämnade ut samma information, alltså de enda 
portarna som man fick fram vid skanningen var 5190 och 6000 som var definierade att 
bli genomsläppta i brandväggarna. Det enda som skiljde var då att Netgear-brandväggen 
också tillät port 113.  

Skanningen av Netgear-brandväggen tog längre tid än skanningen av Cisco-routern med 
brandväggsfunktion som det framgår i figur 6.2A-6.2E och 6.3B men i figur 6.3C så är 
det tvärtom. Tiden är viktig och ju högre tid som det tar att utföra en skanning ju bättre 
är det med tanke på att ifall det tar lång tid så kan attackeraren tröttna och välja ett nytt 
mål. 

Det är svårt att säga vilken brandvägg som är bäst, utan det beror mycket på var man 
ska ha den och till exakt vad. Om den till exempel ska ha en webbserver bakom sig och 
vill att den ska gå stabilt så skulle kanske Cisco-routern med brandväggsfunktioner 
fungerar bäst, medan ifall om man bara snabbt och lätt vill komma ut på nätet ett par 
timmar om dagen så skulle Netgear-brandväggen vara ett utmärkt alternativ. 

 

8.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Det finns en hel del andra undersökningar och laborationer man skulle kunna genomföra 
för att få ut ett ännu mer utvärderande resultat. Det hade exempelvis varit intressant att 
se hur andra tillverkare av brandväggar står sig i jämförelse med de vi har testat. Att 
även försöka använda en dator som brandvägg hade varit kul att testa för att se om 
prestanda och snabbhet skiljer som från en ”ren” brandvägg. Att kunna välja vilket filter 
man vill använda sig av och testa dessa var för sig hade även det varit intressant, 
speciellt att testa adaptiva paketfilter. Att slutligen göra en egen brandvägg hade varit 
den ultimata lösningen för att få just de funktioner som önskas, men är såklart ett arbete 
som tar mycket tid att få färdigställt. 
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Bilaga A:1 

A Konfiguration 
 
A:1 Switch 
 
Building configuration... 
 
Current configuration: 
! 
version 12.0 
no service pad 
service timestamps debug uptime 
service timestamps log uptime 
no service password-encryption 
! 
hostname Switch2 
! 
enable secret 5 $1$JWk.$uY.FM.93tT66u16OK6ySN. 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
ip subnet-zero 
! 
! 
! 
interface FastEthernet0/1 
 switchport access Vlan 100 
! 
interface FastEthernet0/2 
 switchport access Vlan 100 
! 
interface FastEthernet0/3 
 switchport access Vlan 100 
! 
interface FastEthernet0/4 
! 
interface FastEthernet0/5 
! 
interface FastEthernet0/6 
! 
interface FastEthernet0/7 
 switchport access Vlan 200 
! 
interface FastEthernet0/8 
 switchport access Vlan 200 
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! 
interface FastEthernet0/9 
! 
interface FastEthernet0/10 
! 
interface FastEthernet0/11 
! 
interface FastEthernet0/12 
! 
interface VLAN1 
 no ip directed-broadcast 
 no ip route-cache 
! 
! 
line con 0 
 password cisco 
 login 
 transport input none 
 stopbits 1 
line vty 0 4 
 password cisco 
 login 
line vty 5 15 
 login 
! 
end 
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A:2 Cisco-router med brandväggsfunktion 
 
Building configuration... 
 
Current configuration : 1296 bytes 
! 
version 12.3 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname Router13 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
enable secret 5 $1$t97H$nmjiq9g9yQ/CFo/ds2xZh. 
! 
no aaa new-model 
ip subnet-zero 
no ip source-route 
ip cef 
! 
! 
! 
ip audit po max-events 100 
no ftp-server write-enable 
! 
! 
! 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 
 ip access-group 1 in 
 no ip proxy-arp 
 duplex auto 
 speed auto 
 ntp disable 
 no cdp enable 
! 
interface Serial0/0 
 no ip address 
 shutdown 
 no cdp enable 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
 ip access-group 100 in 
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 no ip proxy-arp 
 duplex auto 
 speed auto 
 ntp disable 
 no cdp enable 
! 
interface Serial0/1 
 no ip address 
 shutdown 
 no cdp enable 
! 
interface Serial0/2 
 no ip address 
 shutdown 
 no cdp enable 
! 
interface Serial0/3 
 no ip address 
 shutdown 
 no cdp enable 
! 
ip http server 
ip classless 
! 
! 
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 
access-list 1 deny   any 
access-list 100 permit TCP any any eq 5190 
access-list 100 permit TCP any any eq 60000 
access-list 100 permit TCP any any established 
access-list 100 deny   ICMP any any 
no cdp run 
! 
line con 0 
 password cisco 
 login 
line aux 0 
line vty 0 4 
 password cisco 
 login 
! 
! 
! 
end 
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A:3 Cisco-router utan brandväggsfunktion 
 
Building configuration... 
 
Current configuration : 1250 bytes 
! 
version 12.3 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname Router13 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
enable secret 5 $1$t97H$nmjiq9g9yQ/CFo/ds2xZh. 
! 
no aaa new-model 
ip subnet-zero 
no ip source-route 
ip cef 
! 
! 
! 
ip audit po max-events 100 
no ftp-server write-enable 
! 
! 
! 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0  
 no ip proxy-arp 
 duplex auto 
 speed auto 
 ntp disable 
 no cdp enable 
! 
interface Serial0/0 
 no ip address 
 shutdown 
 no cdp enable 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
 no ip proxy-arp 
 duplex auto 
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 speed auto 
 ntp disable 
 no cdp enable 
! 
interface Serial0/1 
 no ip address 
 shutdown 
 no cdp enable 
! 
interface Serial0/2 
 no ip address 
 shutdown 
 no cdp enable 
! 
interface Serial0/3 
 no ip address 
 shutdown 
 no cdp enable 
! 
ip http server 
ip classless 
! 
! 
no cdp run 
! 
line con 0 
 password cisco 
 login 
line aux 0 
line vty 0 4 
 password cisco 
 login 
! 
! 
! 
end 
 

 

 

 

 

 

 

 


