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Abstrakt 

 

Central autentisering är en metod som länge har använts för att på ett lätthanterligt 

sätt administrera användare till olika nätverksresurser såsom datorer, skrivare och 

servrar. I en tid när många industrier uppgraderas och byggs ut för att möta nya 

krav för att kunna nås från runt om i världen måste många system byggas om. 

Arbete genomförs tillsammans med HMS Industrial Networks AB och kommer att 

undersöka möjligheten att autentisera användare mot en inbyggd kontroll och 

styrenhet centralt istället för lokalt vilket det idag är. Teori kommer att blandas med 

egna experiment av möjliga implementeringar och slutligen utvärderas all fakta och 

en slutsats presenteras.   
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Abstract 
 
Central authentication is a method that has been around a long time to manage users to 

various network resources, such as computers, printers, and servers. At a time when 

many industries are upgrading and expanding to meet new requirements to be accessed 

from around the world, many systems need to be rebuilt. The work will be done 

together with HMS Industrial Networks AB and will investigate the possibility of 

authenticating users against a built-in controller centrally instead of locally, as it is 

today. Theory will be commingled with experiments of possible implementations and 

finally evaluated with all the facts and a conclusion will be presented. 
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Kapitel 1 

Introduktion 

I Kapitel 1 introduceras läsaren till ämnet genom bakgrundsfakta. Därefter framförs 

syftet med arbetet och problemformuleringen som kommer att undersökas. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Genom autentisering kan en användare bevisa att användaren verkligen är den som 

hen utger sig för att vara gentemot en digitaliserad miljö. I takt med teknologins 

utveckling har autentisering blivit en välintegrerad process för en stor del av 

världens population. I dagsläget finns det många välbeprövade metoder för en 

användare att bekräfta sin identitet, exempelvis biometrisk identifiering och 

lösenord, och de olika processerna används inom en mängd olika system [1]. 

Information som idag skyddas med hjälp av autentisering, kan vara alltifrån mindre 

känslig information till information med en hög skyddsklassificering. 

 

Företaget Kaspersky som arbetar med datorsäkerhet publicerade i mitten av 2017 

ett blogginlägg där de tog upp vad konsekvenserna kan bli om obehöriga skulle få 

tillgång till industriella robotar. Kaspersky pekar i sitt inlägg ut några av 

konsekvenserna som ett företag skulle kunna råka ut för. Ett företag skulle kunna 

förlora känslig information, information skulle kunna raderas och konfigurationer 

skulle kunna ändras på ett sådant sätt att personer i direkt närhet skulle kunna 

komma att skadas [2]. I en publikation som publicerades 2013 menar författaren att 

företag måste ta ett steg tillbaka och tänka på grunderna när det handlar om IT-

säkerhet. Författaren diskuterar problematiken med företags tankesätt gällande 

säkerhetsimplementationer. Företag fokuserar på att implementera olika typer av 

detekteringsmetoder för obehöriga och skadlig kod istället för att säkra de 

grundläggande autentiseringsmetoderna för den lagrade informationen [3].
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Efter datorns och den automatiserade spinnrockens intåg har många industrier 

digitaliserat och automatiserat delar av eller hela sin produktionsprocess och det 

finns inga tecken på att denna trend kommer att avta [4]. Inventariet i form av 

robotar, maskiner och produktionslinjer i en industri kan komma från en och 

samma tillverkare eller från flera olika. Tillverkare av robotar, maskiner eller hela 

produktionslinjer brukar specialisera sig på ett antal produkter som implementeras 

på sitt egna sätt. Detta faktum kan skapa svårigheter när det gäller kommunikation 

mellan människor och maskiner men också mellan maskiner och maskiner. 

 

För att lösa ovan nämnda problematik finns exempelvis HMS´s ABCC modul som 

tillverkare av industriell utrustning kan implementera i sina produkter för att deras 

produkt ska kunna kommunicera, övervakas och styras över flertalet av de nätverk 

som idag finns inom industrin. I dagsläget ger ABCC support för http, ftp och smtp 

och för att en användare ska få tillgång till information via dessa protokoll, används 

lokala funktioner för autentisering [5]. Nackdelen med att autentiseringen sker 

lokalt är att om en användare skall läggas till eller om en användare skall tas bort 

från att få tillgång till olika resurser, måste detta göras på var och en av alla 

modulerna. Detta betyder att systemet kan anses besvärligare att administrera och 

kan leda till säkerhetsluckor. Om det anses som besvärligt och tidskrävande att ta 

bort en användare från ett system, kan detta faktum leda till att det inte görs vilket 

skapar säkerhetsluckor i form av att det finns aktiva användare på systemet som 

borde vara inaktiverade. För att möjligen kunna lösa detta problem kan blicken 

istället vändas mot central autentisering. 

Central autentisering är en väletablerad metodik som har funnits under en lång tid 

och används främst av företag, organisationer och andra konstellationer av 

människor som på ett eller annat sätt delar digital information med varandra. Ofta 

delas anställda på ett företag eller organisation in i olika grupper genom att använda 

tjänster som exempelvis Microsoft Active Directory. Grupperna kan delas in 

beroende på vad de anställda har för arbetsuppgifter och eller vilken information de 

behöver ha tillgång till. Till exempel kan ett företag delas in i avdelningar och få 

åtkomst till olika tillgångar som i Figur 1. Om denna illustration betraktas och 

exempelvis Karin Lindgren från marknadsavdelningen skulle logga in på företaget 

så skulle Karin få tillgång till båda servrarna men kommer endast att kunna 

kommunicera med skrivare B.
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Figur 1 Illustration av ett möjligt tilldelningsschema i ett företag där olika avdelningar har 
tillgång till olika resurser. 

 

Främsta fördelen med central autentisering gentemot lokal autentisering är att 

administrationen blir betydligt lättare för administratörer. Administratörer kan 

styra och dela in små till väldigt stora konstellationer utefter vad som behövs på ett 

och samma ställe vilket leder till tidsbesparing och ett system som är överskådligt 

oavsett om det finns 1 eller 100 000 individer.  

 

1.2 Syfte 

Studiens främsta syfte är att analysera en idag väletablerad industriell kontroll och 

styrenhet som använder sig av lokal autentisering och att studera möjliga lösningar 

och implementera ett system där autentiseringen istället sker centralt. Tanken är att 

föra kunskapen framåt när det gäller autentisering för integrerade moduler och 

undersöka vad som är möjligt för enheter som har begränsningar när det gäller 

minneskapacitet
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1.3 Problemformulering 

Arbetet är tänkt att undersöka huruvida det skulle vara möjligt att ändra det 

nuvarande autentiseringssystemet för en enhet från lokal autentisering till 

centraliserad autentisering. Målet är att underlätta hanteringen av behöriga 

användare för en modul för att på så sätt skapa ett säkrare och lätthanterligt system 

och man kan då undra om detta skulle gå att åstadkomma. De frågor som kommer 

att undersökas och besvaras är därmed: 

• Är det möjligt för en integrerad enhet så som en ABCC att konvertera från 

lokal autentisering till central autentisering? 

• Hur skulle och eller kommer det nuvarande lokala autentiseringsystemet 

skilja sig jämfört med ett centralt autentiseringssystem med säkerhet, tid, 

integritet och robusthet som huvudfokus? 

 

1.3.1 Avgränsningar 

I detta arbete kommer inte olika metoder för autentisering såsom biometrisk 

autentisering etcetera att utvärderas. Arbetet kommer istället att fokusera på en 

autentiseringsmetod där användaren kommer att använda sig av användarnamn 

och lösenord för att bevisa att användaren är den som hen utger sig för att vara. I 

arbetet kommer inte alla tänkbara industrimiljöer med olika inventarier att 

utvärderas utan kommer istället generaliseras. Arbetet kommer också främst att 

fokusera på centrala autentiseringsystem som är vida kända av marknaden. 

 

1.3.2 Positionering 

Autentisering är ett område som det har forskats mycket kring oavsett om det gäller 

autentiseringsmetoder eller autentiseringsprotokoll. En sak som är slående är att 

majoriteten av publicerat material ofta inte tar hänsyn till minneskapacitet på ett 

system utan väljer istället att fokusera på exempelvis säkerhet, integritet och 

användarvänlighet. För många produkter är minneskapaciteten inget problem och 

det kan därför vara förståeligt att just denna aspekt nedprioriteras. Men faktum är 

att det finns och troligen kommer att finnas system som har begränsad 

minneskapacitet. Det är därför högst relevant att undersöka om det är möjligt att 

implementera en central autentiserings lösning på en enhet som har begränsad 

minneskapacitet. Då medvetenheten för säkerhetshot ökar och företag som 

tillhandahåller tjänster eller produkter börjar fokusera på lösningar för att säkra 
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upp sina system, är det viktigt att diskutera och undersöka ett bredare spektrum där 

fler aspekter tas med i beräkningen och det är det som är tanken med just detta 

arbete. Även om aspekter som tidigare redan grundligt har testats och utvärderats 

kommer att diskuteras kommer denna information att blandas med 

minneskapacitet, tid och robusthet vilket många andra arbeten av en eller annan 

anledning valt att utesluta eller minimera. 

 

1.3.3 Problematisering 

När det gäller autentisering så finns det olika aspekter som bör beaktas, några 

exempel är integritet, tekniska begränsningar, robusthet och säkerhet. Dessa fyra är 

individuellt stora ämnen och tidsmässigt kan det bli problematiskt att ägna exakt 

lika mycket tid för de olika ämnena vilket kan leda till en förvriden bild. Samma 

problematik kan uppstå i genomgången av olika nätverksprotokoll som på ett säkert 

sätt ska transportera inloggningsuppgifter. Denna problematik föreligger troligen de 

flesta arbeten, men så länge det uppmärksammas och alltid finns med i bakhuvudet 

hos skribenten bör arbetet inte vinklas alltför mycket. Skulle det mot förmodan ändå 

ske bör planeringen för den tid som spenderas på olika ämnen omfördelas så att det 

blir mer jämnvikt. En implementation där autentisering sker centralt har tidigare 

aldrig gjorts på en ABCC modul. Det skulle kunna upptäckas att den tänkta 

implementationen ej går att genomföra och att det då kommer bli svårt med 

framtagning av data för att genomföra en utvärdering av lokal autentisering och 

central autentisering. Om detta sker skulle arbetet få ändras från ett arbete där 

implementationer testas och därefter utvärderas till ett arbete där det istället 

diskuteras varför det inte är möjligt och vad som hade krävt för att implementera 

central autentisering. För att undvika denna problematik, kommer arbetet fokusera 

på att snabbt fastställa om det är möjligt eller inte. 
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Kapitel 2 

Metod 

Denna del kommer att beskriva de forskningsredskap som har använts för att 

undersöka frågeställningarna. 

 

2.1 Litteratur 

För att bygga upp en grundläggande kunskapsdatabas har en litteraturanalys 

genomförts och blandats med tidigare inlärd information. Information har 

inhämtats från kända väletablerade sökmotorer, såsom Google (inhämtning av 

samhällsinformation), Google scholar och OneSearch som båda använts för 

inhämtning av vetenskapligt material. När det gäller det vetenskapliga materialet 

har fokus varit att prioritera artiklar ur vetenskapliga tidskrifter oberoende av 

publiceringsår. Detta val gjordes för att sådana källor kan anses tillförlitliga då de 

för det mesta genomgått en grundligare granskning än tillexempel white papers och 

preprints. Nackdelen med artiklar ur vetenskapliga tidskrifter är dock att det ofta 

finns ett tidsspann som kan variera i storlek, från att olika experiment utförs till 

dess att artiklar publiceras. För att balansera upp förskjutningen i tid, har 

samhällsinformation i form av nyhetsartiklar och övrig internetpublicerad 

information inhämtats. För att få en bredare bild över specifika individuella ämnen 

har olika digitala och fysiska böcker använts. Då detta arbete sker i samarbete med 

ett företag har information inhämtats från personer på företaget med olika typer av 

spetskompetenser inom dels produkten ABCC som helhet men också inom 

autentisering. Informationsinhämtning och diskussion har också skett med 

individer med koppling i den akademiska världen.
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2.1.1 Bearbetning av data 

När det gäller bearbetning av textbaserad information som vetenskapligt material, 

publicerad samhällsinformation och böcker så söktes de fram med väl valda 

nyckelordssökningar. Antalet genomsökta objekt för varje sökord har varierat men 

utgångspunkten har varit att gå igenom sökresultaten så länge informationsnivån 

haft relevans för sökordet alternativt för arbetets huvudområde. När information 

ansågs intressant dokumenterades en kort summering av innehållet tillsammans 

med referensen till publikationen. För de publikationer som tillhandahöll referenser 

utfördes en rekursiv genomsökning för att dels verifiera information men också för 

att hitta ny information. Under de olika sammankomsterna med dels HMS Industrial 

Networks AB och personer från den akademiska världen, har information från 

litteratur och möjliga lösningar diskuterats. Information från sammankomsterna 

har ej dokumenterats för att delar av informationen är under sekretess och för att 

sammankomsternas mål inte har varit att erhålla rapportsubstans. I stället har 

målet varit att diskutera arbetets riktning och generell information med sakkunniga 

personer inom olika områden. Om läsaren vill ta del av information som av 

sekretesskäl inte tas upp i rapporten och som kretsar kring ABCC modulen, hänvisas 

läsaren att kontakta HMS Industrial Networks AB.  

 

2.2 Experiment 

För att kunna samla in data i form av säkerhetsluckor, tidseffektivitet och 

användarvänlighet från två olika system kommer experiment och tester att utföras. 

Tanken är att omvandla teoretiska kunskaper från informationsinhämtning till 

fysisk implementation. En lokal teststation kommer att byggas upp och är tänkt att 

illustrera ett adekvat system fast i ett nerskalat format. Experimentet är tänkt att 

frambringa information om trafik som kan tänkas cirkulera i nätverket och för att 

försöka bevisa att central autentisering är möjlig. Genom att realisera ett tänkt 

system kan också användarvänligheten testas i praktiken istället för att enbart vara 

baserad på teoretisk fakta. Resultaten som alstras från experimentet kommer att 

utvärderas och ställas mot information grundad på teori för att slutligen 

sammanställas och presenteras. 
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2.3 Positionering 

Att skapa en kunskapsgrund genom att studera och kartlägga tidigare genomförd 

forskning och arbeten är inget som är säreget för detta arbete utan en väletablerad 

metod. Att testa och utvärdera olika typer av lösningar genom att utföra experiment 

är inte heller något som går utanför de traditionella ramarna. Även om 

informationsinhämtning och experiment kan utföras på individuellt olika sätt är 

målet detsamma som för detta arbete, att försöka undersöka en frågeställning för att 

sedan kunna dra en slutsats. Det som gör att detta arbetes tillvägagångsätt skiljer sig 

något jämfört med andra liknande arbeten är att efter informationsinhämtningen 

realiseras en lösning för att sedan testas på en produkt där en liknande 

implementation aldrig har testats. Många arbeten väljer att stanna vid 

informationsinhämtning för att sedan diskuteras teoretiskt, alternativt så testas 

lösningar i virtuella miljöer. Även om liknande tester och experiment har utförts 

tidigare så är det fortfarande ett ämne som det forskas om och där fler experiment 

och tester kan föra forskningen vidare, vilket är tanken med detta arbete.  

 

2.4 Problematisering 

Autentisering i olika former är ett ämne som har testats och dokumenterats 

åtskilligt. Detta faktum för också med sig risker såsom att alla aspekter inte tas i 

beaktning och eller att material utesluts i ett för tidigt skede, innan det finns en 

grundläggande informationsmedvetenhet. Det finns också en risk med att material 

väljs ut på ett felaktigt sätt för att kunna bevisa slutsatser som dragits i förtid och att 

rapportens slutliga resultat då blir vinklat på ett felaktigt sätt. De här problemen kan 

också appliceras på experimentdelen av projektet. Problem som också skulle kunna 

uppstå under experimentet är att utövarna ej har den kunskapsnivån som krävs för 

att realisera en implementation eller att införskaffning av nödvändiga testverktyg 

fallerar. Tidsaspekten skulle också kunna skapa problem i form av att antalet tester 

inte uppnår en tillfredställande nivå eller att en implementation inte blir färdig i tid. 

 

2.5 Etiska ställningstagande 

En exakt och detaljerad beskrivning av den nuvarande implementationen för 

företagets produkt kommer inte att framföras i denna rapport. I stället kommer 

denna information att generaliseras. Detta beslut har främst tagits för att skydda 

företagets produkt. Om en individ skulle komma över en exakt 
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säkerhetsimplementation för en produkt, skulle denna individ lättare kunna 

skräddarsy en attack.  

I denna rapport kommer olika typer av digitala attacker att diskuteras. Läsare av 

rapporten undanbedes att testa de olika attacker som framförs i denna rapport om 

det inte sker i en säker miljö och med tillåtelse från alla involverade parter. 
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Kapitel 3 

 

Teori 

I detta kapitel framförs information som kan vara nödvändig för läsaren att förstå 

inför kommande kapitel. 

 

3.1 Anybus CompactCom 

ABCC är en kontroll och styrenhet som kan integreras med exempelvis 

motorstyrningar, robotar och andra elektriska enheter som kan kräva styrning och 

eller övervakning. ABCC modulen gör det möjligt för den utrustning som den 

integreras i att kommunicera på flertalet av alla de industriella nätverk som finns. I 

dagsläget finns det tre utföranden av ABCC vilket kan ses i Figur 2 och skillnaden på 

dessa är att företag som tänkt använda sig av ABCC själva kan välja hur enheten ska 

integreras [5]. Senare i rapporten när experimenten presenteras kommer den 

inkapslade modulen med integrerade RJ45 uttag att användas. 

 

Figur 2 ABCC i tre olika utförande. Arbetet har fått ett godkännande att använda och publicera 
bilden av HMS Industrial Networks som innehar upphovsrätten till bilden. 

På ABCC enheten finns ett operativsystem för att styra enheten som HMS Industrial 

Networks AB till största del själva har skapat och som TCP/IP stack används lwIP. 

LwIP är som namnet antyder en nerskalad TCP/IP stack och används främst när det 

finns begränsat med utrymme på ROM och RAM i inbyggda system. Det finns i 

dagsläget ingen tillgång till en reell klocka i ABCC modulen. Det finns möjlighet att 

mäta tid men inte att avgöra vilken tid det är vid en given tidpunkt.
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I Figur 3 och Figur 4 illustreras en generell bild över hur ABCC idag fungerar när det 

gäller autentisering och hur systemet administreras. 

 

 

Figur 3 Generell illustration över hur administrator, användare, ICP och ABCC kommunicerar.  

 

För att en användare ska få tillgång till en funktion på ABCC modulen, måste först en 

administrator lägga till användaren på var och en av ABCC enheterna som 

användaren ska få tillgång till. Administratorn gör detta genom att koppla upp sig 

mot ABCC modulen och i olika filer, beroende på vilken funktion användaren ska få 

tillgång till, måste administratorn skapa ett användarnamn och lösenord för 

användaren. Samma process behövs göras om en användare ska ändras eller 

omvänt om en användare ska tas bort.
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Figur 4 Generellt flödesschema över dagens autentisering. 

 

När en användare till exempel vill komma åt ABCC modulens egna hemsida och om 

den är belagd med autentiseringskrav, börjar användaren med att skriva in sina 

inloggningsuppgifter. När http används kommer all information förutom lösenordet 

att skickas i klartext. Istället för att lösenordet skickas i klartext, används nonce för 

att skydda dessa uppgifter. De uppgifter som användaren har tillhandahållit genom 

autentiseringen jämförs sedan med den lokala filen och om uppgifterna stämmer 

överens med en godkänd användare, ges tillträde till den efterfrågade 

informationen. Om användaruppgifterna inte stämmer överens med en godkänd 

användare, nekas användaren och hen får försöka igen. 

För att kunna jämföra den nuvarande lösningen med andra lösningar gjordes två 

tester för att mäta tiden det idag tar för en användare att autentisera sig. I det första 

testet är det en behörig användare och i det andra testet är det en obehörig.  

Den totala tiden som uppmättes från det att användaren trycker på ok för att 

autentisera sig till dess att användaren har fått hemsidan färdigladdad uppgick till: 

𝑇𝑖𝑑 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 => 5,314273 − 6,576362 = 1,262089
≈ 1262𝑚𝑠 



Anybus CompactCom 

14 

Den totala tiden som uppmättes från det att användaren trycker på ok för att 

autentisera sig till dess att användaren får meddelande om att hen inte är behörig: 

𝑇𝑖𝑑 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 => 8,348072 − 8,611883 = 0,263811
≈ 264𝑚𝑠 

 

3.2 Autentiseringsimplementationer 

Autentisering är ett ämne som under en lång tid har utvärderats, testats och som det 

forskats mycket om. Det finns idag en stor variation av system, protokoll och 

tjänster som alla är till för att på ett eller annat sätt förbättra autentiseringen 

generellt eller för ett specifikt system. Några exempel är: 

• CAS 
Central Authentication Service är open source och skapades främst för 

att säkra upp autentiseringsprocesser för internetapplikationer. CAS 

är ett SSO system, vilket betyder att en användare enbart behöver 

autentisera sig en gång även fast användaren försöker få tillgång till 

olika applikationer. CAS är tänkt att säkra upp system som till 

exempel ett lärosäte som har ett utbud av olika applikationer som alla 

autentiseras mot samma databas och där varje applikation kräver att 

användaren autentiserar sig. Problemet ur ett säkerhetsperspektiv är 

att om en applikation har någon form av säkerhetshål, kan detta leda 

till att en användares uppgifter fångas upp av en obehörig och kan då 

användas får att komma åt alla de andra applikationerna. Om CAS 

istället används så plockas den individuella autentiseringsprocessen 

bort för varje applikation för användaren. Istället sker autentiseringen 

via CAS servern som med hjälp av biljetter och internetkakor 

autentiserar användaren mot applikationen och användaren behöver 

därefter inte ge ifrån sig sina inloggningsuppgifter fler gånger för att 

komma åt andra applikationer [6].  

 
• OAuth 

Det finns två olika versioner av OAuth, version ett och version två. 

OAuth version ett publicerades 2010, version två publicerades 2012 

och version två är inte bakåtkompatibelt med version ett. OAuth är 

främst framtaget för auktorisation för hemsidor och internetbaserade 

applikationer och används idag av bland annat stora bolag så som 

Amazon, Google och Microsoft. Systemet är tänkt att göra 

applikationer och tjänster säkrare när det gäller att dela information 
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med andra tjänster. OAuth är ett system som kan och har använts för 

autentisering men det har aldrig varit tanken och inget som idag 

rekommenderas. Om en användare exempelvis använder sig av en 

tjänst x som vill få tillgång till användarens kalender eller liknande 

som y tillhandahåller, så kan användaren välja att ge ut sina 

inloggningsuppgifter till y för att x sedan ska få tillgång till kalendern i 

y. Dock är detta en metod som kräver att användaren har fullkomlig 

tillit till tjänst x och det har troligen inte användaren speciellt ofta. Det 

är i just en sådan situation som OAuth är tänkt att användas. Om 

användaren vill ge information om sin kalender, kontakter eller 

liknande information till tjänst x så kan användaren autentisera sig 

mot y och om autentiseringen är korrekt får tjänst x en pollett som gör 

det möjligt att hämta endast den begärda informationen [7][8][9][10]. 

 
• Radius 

Remote Authentication Dail-in User Service skapades 1991 av 

Livingston Enterprises. Radius är ett nätverksprotokoll som 

tillhandahåller AAA och används främst av ISP, större bolag och eller 

organisationer, för att säkra upp nätverk. Radius gör det möjligt att 

hålla koll och styra vilka som har åtkomst till olika nätverk. En 

användare börjar med att autentisera sig med användarnamn och 

lösenord PAP eller med en utmaning CHAP över PPP, uppgifterna 

skickas sedan vidare till en NAS. Från NAS skickas sedan en förfrågan 

till en Radius server som svarar tillbaka med tillåtelse, nekande eller 

med en utmaning. Detta svaret ligger sedan till grund för om 

användaren kommer åt nätverket eller inte [11][12]. 

 

Då detta arbete kommer att fokusera på en implementation som är så säker och 

robust som möjligt kommer de ovannämnda och andra att selekteras bort. I stället 

kommer fokus ligga på de protokoll som är vida accepterade och som även är vanligt 

förekommande när det kommer till kommunikation med olika AD koncept så som 

LDAP och Kerberos. 

 

3.2.1 LDAP 

LDAP är ett protokoll som kan genomföra effektiva och snabba sökningar mot 

katalogtjänster som till exempel Microsofts AD. LDAP är baserat på X.500 

standarden och ansågs från början som lättviktigt, detta främst för att X.500 

använde sig av OSI-modellen medan LDAP använde TCP/IP. Efter år av utveckling 
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har de båda ändrats, X.500 använder idag också TCP/IP och LDAP har byggts ut och 

det är idag inte längre självklart att LDAP är lättviktigt [13]. 

Det finns idag tre versioner av LDAP, version ett var ur ett säkerhetsperspektiv 

osäkert medan version två erbjöd kommunikation över SSL. Version två uteslöts 

2003 och idag används version tre som ger möjlighet att kommunicera över TLS 

[13]. I Figur 5 presenteras dels två möjliga implementationer som är vanligt 

förkommande och även en förenklad version över hur LDAP kommunicerar. 

 

Figur 5 Två vanligt förekommande implementeringar och ett förenklat schema över 
kommunikationen mellan klient och server. 

 

För att det ska finnas en mening med att använda LDAP måste det först och främst 

finns någon form av katalogtjänst som innehar uppgifter om användare och 

möjligen vad användarna har tillåtelse att ta del av för resurser. Det finns en mängd 

olika sätt och hårdvara för att åstadkomma en katalogtjänst exempelvis med hjälp 

av OpenLDAP som är en open source implementering [14], samba AD DC lösning 

som kan implementeras på en mängd Linux baserade system [15] och eller 

Windows AD Server.  

I Figur 5 presenteras två olika lösningar som använder sig av LDAP för att 

kontrollera om en användare har behörighet till olika resurser. I den översta 
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lösningen när en användare försöker att få tillgång till någon form av resurs, 

kontrolleras först användaren mot LDAP servern och om användaren är behörig ges 

åtkomst till de efterfrågade resurserna. Om användaren däremot inte är behörig 

kommer hen att inte åt resurserna och får testa att autentisera sig igen med andra 

inloggningsuppgifter. Den andra lösningen som presenteras i Figur 5 fungerar på ett 

liknande sätt men istället för att användaren kommunicerar direkt med LDAP 

servern så är det filservern som kontrollerar om användaren är behörig eller ej 

genom att kommunicera med LDAP servern. Den sista illustrationen som visas i 

Figur 5 är en förenklad bild över hur en sökning går till mot en LDAP server. Mer 

specifikt går det till enligt följande: 

• Steg 1: Klienten försöker att kontakta servern med hjälp av en TCP begäran 

(TCP request).  

 

• Steg 2: Klienten försöker att binda en kontakt med servern genom att  

tillhandahålla användarnamn och lösenord och även vilken version av LDAP 

som skall användas (LDAP bind request). 

o Om användaruppgifterna inte stämmer överens med en behörig 

användare nekas förfrågan och användaren behöver uppge nya 

inloggningsuppgifter för att kunna utföra olika operationer. 

 
• Steg 3: Klienten har nu en kontakt med servern och kan utföra olika typer av 

operationer. Vilka operationer som en användare kan utföra bestäms av 

vilka behörigheter användaren har. Några exempel på operationer som en 

användare med alla behörigheter kan göra är (LDAP search):  

- Söka eller hämta uppgifter om en grupp eller användare 

- Jämföra olika värden så som exempelvis namn och telefonnummer. 

- Lägga till ett nytt attribut. 

- Ta bort ett attribut. 

- Ändra ett attribut. 

 

• Steg 4: När användaren är klar med LDAP servern bör anslutningen avbrytas 

(LDAP unbind).  

 

3.2.1.1  LDAP över TLS 

Kommunikation med LDAP bör alltid ske över en säker anslutning exempelvis att 

kommunikationen sker krypterat. Efter att version två utgick och där med att SSL 

slutade rekommenderas att användas, mycket på grund av bristande säkerhet, 
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används istället version tre som tillhandahåller funktionen att kommunicera över 

TLS. Det är otroligt viktigt om det finns krav på säkerhet och integritet att denna 

funktion aktiveras, annars finns risken att alla uppgifter skickas helt i klartext vilket 

lätt kan fångas upp av en obehörig användare [16]. TLS använder asymmetrisk 

kryptering för att komma fram till en gemensam hemlighet för att sedan köra över 

symmetrisk kryptering och detta för att symmetriskt är betydligt snabbare än 

asymmetrisk kryptering. TLS aktiveras i steg ett där klienten försöker att kontakta 

LDAP servern enligt följande steg [17]: 

• Steg 1: Klienten kontaktar servern och skickar med vilka metoder som 

klienten stödjer för säker kommunikation. 

• Steg 2: Servern svarar och skickar med ett certifikat om vilken metod som 

ska användas och i certifikatet finns också den publika nyckeln. 

• Steg 3: Klienten får tillbaka information om metod och den publika nyckeln, 

klienten skapar sedan en hemlig nyckel och krypterar den med den publika 

nyckeln som klienten fick av servern och skickar tillbaka denna till servern. 

• Steg 4: Servern avkrypterar meddelandet och känner då till hemligheten.  

• Steg 5: Klienten meddelar att följande kommunikation kommer endast att 

ske med den nu delade hemligheten. 

• Steg 6: Servern meddelar att följande kommunikation kommer endast att 

ske med den nu delade hemligheten. 

• Steg 7: All kommunikation sker nu med symmetrisk kryptering. 

 

3.2.2 Kerberos 

I [18] beskriver författarna Kerberos med en kort och koncis mening: ” The full 

definition of what Kerberos provides is a secure, single-sign-on, trusted, third-party 

mutual authentication service. ”. Kerberos anses som ett säkrare alternativ än 

många andra protokoll och tjänster speciellt på osäkra nätverk, detta på grund av att 

Kerberos inte skickar användaruppgifter över nätverk. Den enda gången 

användaruppgifter skickas över nätverk är om en användare ändrar sina 

autentiseringsuppgifter. Istället för att skicka användaruppgifter över nätverket 

använder Kerberos sig av biljetter och det är det som författarna beskriver när de 

skriver att Kerberos är säkert. Att Kerberos är ”singel-sign-on” betyder att 

användaren bara behöver autentisera sig en gång för att komma åt allt material som 

hen är behörig till på ett nätverk. Det som författarna till [18] skriver som ”third-

party”, betyder att alla autentiseringsförfrågningar går via en central server. 

Kerberos säkerställer också att en användare verkligen är den hen utger sig för att 
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vara men också att servern är legitim och att den är tillförlitlig, det är detta som 

författarna beskriver som ” mutal authentciation ” [18].  

Kerberos utvecklades av MIT (Massachusetts Institute of Technology) och idag finns 

det fem olika versioner av protokollet. Av de fem versionerna är de tre första interna 

versioner hos MIT och de två senaste publika versioner. Version fyra publicerades 

1989 och version fem publicerades 1993. Version 5 har också implementerats av 

andra, några exempel är Heimdal, Apple och Microsoft. Första gången Kerberos 

fanns som ett möjligt autentiseringssystem i en Windows server var i utgåvan 2000 

och Kerberos är en tjänst som fortfarande erbjuds av Windows servrar [18].  

 

Figur 6 Illustration över hur Kerberos fungerar. 

 

Som tidigare beskrevs, använder Kerberos sig av biljetter under autentisering och 

behörighetskontroll, vilket illustreras i Figur 6. Själva autentiseringen sker enligt 

följande steg [19][20]: 

• Steg 1: Klienten börjar med att skriva in sina användaruppgifter som 

haschas för att sedan kontakta AS med ett paket innehållande användar ID, 

ID för TGS och tidstämpel. Delar av detta paketet är i klartext medan andra 

delar är krypterade med användarens uppgifter. 



Kerberos 

20 

• Steg 2: AS försöker avkryptera informationen med informationen som finns 

lagrad, för att kontrollera om användaren är den hen utger sig för att vara. 

Om användaruppgifterna är korrekta returnerar AS en TGT som behövs för 

kommunikation med TGS. TGT innehåller AS krypterad information om hur 

klienten ska gå vidare, tidstämplar, ID etcetera. 

 

• Steg 3: Klienten mottar biljetten och sparar den i minnet. En förfrågan görs 

sedan till TGS om att få åtkomst till SS och klienten skickar med TGT.  

 

• Steg 4: TGS undersöker om den kan avkryptera TGT och om det går 

returnerar TGS en biljett till klienten som behövs för kommunikation med 

SS. Denna biljett kan ses som ett bevis mot SS att användaren har 

autentiserats och liknar biljetten som mottogs från AS fast krypterad med SS 

nyckel. Denna biljett varar sedan så länge som det är konfigurerat att den 

ska vara. 

 
• Steg 5: Klienten mottar biljetten och sparar sedan den i minnet. När klienten 

sedan vill få tillgång till information av SS skickas biljetten och tidstämplar 

med för att bevisa att användaren är den som hen utger sig för att vara. 

 

• Steg 6: SS mottar biljetten och försöker avkryptera den med sin egen nyckel 

och om det går kollar SS om användaren är behörig till det den efterfrågar. 
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Kapitel 4 

 

Tidigare arbeten 

 

4.1 Genomgång av tidigare arbeten 

 

Lokal autentisering är den första metoden som började användas i digitala enheter 

för att autentisera användare och även om implementationen av metoden kunde 

skilja sig åt så bottnar processen i att hela autentiseringen skedde lokalt på enheten 

[21]. Lokal autentisering är en metod som i hög grad fortfarande är aktuell i många 

sammanhang, även om den har förfinats från när den först introducerades. Idag är 

lokal autentisering i ”Internet of Things” väldigt vanligt i form av biometrisk 

identifiering eller mer traditionellt genom att användaren använder sig av 

användarnamn och lösenord [1].  

Det finns inget givet svar när ett system ska gå från lokal autentisering till central 

autentisering, utan detta beror oftast på kostnad och mängden individer som kan 

tänkas behöva autentiseras för att komma åt olika resurser. I arbetet [22] undersöks 

möjligheten att centralisera autentiseringen till resurserna i form av superdatorer, 

arbetsstationer och servrar som tillhandahålls av Nationellt SuperdatorCentrum i 

Linköping. Deras mål är att undersöka hur de bäst kan implementera en sådan 

lösning med hjälp av LDAP och där fokus ligger på säkerhet men också robusthet. 

Författarna försöker också att lösa problematiken som finns med administrationen 

av lokal autentisering och att det finns betydande fördelar med att gå över till 

central autentisering. Författarna beskriver i sitt arbete att autentiseringen till 

superdatorerna, servrarna och Linuxbaserade arbetsstationer skedde lokalt, medan 

Windowsbaserade arbetsstationer skedde centralt via samba. Efter att arbetet och 

olika tester, specifikt riktade till integriteten, har utförts drar de slutsatsen att deras 

helhetsimplementation föll väl ut [22].
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När en lokal funktion så som lokal autentisering konverteras till central 

autentisering, är det en omöjlighet att någon form av kommunikation inte sker över 

ett nätverk. Så fort en funktion flyttas ut på et nätverk öppnas också möjligheterna 

för fler och nya attacker mot en applikation. Det faktum att Kerberos och LDAP är 

olika implementationer och som idag används flitigt runt om i världen gör att det 

också finns en stor informationsdatabas med vetenskapliga tester och slutsatser. I 

detta arbete är det speciellt intressant att titta djupare på de arbeten som diskuterar 

säkerhet för exempelvis Kerberos och LDAP.  

Två exempel på arbeten som mer eller mindre diskuterar säkerhetshot mot 

kerberos är [19][23]. I [23] diskuterar författarna problematiken med Kerberos i 

form av att det är möjligt att utföra lösenordsgissnings attacker och repris attacker. 

De skriver vidare att deras autentiseringssystem kommer vara ”hack-proof”. Ett 

annat arbete som diskuterar ännu fler säkerhetshot mot Kerberos är [19]. 

Författarna till det arbetet fokuserar på vikten av att klockan mellan två parter är så 

exakt som möjligt. Författarna pekar på att desto större spann det är på tiderna som 

används för att säkerställa säkerheten i Kerberos, desto större är risken att bli utsatt 

för lyckade attacker.  

Om blicken istället vänds mot LDAP så finns även här en del olika arbeten utförda 

och dokumenterade. I [24] undersöker författarna olika injektionstekniker mot 

LDAP. I arbetet diskuteras injektionstekniker som kan liknas med SQL-injektioner, 

där användaren försöker skriva in saker i ett textfält som är kopplat till servern till 

exempel där användaren skriver in användarnamn och lösenord. I arbetet 

diskuteras även blinda injektionstekniker som kan användas för att manipulera 

systemet. Författarna visar i arbetet upp resultat från olika attacker som visar sig 

fungera. Arbetet tar också upp hur system kan säkras upp för att undvika att falla 

offer för de olika attackerna. Författarna pekar ut att applikationer som använder 

sig av LDAP bör kontrollera informationen i exempelvis användarnamnet så att de 

inte innehåller speciella tecken som kan användas för att utföra attackerna[24].  

 

4.2 Problematisering av tidigare arbeten 

I [22] diskuterars Kerberos relativt grundligt men det framkommer aldrig en riktigt 

bra förklaring till varför de valde LDAP före Kerberos. Det framgår inte heller hur 

systemen tidsmässigt påverkades av den nya implementationen och inte heller 

någon form av diskussion om robustheten. Med det nya systemet så finns det 

troligen bara en server det vill säga en väldigt kritisk punkt vilket troligen inte är att 

acceptera utan det hade varit bra om det hade diskuterats hur systemet ytterligare 
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hade kunnat förbättras. Författarna tar upp en del attacker som kan vara relevanta 

men DoS attacker tar de inte upp, är det så att det finns system som skyddar mot 

detta sedan innan eller hur ser det ut? Det hade varit högst relevant att diskutera 

DoS då systemet bygger på en enda server, om denna skulle slås ut av en DoS attack 

så finns möjligheten att hela systemet kommer ligga nere. Om detta arbetet sätts i 

perspektiv till [22] så finns det en del likheter men den stora skillnaden är att de 

troligen tillgång till en klocka i alla sina system vilket öppnar upp för betydligt fler 

möjligheter. 

I arbetet [23] diskuterar författarna problematiken med olika attacker och de 

kommer också med ett förslag på en möjlig lösning för att skydda systemet mot 

attacker. Författarna går hårt ut och skriver i sin rapport att deras system är ”hack-

proof”, vilket kan anses som väldigt djärvt. Problematiken kvarstår dock fortfarande 

för detta arbetet att det finns ett krav på en klocka vilket kan anses som att 

robustheten för systemet som helhet minskar. Denna problematik är dock inget som 

diskuteras i [23]. Däremot belyser författarna till [19] just denna problematik, att 

klockan har en väldigt stor betydelse för Kerberos för att anses som säkert. Även om 

författarna belyser problemet kommer de inte med någon möjlig lösning mer än att 

det behövs åtgärdas. 

I [24] diskuteras olika injektionstekniker som kan användas mot LDAP och vilket 

kan vara ett stort problem om användaren själv styr vilka kommandon som körs 

mot LDAP servern. Med att användaren själv styr vad som skickas till servern, 

betyder att till exempel användarnamn och lösenord inte kontrolleras innan de 

skickas till LDAP-servern. Arbetet kan tyckas sakna information om vad som kan 

tänkas hända om en man-in-the-middle attack används och att personen i mitten 

fångar upp uppgifterna och ändrar dom så att resultatet blir en injektionsattack. 

Dock hade troligen detta lösts med att använda TLS, men det hade varit något som 

hade kunnat diskuterats i arbetet för att få en större omfattning av arbetet. 
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Kapitel 5 

Experiment 

I detta kapitel kommer två experiment av två olika autentiseringsimplementationer 

att presenteras och även resultaten av dessa.  

 

5.1 Implementation 

I Figur 7 illustreras implementationen som har konfigurerats, programmerats, 

realiserats och testats under båda experimenten med undantag för ICP. I Figur 7 

illustreras tre ABCC moduler, dock kommer bara en att användas under 

experimenten.  

 

Figur 7 Utarbetad implementation. 
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Implementationen är tänkt att fungera på samma sätt för en administrator i de båda 

experimenten. Tanken är att administratorn kopplar upp sig mot AD för att hantera 

vilka användare som ska få åtkomst till olika tillgångar i ABCC modulerna. Det som 

istället kommer att skilja de olika experimenten är hur autentiseringsschemat 

kommer att implementeras. 

 

5.2 Teknisk uppställning 

Datorn som benämns som ”admin” i Figur 7 kommer i experimentet att utgöras av 

en Hewlett-Packard ENVY m6 dator med Windows 10 som operativsystem. AD 

servern är virtualiserade med hjälp av VMware Workstation 14 Player och Windows 

Server 2016 Standard testversion. Användardatorerna som illustreras i Figur 7 

kommer också att virtualiseras med hjälp av VMware Workstation 14 Player. 

Användardatorerna kommer under experimentet testas med tre olika 

operativsystem, vilket kommer att vara Windows 10 home, Kali Linux version 

2018.1 och OS X 10.12. För att alla virtualiserade datorer ska uppträda som egna 

maskiner på nätverket används inställningen bryggning och replikera fysisk 

nätverksanslutningstillstånd för det virtualiserade nätverkskortet. För att alla 

datorer, modulen och servern skall kunna kommunicera kommer en kommersiell 

Netgear WNR2000 router att användas. Routern har 5 Ethernetportar, 1 port är 

dedikerad för WAN och 4 portar för LAN. Routern ger också support för trådlös 

kommunikation via 2,4GHz frekvensen med en maxhastighet på 300Mb/s [25]. 

Datorn som representerar administratorn, ABCC modulen och den virtualiserade 

servern kommer alla att kopplas till routern med kategori 5-kablar. 

Användardatorerna kommer att använda trådlös kommunikation för att 

kommunicera med resterande utrustning. För att utföra testerna och mäta tiden det 

tar för en användare att autentisera sig kommer programmet Wireshark att 

användas för nätverkskommunikation och för att lättare kunna följa paketen 

kommer TLS inte att användas.  

 

5.3 Mjukvaruimplementation  

På servern som är konfigurerad som en AD, har tre olika grupper och 4 olika 

användare skapats vilket redovisas i Tabell 1. 
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* = Berättigad till tjänsten 

 

 

Den kod som har skrivits till ABCC modulen har skrivits i programmeringsspråket C. 

All kod har skrivits i Eclipse IDE och Cross GCC användes som kompilator. 

OpenLDAP vilket är en open source implementation av en LDAP server och klient 

[14] användes som utgångspunkt för att skapa koden för ABCC modulen.  

 

5.4 Motivering till de val som gjorts 

Motiveringen till att den hårdvara som presenteras under teknisk uppställning 

valdes, är främst för att utrustningen var lättillgänglig förutom routern vilket fick 

köpas in för projektet. Valet av router gjordes uteslutande på priset och att routern 

hade de mest grundläggande funktionerna, såsom möjligheten att koppla ihop 

komponenter dels trådbundet men också trådlöst. I början av projektet användes en 

Raspberry Pi 3 som en dedikerad AD DC server. Men valet gjordes att gå över till en 

virtualiserad version av Microsoft Server 2016 enbart för lättare visuellt kunna 

presentera funktioner och konfigurationer för individer, som på ett eller annat sätt 

avsaknar grundläggande kunskaper om hur en AD fungerar. Det finns olika 

programvaror som tillhandahåller funktionaliteten att kunna virtualisera olika 

operativsystem och varför VMware Workstation 14 valdes grundar sig enbart i att 

Användare Grupper 

Namn Användarnamn Lösenord ABCCHTTP ABCCFTP ABCCSMTP 

Emil 

Söder 

Emisod Dyuds123456 * * * 

Kalle 

Anka 

Kalank Dyuds123457 * *  

Musse 

Pigg 

Muspig Dyuds123458 *   

Robin 

Hood 

Robhoo Dyuds123459    

Tabell 1 Schema över användare och grupper på AD 
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författaren har större kunskap och erfarenhet av detta verktyg. Valet till 

programspråket C i ABCC modulen gjordes på grund av att det är det 

programspråket som främst redan användes med undantag för lite assembler. Att 

Eclipse valdes som IDE, baseras på liknande faktorer som valet av 

virtualiseringsverktyg men också för att det är kompatibelt med det programspråk 

som valdes. Motivering till varför LDAP har använts i experimentet kommer i mer 

detalj att diskuteras under rubriken diskussion. Men kortfattat togs detta beslut för 

att LDAP går att implementera på ett sådant sätt att det kan anses säkert, robust och 

integriteten uppgår till en tillfredställande nivå. 
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5.5 Experiment 1 

 

 

Figur 8 Autentiseringsschema med AD.  

 

Implementationen som är illustrerad i Figur 8 är tänkt att fungera på så sätt att när 

en användarna vill komma åt en ABCC modul, skrivs modulens IP adress in följt av 

användaruppgifter i en internetläsare. När en användare försöker få tillgång till en 

modul, undersöker först modulen om användaren tillhör en specifik grupp som har 

behörighet att komma åt ABCC modulen. Om användaren tillhör rätt grupp får hen 

tillgång till det efterfrågade materialet annars får användaren försöka med andra 

inloggningsuppgifter. 

 

5.5.1 Tillvägagångsätt 

Experimentets tillvägagångsätt kommer vara att användaren börjar med att öppna 

en internetläsare, för att sedan mata in IP-adressen till ABCC modulen i adressfältet. 

I autentiseringsrutan som kommer upp skriver användaren in användarnamn och 
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lösenord. Denna process kommer sedan att upprepas 10 gånger med olika 

tidsintervaller för att säkerställa mätresultaten. Under de 10 upprepade 

inloggningarna, kommer vartannat försök vara med användaruppgifter för en 

behörig användare och vartannat för en obehörig användare och mellan varje försök 

kommer all internethistorik att tas bort, för att alla tester ska utgå från samma 

grund. 

 

5.5.2 Resultat 1 

I Tabell 2 framförs tiderna som mättes upp i Wireshark när användaren Emil Söder 

försökte få åtkomst till ABCC http tjänst. 

 

Från Till Protokoll Tid (sek) Information 

10.10.0.5 10.10.0.88 TCP 16,048592 [SYN] 

10.10.0.88 10.10.0.5 TCP 16,048979 [SYN, ACK] 

10.10.05 10.10.0.88 TCP 16,049572 [ACK] 

10.10.0.5 10.10.0.88 LDAP 16,050763 BindRequest (user) 

10.10.0.88 10.10.0.5 LDAP 16,053961 BindRequest (success) 

10.10.0.5 10.10.0.88 LDAP 16,074794 SearchRequest (usergroup) 

10.10.0.88 10.10.0.5 LDAP 16,081938 SearchResEntry (return 

usergroups) 

10.10.0.5 10.10.0.88 LDAP 16,105198 UnbindRequest() 

10.10.0.88 10.10.0.5 TCP 16,105717 [RES, ACK] 

10.10.0.5 10.10.0.88 TCP 16,106403 [FIN, ACK] 

Tabell 2 Nätverkskommunikationens mätresultat av autentiseringsprocessen med en behörig 
användare. 
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Tiden det tog att autentisera en behörig användare mot AD: 

𝑇𝑖𝑑 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 => 16,048592 − 16,106403 = 0,057811
≈  57,8𝑚𝑠 

Den totala tiden som uppmättes från det att användaren trycker på ok för att 

autentisera sig till dess att användaren har fått hemsidan färdigladdad uppgick i 

genomsnitt till: 

𝑇𝑖𝑑 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 => 15,993212 − 18,714371 = 2,721159
≈ 2721𝑚𝑠  

 

I Tabell 3 framförs tiderna som mättes upp i Wireshark när användaren ”test, pass” 

(obehörig användare) försökte få åtkomst till ABCC http tjänst. 

 

Från Till Protokoll Tid (sek) Information 

10.10.0.5 10.10.0.88 TCP 4,119533 [SYN] 

10.10.0.88 10.10.0.5 TCP 4,119775 [SYN, ACK] 

10.10.05 10.10.0.88 TCP 4,120346 [ACK] 

10.10.0.5 10.10.0.88 LDAP 4,121481 BindRequest (user) 

10.10.0.88 10.10.0.5 LDAP 4,122156 BindResponse(faild) 

10.10.0.5 10.10.0.88 LDAP 4,144355 UnbindRequest() 

10.10.0.88 10.10.0.5 TCP 4,144680 [RST, ACK] 

10.10.0.5 10.10.0.88 TCP 4,145492 [FIN, ACK] 

Tabell 3 Nätverkskommunikationens mätresultat av autentiseringsprocessen med en 
obehörig användare. 

 

Tiden det tog att autentisera en obehörig användare mot AD: 

𝑇𝑖𝑑 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 => 4,119533 − 4,145492 = 0,025959
≈  25,9𝑚𝑠
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Den totala tiden som uppmättes från det att användaren trycker på ok för att 

autentisera sig till dess att användaren får meddelande om att hen inte är behörig: 

𝑇𝑖𝑑 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 => 4,069125 − 4,388107 = 0,318982
≈  319𝑚𝑠 

 

5.6 Experiment 2 

 

 

Figur 9 Autentiseringsschema med AD och lokal fil.  
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Implementationen som illustreras i Figur 9 är tänkt att fungera på så sätt att när en 

användarna vill komma åt en ABCC modul, skrivs modulens IP adress in följt av 

användaruppgifter i en internetläsare. När en användare försöker få tillgång till en 

modul, testar modulen först att kontakta AD. Om AD av någon anledning inte går att 

kontakta kommer modulen istället att kolla i den lokala filen. Om användaren finns i 

filen kommer användaren att få tillgång till resurserna och om användaren inte finns 

i den lokala filen kommer hen inte åt det skyddade materialet. Är det istället så att 

det går att kontakta AD, hämtas information om vilka grupper användaren tillhör 

och om användaren tillhör rätt grupp, kollar programmet om användaren finns med 

i den lokala filen. Om användaren inte finns med i filen kommer användaren först att 

läggas till och sedan ges åtkomst till det efterfrågade materialet. Om det är så att det 

går att kontakta AD men att användaren inte tillhör rätt grupp kommer programmet 

kolla om användaren finns med i filen och om användaren finns med kommer 

användaren att tas bort från filen och sedan får användaren testa att autentisera sig 

igen. 

 

5.6.1 Tillvägagångsätt 

Experimentets tillvägagångsätt kommer vara att användaren börjar med att öppna 

en internetläsare, för att sedan skriva in IP-adressen till ABCC modulen i 

adressfältet. I autentiseringsrutan som kommer upp matar användaren in 

användarnamn och lösenord. Denna process kommer sedan att upprepas 10 gånger 

med olika tidsintervaller för att säkerställa mätresultaten. Under de 10 upprepade 

inloggningarna, kommer varannat försök vara med användaruppgifter för en 

behörig användare och varannat för en obehörig användare och mellan varje försök 

kommer all internethistorik att tas bort, för att alla tester ska utgå från samma 

grund. 

Information om hur stor den nya implementationen i form av koden har blivit, 

kommer inhämtas från Eclipse konsol.  

 

5.6.2 Resultat 

Här nedan framförs tiderna som mättes upp i Wireshark när användaren Emil Söder 

som inte finns med i filen försökte få åtkomst till ABCC http tjänst. 
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Tiden det tog att autentisera en behörig användare mot AD: 

Då denna funktion är en exakt kopia av experiment ett, förändrades 
inte denna tid. 

Den totala tiden som uppmättes från det att användaren trycker på ok för att 

autentisera sig till dess att användaren har fått hemsidan färdigladdad uppgick till: 

𝑇𝑖𝑑 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 => 3,094990 − 5,113475 = 2,018485
≈  2018𝑚𝑠 

 

Här nedan framförs tiderna som mättes upp i Wireshark när användaren ”test, pass” 

(obehörig användare) försökte få åtkomst till ABCC http tjänst. 

Tiden det tog att autentisera en obehörig användare mot AD: 

Då denna funktion är en exakt kopia av experiment ett, förändrades 
inte denna tid. 

Den totala tiden som uppmättes från det att användaren trycker på ok för att 

autentisera sig till dess att användaren får meddelande om att hen inte är behörig: 

𝑇𝑖𝑑 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 => 16,124468 − 16,433481 = 0,309013
≈ 309𝑚𝑠 

 

Här nedan framförs tiderna som mättes upp i Wireshark när användaren Emil Söder 

som också finns med i filen försökte få åtkomst till ABCC http tjänst. 

𝑇𝑖𝑑 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 => 16,124468 − 16,43348 = 1,448059 
≈ 1448𝑚𝑠 

 

Här nedan framförs tiderna som mättes upp i Wireshark när först en behörig 

användare försökte få åtkomst till ABCC http tjänst och sedan när en obehörig 

användare försökte få åtkomst till ABCC http tjänst. I detta testet är AD helt 

frånkopplad från systemet.
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Den totala tiden som uppmättes från det att användaren trycker på ok för att 

autentisera sig till dess att användaren har fått hemsidan färdigladdad uppgick till: 

𝑇𝑖𝑑 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 => 13,161767 − 29,27699 = 16,115229
≈  16115𝑚𝑠 

Den totala tiden som uppmättes från det att en obehörig användaren trycker på ok 

för att autentisera sig till dess att användaren får meddelande om att hen inte är 

behörig: 

𝑇𝑖𝑑 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 => 3,239490 − 18,480310 = 15,24082
≈ 15241𝑚𝑠 

 

Den totala extra kodstorleken som implementerats på modulen för att få systemet 

att fungera: 

+8,14 kilobyte 
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Kapitel 6 

Diskussion 

ABCC enheter används uteslutande i industriella miljöer, det är därför ett stort fokus 

på robustheten och integriteten men även säkerheten. Ett avbrott i en industriell 

miljö skulle kunna leda till konsekvenser, dels ekonomiskt, men även skapa 

materiell skada och i värsta fall personskador. Som tidigare har beskrivits så 

använder sig ABCC av lokal autentisering och det finns fördelar med detta, om det 

administrativa användandet läggs åt sidan och den nuvarande trafiken sänds helt i 

klartext förutom lösenordet. Om nätverkstrafiken skulle vara säkrad med 

exempelvis TLS skulle en attack vara betydligt besvärligare än om autentiseringen 

sker centralt. Det skulle betyda att om en individ försöker attackera ABCC- 

enheterna på något sätt, skulle hen behöva attackera var och en av enheterna för att 

få kontroll över alla. En sådan attack är möjlig; om individen har 

kommunikationsmöjligheter med enheterna, skulle hen teoretiskt sätt kunna utföra 

en bruteforce-attack. Skulle det vara så att den som utförde attacken lyckades 

komma över inloggningsuppgifter som en behörig individ har till en enhet finns 

också möjligheten att den behöriga användaren är behörig till alla de andra ABCC- 

enheterna och det skulle kunna skapa en stor skada. En möjlig säkerhetsåtgärd för 

företag skulle kunna vara att för de företag som har som policy att även fast en 

användare ska vara behörig att använda alla ABCC enheter ska 

inloggningsuppgifterna vara olika på olika enheter. En sådan lösning skulle vara 

ypperlig ur ett säkerhetsperspektiv. Om man däremot ser det från ett perspektiv för 

användarvänligheten skulle det kunna upplevas som besvärligt, då en användare 

behöver komma ihåg ett flertal inloggningsuppgifter. För att göra det ytterligare 

mer komplext för användaren så bör också inloggningsuppgifterna vara 

slumpmässigt sammansatta, så långt som möjligt, siffror, tecken, versaler och 

gemener, vilket kan leda till det blir svårt att memorera lösenorden, vilket i sin tur 

kan leda till att användaren skriver ner informationen på saker som ökar risken att 

inloggningsuppgifterna kommer på villovägar vilket författarna till [1] också 

diskuterar.  

För att summera den nuvarande autentiseringsmodellen så kan den anses robust då 

den inte är beroende av något annat mer än sig själv och en 

nätverkskommunikation. Att kommunikationen sker i klartext förutom lösenordet 
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är så klart inte bra. Om nuvarande modell ska fortsätta att användas bör denna del 

ses över. Även om lösenordet är skyddat med hjälp av nonce, kvarstår det faktum att 

en del uppgifter cirkulerar i klartext över nätverket. Detta bör undvikas på grund av 

att det kan ge onödiga fördelar för en person som till exempel planerar att utföra en 

social engineering attack eller en brute force attack. Användarvänligheten kommer 

att avgöras av vilka policys som finns inom företaget. Om företag applicerar den 

tidigare nämnda metoden om att det ska vara unika inloggningsuppgifter på varje 

enhet så kommer det troligen upplevas som besvärande för användaren, men 

betydligt säkrare. För administratörer upplevs systemet högst troligen som 

besvärande, då hen måste göra ändringar i var och en av enheterna för att lägga till, 

ändra eller ta bort användare. Det faktum att systemet kan upplevas besvärligt kan 

leda till att användare inte tas bort från systemet, vilket i sin tur kan leda till att det 

finns aktiva användare som borde varit borttagna.  

Vänds blicken istället mot central autentisering, som utifrån experimenten fungerar, 

finns det både för- och nackdelar. I Experiment 1 lyckades användaren autentiseras 

genom att ABCC hämtade en användares uppgifter från AD med hjälp av LDAP, 

användarens grupptillhörigheter söktes sedan igenom för att se om användaren 

tillhör en behörig grupp. Resultaten i Experiment 1 visar att det är en väldigt liten 

skillnad i tid för en användare som inte på något sätt är behörig att få vetskap om 

detta. Skillnaden i tid är: 

Differens i tid = (𝐴𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝐿𝐷𝐴𝑃) −
(𝐴𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚) = 319 ∗ 10−3 − 264 ∗ 10−3 = 55 ∗

10−3 

Att det skiljer 55ms spelar troligen inte så stor roll för en användare men om tiderna 
istället jämförs för en behörig användare blir det en betydligt större differens: 

Differens i tid = (𝐴𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝐿𝐷𝐴𝑃) −
(𝐴𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚) = 2721 ∗ 10−3 − 1262 ∗ 10−3 =

1459 ∗ 10−3 

Denna tidsökningen kommer däremot troligen att märkas av en användare då det är 

en ökning i tid med cirka 1,5 sekunder. Denna tidsökning kan uppfattas som negativ 

för användarvänligheten, då systemet kan uppfattas som långsamt. Det ska också 

poängteras att testen gjordes på ett isolerat system där ingen annan trafik förekom. 

Experiment 1 utfördes utan TLS kommunikation, detta faktum kan skapa en 

förvriden bild över tidsåtgången då tiden kommer att öka ytterligare om TLS istället 

används. Detta var dock ett aktivt val på grund av att det blir betydligt lättare att 

följa händelseförloppet eftersom Wireshark visuellt visar alla paket som förflyttas 
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över nätverket. Valet att inte använda TLS kommunikation tvingades också delvis 

fram genom att det inte fanns tid kvar att implementera denna funktion.  

I Experiment 1 finns för- och nackdelar. Den största fördelen med att implementera 

ett system som gjordes i experimentet är att oavsett hur många användare som ska 

administreras så görs allt från ett och samma ställe. I katalogtjänster som till 

exempel Microsoft AD erbjuds också möjligheten att visuellt genom ett GUI 

administrera användare. Detta gör det möjligt för administratorn att på ett enkelt 

sätt kategorisera användare och överblicka hela systemet, vilket leder till att det blir 

lätt att lägga till, ändra och ta bort användare. En annan fördel är att många företag 

idag redan använder sig av katalogtjänster, vilket skulle leda till att det blir ett 

mindre arbete för företaget att flytta över från nuvarande lösning till lösningen i 

Experiment 1. Nackdelen med implementationen i fråga är främst att robustheten 

nedgraderas, detta på grund av att om en individ skulle attackera AD skulle hen dels 

kunna få ut användaruppgifter då de är sparade på ett och samma ställe. En annan 

attack som också är fullt möjlig är en DoS attack mot AD vilket skulle leda till att alla 

ABCC enheter skulle vara oåtkomliga till dess att AD kommer upp igen. I [24] testas 

också olika injektionsattacker mot LDAP vilket visades lätt att utföra och med ett 

gott resultat från en attackerares sida. Publikationen [24] publicerades 2009 och det 

är inte säkert att det fortfarande är ett problem. Dock testades detta aldrig vilket 

borde göras för att ta kunna säkra upp lösningen om det skulle visa sig att en 

liknande attack fortfarande skulle fungera.  

En annan svaghet med implementation som testas i Experiment 1 är att trafiken 

ökar på nätverket vilket kan leda till långsammare kommunikation. För att 

autentisera en användare med LDAP skickas alla uppgifter med när en bind- 

förfrågning görs till servern om den inte görs anonymt. Även om kommunikationen 

skulle ske över TLS kvarstår det faktum att alla användaruppgifter skickas över 

nätverket och skulle potentiellt kunna fångas upp. Det optimala hade varit att 

undvika skicka lösenordet, men detta är inte möjligt med LDAP däremot är det 

möjligt med Kerberos. Kerberos som tidigare är beskrivet skickar aldrig med 

lösenordet vid autentisering utan endast om en användare bestämmer sig för att 

byta lösenord. 

Experiment 1 löser problematiken med att administrera användare på systemet 

men istället öppnas en ny svaghet upp i form av att systemet blir betydligt mindre 

robust. Tanken med implementationen i Experiment 2 är att lösa problematiken 

med robustheten i systemet. Om AD av någon anledning skulle sluta att fungera, ska 

det fortfarande gå att komma åt resurser genom att autentiseringen går tillbaka till 

lokal autentisering. Resultatet i Experiment 2 där tiden mättes upp när en helt 
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obehörig användare försökte få utkomst var ungefär samma tid som mättes upp i 

Experiment 1 och skiljer sig endast 55ms från dagens lösning. Undersöks istället 

tiden det tar för en behörig blir skillnaden större även här: 

  Differens i tid = (𝐴𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝐿𝐷𝐴𝑃 𝑜𝑐ℎ 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑙) −
(𝐴𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑎𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚) = 2018 ∗ 10−3 − 1262 ∗ 10−3 =

756 ∗ 10−3 

Denna tiden är nästan en halvering från Experiment 1 men det kan fortfarande 

diskuteras om det är en acceptabel tidsökning. Då det idag inte finns några exakta 

gränser om vilken tid denna process får ta är det svårt att utvärdera om det är 

otroligt mycket eller om det är en tid som kan vara accepterad. I Experiment 2 

testades också vilka tider det blir om AD kopplas bort från systemet. Tiderna som 

mättes upp för både behöriga och obehöriga användare visade sig vara en ökning 

med över 13 sekunder. Denna ökning beror till största del på den tid som är 

konfigurerad och programmerad det vill säga den tid som systemet ska vänta på ett 

svar från AD. Under arbetets gång fanns det funderingar på att sätta ner denna tiden 

för att få ett så snabbt system som möjligt. Dock är frågan om det inte är bra att det 

är en viss förskjutning i tid, då detta kan uppmärksamma användaren om att det 

troligen är något fel på antingen AD eller någon annan komponent så som kablar 

etcetera. Tiden borde troligen sänkas något men frågan är hur mycket. Det är 

troligen en fråga som är väldigt individuell och beror mycket på i vilka system och 

användningsområden modulen kommer att användas. I Figur 9 finns funktionen att 

om en användare nekas av AD och finns med i den lokala filen ska användaren tas 

bort från filen. Denna funktionen implementerades aldrig innan testen. Detta är 

något som påverkar resultatet genom att tiden troligen hade förlängts något. Om 

funktionen inte implementeras innan användning, kommer problematiken med 

aktiva användare som borde vara inaktiva för systemet kvarstå och det är därför 

viktigt att denna funktion implementeras innan systemet tas i bruk. 

ABCC modulen är en liten och kompakt modul som i dagsläget inte erbjuder minne i 

överflöd. Det har därför också varit en utmaning att lyckas implementera central 

autentisering och under arbetets gång lyckades koden komma ner till 8,14 kilobyte. 

Detta är också en sak som kan diskuteras om det är acceptabelt eller om det krävs 

att mängden kod minskas ytterligare. Det går troligen att förminska koden 

ytterligare då den kod som har använts i de olika implementationerna bygger på 

openLDAP. Om koden istället hade skrivits helt från början och byggts enbart för att 

fungera med ABCC moduler, hade detta troligen resulterat i en mindre kodstorlek.  

Experiment 1 och 2 skulle troligen gå att göra med Kerberos istället för LDAP och 

detta hade skapat en betydligt säkrare kommunikation. Det enda som är 
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problematiskt är att Kerberos kräver tidsstämplar mellan paketen för att säkerställa 

sekretessen och vilket skulle kunna skapa säkerhetsrisker enligt [19]. Detta är dock 

ingen funktion som finns tillgänglig via ABCC modulen då modulen saknar möjlighet 

att hålla koll på vad klockan är. Det som hade fungerat hade varit om en NTP server 

hade satts upp och varje gång ABCC modulen hade behövt använda sig av 

tidstämplar hade NTP servern kunnat kontaktas. Alternativt hade ABCC modulen 

satt tiden med hjälp av NTP servern varje gång ABCC enheten sätts igång. Dock hade 

detta lett till att det funnits ytterligare en komponent som gör att systemet som 

helhet blir mer sårbart och inte lika robust. Detta faktum var den främsta 

anledningen till varför LDAP valdes som kommunikationsprotokoll i detta arbete. 

Om specifikationerna istället var att det fanns tillgång till en klocka som är 

tillräckligt exakt, hade arbetet troligen istället argumenterat för ett liknande system 

men att Kerberos används istället för LDAP. Men då det är ett faktum att det inte 

finns tillgång till tid är LDAP det protokoll som detta arbete skulle rekommendera. 

Dock har alla tester och experiment gjorts utan TLS och för att kommunicera med 

hemsidan har http använts. Om något av de system som presenteras i denna rapport 

ska användas bör dels TLS användas mellan ABCC modulen och AD men också 

mellan klienten och ABCC modulen. 
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Kapitel 7 

Slutsats 

I detta arbete kan slutsatsen dras att det är möjligt att implementera central 

autentisering på inbyggda system för att skapa ett mer lätthanterligt system för 

administratörer. Två olika experiment har utförts med målet att skapa ett säkrare 

och robustare system än det som fanns sedan tidigare. Experiment 2 framstår som 

det system som bäst skulle kunna lämpa sig med tanke på avsaknad av en klocka i 

ABCC modulen. Systemet skulle behålla sin robusthet men samtidigt bli 

lätthanterligt vilket täpper igen den största säkerhetsbristen som idag finns. För att 

föra arbetet framåt hade det varit intressant om ett nytt protokoll forskas fram där 

fokus ligger på inbyggda robusta och säkra system. Det hade också varit intressant 

om fler penetrationstester gjordes mot den typ av system som diskuteras i detta 

arbete för att på så sätt hitta svagheter av olika slag för att sedan hitta lösningar.  
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