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Förord 

Vi vill tacka företaget Hylte Mill och vår handledare Urban Bilstrup för ett nära och 
givande samarbete. 

Ett speciellt tack utges även till vår kontaktperson Rickard Nordell och andra 
involverade på företaget som har gett oss möjligheten att ta del av den information 
som varit nödvändig för att utforma denna arkitekturstudie. 
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Abstrakt 

Det här arbetet omfattar en arkitekturstudie av ett framtida processnät för Hylte 
Mill. Arkitekturstudien innefattar en mall för hur den framtida miljön kan se ut. 
Arkitekturhypotesen skall användas som en modell för företaget och 
visualisera ett trådlöst nätverkssystem vilket skall hjälpa operatörer att hämta 
information från SCADA-systemen via pekplattor.  
 
Metoden som använts för att ta fram arkitekturen grundar sig på utformningen av så 
kallade vypunkter. Vypunkter är vyer som skapas för att identifiera relationen 
mellan olika användare och systemet. Detta arbete fokuserar på säkerhetsvyn och 
tillgänglighetsvyn. Dessa används då företagets mest centrala krav för nätverket 
omfattar just säkerhet och tillgänglighet. Relevanta tekniker och protokoll kommer 
även att granskas, dock då främst ur ett säkerhets och tillgänglighetsperspektiv. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Med nya tekniker och standarder har trådlösa nätverk börjat uppmärksammats allt 
mer. Det finns många fördelar med den trådlösa nätverkstekniken och därför 
kommer denna uppsats att redogöra för en arkitekturhypotes av ett trådlöst nätverk 
för industrimiljö på ett väletablerat företag inom pappersindustrin. 
Arkitekturhypotes skall fungera som en förundersökning åt företaget där företaget i 
fråga skall kunna dra nytta av resultatet från denna rapport och med positivt utfall 
applicera dessa på deras verksamhet i ett eventuellt framtida projekt. 

Ett antal olika tekniker och standarder tas upp för diskussion, specifikt pekas 
styrkor samt svagheter ut. Teknikerna analyseras ur ett tillgänglighets och 
säkerhetsperspektiv. 

Systemet som Hylte Mill vill implementera och den arkitekturhypotes som skall 
utformas kommer inte vara osårbar utan säkerheten skall uppfyllas till den grad 
som är uppnåelig gentemot företagets krav. 

I kravbilden ingår en undersökning av möjligheten att göra om de existerande 
trådbundna nätverken till trådlösa där operatörerna skall kunna gå runt på plats 
och få nödvändig information för till exempel övervakning och konfiguration av 
maskinerna via en pekplatta 

 

1.2 Stora Enso 

Stora Enso är ett globalt pappersföretag med ca 30 000 anställda fördelade på mer 
än 35 länder. Stora Enso producerar papper, biomaterial, träprodukter och 
förpackningar1. Stora Enso kom till genom en sammanslagning av svenska Stora och 
finska Enso år 19982. 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att utforma en arkitekturhypotes för ett trådlöst nätverk 
som skall täcka alla systemen på de utmarkerade områdena (se Figur 1) i anslutning 
till företagets olika SCADA-system. Arkitekturhypotesen skall tillhandahålla ett 
nätverk i varje byggnad och ha en god täckning inom respektive anläggning. 

                                                        

1 http://www.storaenso.com/about-us/stora-enso-in-brief/Pages/stora-enso-in-brief.aspx 

2 http://www.storaenso.com/about-
us/history/Documents/Stora%20Esno%20company%20history.pdf 

http://www.storaenso.com/about-us/stora-enso-in-brief/Pages/stora-enso-in-brief.aspx
http://www.storaenso.com/about-us/history/Documents/Stora%20Esno%20company%20history.pdf
http://www.storaenso.com/about-us/history/Documents/Stora%20Esno%20company%20history.pdf
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Systemen skall vara säkrade i den mån att personal skall kunna följa upp och 
kontrollera access till nätet från utomstående inhyrd kompetens där trafiken bör 
vara skyddad med kryptering. Utöver detta har företaget specificerat att näten skall 
vara avskilda från varandra. Det huvudsakliga målet är att maskinoperatörer skall 
kunna använda sig av mobila enheter såsom pekplattor inom sitt arbetsområde, 
exempelvis skall operatörerna kunna hämta information om systemen de jobbar 
med. Målet är även att etablera en säker extern RDP (Remote Desktop Protocol) 
lösning som gör det möjligt för operatörerna att nå denna information. Detta var en 
önskning från företaget. 

 

1.4 Problemställning 

Företaget har i förväg satt upp ett antal krav som skall uppfyllas. Dessa är fördelade 
på det nuvarande icke existerande trådlösa nätverket och det trådbundna 
kopparnätet som används i dagsläget. Det problem som identifierats är svårigheten 
att upprätta god täckning över hela området. Anledningen till detta är att det 
trådlösa nätverket skall täcka stora industriytor där miljön påverkar signalerna 
kraftigt. Exempel på vad som påverkar signalerna negativt är t.ex. stora maskiner, 
tjocka väggar, rör, komplexiteten i en industriell verksamhet. I företagets kravprofil 
ingår en viss typ av spårbarhet i systemet där man använder sig av någon form av 
autentisering för att kunna följa upp vem som varit inne på systemet samt vad den 
personen har gjort. 

I företagets kravbild ingår även ett gästnät för t.ex. reparatörer som befinner sig på 
plats. För det trådbundna nätverket skall utomstående användare som exempelvis 
konsulter även kunna köra RDP mot företagets maskiner. Här ska företaget aktivt 
kunna tillåta eller neka access av denna typ. Problemet som kan uppstå är att om 
nätverket är dåligt konfigurerat kan detta leda till utomstående otillåten direkt 
access eftersom konsulterna ska kunna sitta var som helst i världen. Alla vägar in i 
ett nätverk oavsett skydd kan vara en sårbarhet för verksamheten. 
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Utifrån föregående krav kommer fördjupning inom följande frågor att göras. 

Vilka säkerhetsaspekter måste tas hänsyn till? 

Hur begränsas tillgängligheten och säkerheten mellan de olika nätverken? 

Hur ser topologin ut idag? 

Hur skall arkitekturhypotesen utformas för att fungera med hänsyn till de krav som 
Hylte Mill önskat? 

 

1.5 Avgränsningar 

Arkitekturstudien omfattar endast två vypunkter: säkerhet och tillgänglighet. 

 Arkitekturstudien tar inte upp vypunkter inom konfiguration, installation eller 
andra fysiska aspekter som exempelvis val av kablage och hårdvara.  Detta kommer 
inte ingå på grund av två anledningar. Den första orsaken är på grund av att 
företaget inte har en budget för projektet och den andra är för att eventuell 
detaljerad konfiguration kan vara en säkerhetsrisk för Stora Enso. Vidare kommer 
inte arbetet dyka ner på djupet angående val av hårdvara eller detaljerad 
konfiguration för nuvarande topologi. 
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2 Bakgrund 

2.1 Sammanfattning av processen 

För att förtydliga processen på Hylte Mill ges en kort redogörelse för de olika 
byggnaderna och deras ändamål beskrivs (se Figur 1). Det är även i dessa byggnader 
som Hylte Mill vill att det eventuellt framtida trådlösa nätverket skall 
implementeras. 

 

Figur 1 Involverade områden för projektet på Hylte Mill3 

Dessa är: 

Renseri 2/Kaphus 

I Kaphuset anländer ved i fallande längd där det sedan kapas i önskad storlek. Dessa 
skickas efter kapning vidare till Renseri 1. Till Renseri 2 ankommer istället 
färdigkapad ved som skickas genom stora trummor vars syfte är att avbarka veden. 
När denna process är färdig skickas även dessa avbarkade vedbitar till Renseri 1. 

                                                        

3 Företaget Hylte Mill – Rickard Nordell 
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Renseri 1 

Renseri 1:s syfte är att ta emot veden från både Kaphuset och Renseri 2. Här blandas 
obarkade och tidigare barkade vedbitar som åker igenom två stora barktrummor 
främst för att veden från kaphuset ska bli avbarkad. När denna process är klar 
skickas veden vidare till Slip/TMP (Termisk Massa Produktion) byggnaden via en 
bandgång. 

Slip/TMP 

När veden kommer till Slip/TMP fortsätter processen på bandgången vilket är ett 
rullband som veden placeras på. Längs bandet finns ett antal fack som begränsar 
mängden ved. I nästa stadie åker veden ner i en stor fallgrop där det finns 
monterade slipstenar som slipar ner den till TMP massa. Massan skickas därefter till 
de fyra olika pappersmaskinerna för produktion av tidningspapper. Dessa 
pappersmaskiner befinner sig dock utanför projektets ramar. 

Kraftblocket 

Kraftblocket (KB) är själva hjärtat i Hylte Mill. I KB huserar fyra stycken stora 
pannor som producerar och distribuerar energi (el och ånga) till hela anläggningen 
genom att förbränna allt ifrån returträ till trycksvärta. Det är även här som tillgång 
till internet fördelas till de olika byggnaderna. 

Returpapper 1 & 2 

Det är i Returpapper (RP) 1 & 2 som Hylte Mill tar hand om all returpapper. 
Returpappret rensas från skräp som t.ex. plast, metall och andra material som inte 
skall komma med returmassan eller i pannorna. Trycksvärtan avskiljs från 
returpappret och skickas till KB för förbränning. Efter detta återanvänds 
returpappret till pappersmassa. 
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3 Teknisk studie 

3.1 WLAN 

WLAN (Wireless Local Area Network) är den gemensamma beteckningen som 
används för trådlösa nätverk. Det största problemet med WLAN är inte 
täckningsgraden utan säkerheten. Eftersom data skickas i luften måste 
informationen skyddas med hjälp av kryptering. 
Access till nätverket måste kontrolleras och övervakas med tillexempel 
AAA(Authentication, Authorization and Availability) och övervakning genom loggar, 
IDS (Intrution Detection System), brandväggar etc. Att kryptera data för med sig 
problem som exempelvis nyckelhanteringen, vilken krypteringsalgoritm som 
lämpar sig, hastighet över säkerhet och AAA. 
Det finns två fundamentala moder för hur ett WLAN opererar. 

 Det första läget är infrastructure mode och innebär att enheter ansluter till 
WLAN:et genom AP:s (access point). Det andra läget heter ad hoc mode och betyder 
att enheter kommunicerar med varandra direkt. WLAN som inte är skyddade och 
som finns tillgängliga på publika platser brukar kallas för hotspots4. 
 
Ett sätt som WLAN hanterar access på är genom användandet av SSID (Service Set 
Identifier). Istället för att enheterna i nätverket skickar ut sitt SSID via broadcasts 
kan det trådlösa nätverket konfigureras så att klienten måste känna till SSID namnet 
för det specifika nätverket den vill ansluta till. SSID fungerar då som en nyckel eller 
en gemensam hemlighet för de aktiva noder och enheter i det trådlösa nätverket. 

3.2 WEP 

I samband med att den första standarden för trådlösa nätverk tagits fram av IEEE, 
(Institute of Electrical and Electronic Engineers) skapades även WEP (Wireless 
Equivalent Privacy). WEP är ett säkerhetsprotokoll för trådlös kommunikation via 
exempelvis accesspunkter. Protokollet ger möjlighet till autentisering på nätverket. 
Säkerheten bygger på att en hemlighetsfras manuellt installeras på varje enhet som 
skall ha tillgång till nätverket. WEP använder sig av ett RC4 chiffer som idag anses 
vara en förlegad metod som ej är säker.5 
 
 

                                                        

4 http://www.telia.se/privat/bredband/merom/surfzon/ 

5 Gollman, 2011, s. 377-378 

http://www.telia.se/privat/bredband/merom/surfzon/
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3.3 WPA 

WPA (WiFi Protected Access) utvecklades som ett svar på WEP eftersom WEP inte 
levde upp till nödvändiga säkerhetskrav. WPA var ett snabbt svar på rådande 
osäkerhet runt WEP och som resultat var tvunget att baseras på existerande 
hårdvara. WPA erbjuder förbättrade procedurer för autentisering mellan klienten 
och nätverket för att kunna etablera temporära krypteringsnycklar dynamiskt. WPA 
resulterade i bättre integritetsskydd genom att fördubbla längden av IV 
(Initialization Vector) till 48 bitar. 

WPA introducerade även TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) vilket har till 
uppgift att ändra krypteringsnycklarna för varje paket som skickas genom att skapa 
en nyckelhierarki. För att detta ska fungera måste en såkallad supplikant och en 
autentikator inneha en PMK (long-term Pairwise Master Key) (se Figur 2). PMK 
räknas ut genom nyckelgeneratorfunktionen PBKDF2 (RFC 2898) där PMK = 
PBKDF2(password, SSID, SSID-längd, 4096, 256). Password är lösenordet för själva 
nätverket, SSID är namnet på nätverket och SSID längd är hur många bitar det 
nätverksnamnet består av. Därefter hashas (omkastas) denna längd 4096 gånger 
och en 256-bitars nyckel tillhandahålls.  
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Figur 2 Hur det går till när WPA-PSK (Pre-shared key) krypterar paketen.6 

Huvudnyckeln används för att ta fram PTK:s (Pairwise Transient Keys) som brukas 
varje gång en ny anslutning etableras mellan en AP och en mobil station t.ex. en 
bärbar dator. Detta görs genom att algoritmen tar PMK och MAC (Media Access 
Control)-adresserna från båda enheterna samt ett slumpmässigt tal. Dessa 
slumpmässigt valda tal skickas i klartext. Processen fortgår sedan med en indelning 
av PTK där den delas upp i två nycklar, en för autentisering KCK (Key Confirmation 
Key) och en för distribuering av gruppnycklar KEK (Key encyrption Key). För att 
ytterligare förstärka krypteringen skapas en temporär nyckel för kryptering av data 
TK (Temporal Key). Det är även möjligt att skapa nycklar för integritetsskydd s.k. 
MIC (Message Integrity Check) keys. Detta innebär att varje paket är skyddat med 
sin egen nyckel och IV.7 
 
 

 

                                                        

6  Gollman, 2011, s. 380. Figur 19.8 :The TKIP Key Hierarchy 

7  Gollman, 2011, s. 378-381 
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2008 lyckades två forskare från Tyskland, Erik Tews och Martin Beck hitta en 
svaghet i TKIP vilket gjorde det möjligt för dem att läsa information som skickas 
från en router till t.ex. en bärbar dator.8,9 
 

3.4 WPS 

I dagens trådlösa nätverksutrustning ingår en standardfunktion som heter WPS 
(Wi-Fi Protected Setup). Den inriktar sig på de mer okunniga användare som inte 
manuellt vill eller kan konfigurera ett trådlöst nätverk. WPS tillhandahåller 
automatiserade funktioner för att skapa nätverk, lägga till enheter samt 
implementera säkerhet över nätverket. WPS använder sig av två olika sätt att 
ansluta till och skapa sitt nätverk. PBC (Push-Button-Connect) fungerar genom att 
man trycker på en knapp på routern och en annan på enheten du vill ansluta till 
nätverket. Det andra sättet använder sig av en PIN-kod på åtta siffror. Det kan göras 
på två olika sätt, antingen genom att skriva in det på web-interfacet för AP:en eller 
genom att skriva in PIN-koden på den enhet som ska anslutas exempelvis en dator.10 

 

3.5 WPA2 

Då WPA inte längre anses tillräckligt säkert tog IEEE fram en ny standard för WLAN. 
Denna standard hänger ihop med 802.11i standarden som har fokus på säkerheten i 
trådlösa nät. Den nya förbättrade WPA tekniken har beteckningen WPA2 och 
förekommer i två olika moder, RSN (Robust Security Network) och TSN 
(Transitional Security Network). Det säkraste alternativet är att använda sig av det 
förbättrade nya RSN som kräver en uppgradering av hårdvara men som ej har stöd 
för bakåtkompatibilitet med WEP. TSN kräver ingen ny hårdvara och kör RSN med 
WEP parallellt trots att WEP inte längre anses vara ett säkert alternativ. WPA2 har 
olika säkerhetsfunktioner som lämpar olika bra beroende på nätverkets omfattning. 
I mindre nätverk användes TKIP som med sina unika temporära nycklar skyddar 
kommunikationen över nätverket. Utöver detta finns ytterligare alternativ för de 
större nätverken som är mer omfattande. För dessa nätverk erbjuder WPA2 ett så 
kallat EAP (Extensible Authentication Protocol) för att autentisera användare och 
noder. 
 
Kravet på ny hårdvara för WPA2 beror på den avancerade krypteringsstandarden 
som infördes, AES (Advanded Encryption Standard). AES är en krypteringsalgoritm 
där valet av storlek på nycklar finns i form av 128-bitar, 192, och 256-bitar. AES är 

                                                        

8 http://dl.aircrack-ng.org/breakingwepandwpa.pdf 

9 http://www.networkworld.com/news/2008/110608-once-thought-safe-wpa-wi-fi.html?page=1 

10 http://sviehb.files.wordpress.com/2011/12/viehboeck_wps.pdf 

http://dl.aircrack-ng.org/breakingwepandwpa.pdf
http://www.networkworld.com/news/2008/110608-once-thought-safe-wpa-wi-fi.html?page=1
http://sviehb.files.wordpress.com/2011/12/viehboeck_wps.pdf
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en symmetrisk krypterings och dekrypteringsmetod som bygger på Rijndael 
algoritmen och krypterar data i uppdelade block om 128-bitar.11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                        

11 Gollman, 2011, s. 266,  378-381 
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3.6 RDP 

RDP är ett protokoll för Windowsbaserade system som bygger på en större 
gemensam standard som går under beteckningen T-120.12 T-120 innefattar 
mängder av protokoll för tjänster och applikationer samt stöd för multipunktdata 
och realtidskommunikation. En av funktionerna med RDP är att via nätverket spegla 
ett skrivbord på ett fysiskt separerat system. RDP är ett multikanal protokoll vilket 
innebär att RDP kan använda virtuella kanaler. Upp till 64 000 kanaler kan utnyttjas 
och utöver detta använder protokollet sig av en multisessionsfunktion. Detta 
innebär att applikationsdata kan skickas till flera klienter samtidigt i realtid. Det kan 
liknas vid när flera användare använder sig av ett virtuellt whiteboard där man ritar 
i realtid och de övriga användarnas sessioner uppdateras samtidigt. 
 
En stor fördel med att RDP:s arkitektur innefattar många kanaler är att det gör det 
möjligt att skicka data segmenterat i olika kategorier och även i olika nivåer av 
krypteringsgrad. Det är viktigt att ha en hög grad av kryptering när data som rör 
tangentbord och musaktivitet skall skickas eftersom känslig information kan 
förekomma i form av t.ex. lösenord från tangentbordets input. Annan typ av data 
som kan delas upp är kommunikation mellan seriella enheter och 
realtidapplikationsdata. Själva processen data går igenom när det ska skickas och 
tas emot fungerar på samma sätt som OSI-modellen. Datat krypteras, kapslas och 
omvandlas till frames i protokollstacken för att sedan skickas över nätverket och 
därefter repeteras processen för mottagaren. 
 
 RDP har stöd för många olika typer av nätverkstopologier och standarder. På grund 
av att RDP har stöd för många standarder inom både LAN (Local Area Network) och 
telefoni är protokollet en effektiv och central lösning för många företagsmiljöer med 
behov av fjärrinloggning.13 

 

3.7 VPN 

VPN (Virtual Private Network) är en teknik som möjliggör en säker anslutning 
mellan ett LAN och t.ex. en mobil anslutning via internet. Denna teknik är särskilt 
attraktiv hos stora företag som vill koppla ihop flera kontor som är utspridda över 
ett stort geologiskt område. Det kan också användas av anställda som behöver 
komma in på företagets intranät antingen från hemmet eller från en bärbar dator. 

Förr i tiden uppnådde företag samma sak genom att använda en så kallad hyrd lina, 
vilket erbjöd en direkt säker anslutning mellan kontoren. Den här lösningen var ofta 

                                                        

12 http://support.microsoft.com/kb/186607 

13 http://support.microsoft.com/kb/186607 

http://support.microsoft.com/kb/186607
http://support.microsoft.com/kb/186607
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mycket dyr för företagen, speciellt om det rörde sig om långa avstånd. Vilket gjorde 
att bara de största företagen hade råd med den här typen av lösning. Då internet 
blev alltmer tillgängligt började ISP:erna utveckla snabbare och billigare lösningar 
som uppnådde samma funktion, vilket låg till grund för utvecklingen och adaptionen 
av VPN.14 

Det som gjorde VPN populärt var att det erbjuder säkerhet, pålitlighet samt 
skalbarhet. Säkerheten tillhandahålls via kryptering/dekryptering genom att 
antingen använda sig av symmetric-key encyption eller public-key encryption. VPN 
använder sig av två olika protokoll IPSec (Internet Protocol Security) och GRE 
(Generic Routing Encapsulation). IPSec är det vanligaste protokollet man använder 
när man konfigurerar VPN och erbjuder två subprotokoll, ESP (Encapsulated 
Security Payload) och AH (Authentication Header). ESP krypterar informationen 
som skickas med hjälp av en symmetrisk nyckel och AH hashar paketheadern för att 
dölja viss information.15 

En vanlig typ av VPN är remote-access VPN, vilket används när man vill ansluta sig 
till sitt företags intranät från t.ex. sitt hem. Denna variant av VPN är mer anpassad 
för företag som har många anställda som reser mellan olika platser och företag. För 
att etablera en Remote-access VPN-anslutning krävs det en NAS(Network Access 
Server) och mjukvara på klient sidan. NAS:en har till uppgift att sköta 
anslutningarna genom att be om information av den som ansluter för att säkerställa 
att denna person har behörighet till företagets intranät. Detta kan skötas i NAS:en 
eller skickas till en AAA-server som antingen kör TACACS+ (Terminal Access 
Controller Access-Control System) eller RADIUS (Remote Authentication Dial-In 
User Services).16  

Remote-access VPN kan kräva en extern mjukvara för att en anslutning skall 
etableras, men i de flesta operativsystem ingår en inbyggd mjukvara för detta 
ändamål. Remote-access VPN mjukvaran sköter kopplingen till NAS:en samt 
kryptering av trafiken som skickas. 

Remote-access VPN kan implementeras av företaget själv där de som är anställda på 
IT-avdelningen köper in hårdvaran som krävs och sätter upp systemet efter 
företagets behov. Om företag inte har tillräcklig kompetens för att göra detta kan de 
köpa tjänsten av en ESP (Enterprise Service Provider) som då installerar en NAS och 
underhåller den.17 

                                                        

14 http://computer.howstuffworks.com/vpn.htm 

15 http://computer.howstuffworks.com/vpn7.htm 

16 http://computer.howstuffworks.com/vpn6.htm 

17 http://computer.howstuffworks.com/vpn3.htm 

http://computer.howstuffworks.com/vpn.htm
http://computer.howstuffworks.com/vpn7.htm
http://computer.howstuffworks.com/vpn6.htm
http://computer.howstuffworks.com/vpn3.htm
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3.8 RSA 

RSA är en algoritm som har fått sitt namn efter de personer som arbetade fram den 
(Rivest, Shamir, Adleman). RSA är ett block cipher och kan användas både för 
signering samt kryptering. RSA bygger på den asymmetriska krypteringsmetoden 
och genererar i sin algoritm en privat och en publik nyckel.18  

3.9 Nuvarande SCADA-system 

Med sina ca 800 anställda är Stora Enso en väldigt stor arbetsplats. Detta medför att 
det krävs många stora och komplexa system för att företaget skall fungera på alla 
plan. För att förtydliga hur systemen är uppbyggda skall dessa redogöras och 
förklaras ytterligare. 

Själva grunden av verksamheten bygger på två olika leverantörer för driftsystem. 
Dessa är Siemens Simatic PCS 7 och ABB Advant 800xA. Båda systemen har sina för 
och nackdelar och arbetar därför tillsammans för att komplettera varandras styrkor 
och svagheter. Det finns tre nätverks topologier i 800xA systemet, där alla av dem 
använder sig av Ethernet och TCP/IP nätverk vilka är både fysiskt och 
funktionsmässigt indelade i olika nivåer.19 Alla topologier använder sig av ett 
primärt och sekundärt nätverk för att skapa redundans, det som skiljer systemen åt 
är om nätverken delas fysiskt eller igenom funktionella system. 

3.9.1 ABB Advant 800xA 

ABB Advant 800xA lämpar sig för mindre företag som använder sig av mindre än 50 
noder. Där kör man kontrollnätverket och klient/servernätverket på samma fysiska 
nätverk. Kontrollnätverket hanterar styrsystemen i realtid och informationen från 
anslutna enheter uppdateras automatiskt. Klientnätverket bygger på interaktion av 
användare och mjukvara med en server. Fördelar med denna implementation är att 
den är billig och enkel i jämförelse med de andra topologierna. Nackdelarna är dock 
att man saknar kontroll över broadcast trafiken och allmän filtrering av trafik. 
Dessutom är en annan nackdel att felaktigheter inom klient/server nätverket direkt 
påverkar kontrollnätverket.20 

Den andra nätverkstopologin lämpar sig för lite större företag, man börjar då 
använda sig av RNRP(Redundant Network Routing Protocol). Där skiljs 
klient/server nätverket och kontrollnätverket med konnektivitetsservrar. Eftersom 
denna topologi använder sig av RNRP så betyder detta att varje nätverk använder 
sig av ett fysiskt primärt/sekundärt nätverk. De skiljs åt av konnektivitetsservrar 

                                                        

18 Gollman, 2011, s. 263-269 

19 ABB, 2007, s. 20 

20 ABB, 2007, s. 22 
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som kör RNRP protokollet, detta tillför flera fördelar, till exempel att fel inom 
klient/server nätverket inte påverkar kontroll nätverket. Konnektivitetsservrar 
används för att separera klientservrar och kontrollnätverket men möjliggör 
kommunikation mellan de båda nätverken. Servern innehåller bland annat filter. En 
annan fördel är att om man kör broadcasts på klient/server nätverket påverkar 
detta inte realtidstrafiken på kontrollnätverken. 

En tredje fördel är att konnektivitetsservrarna kan kontrollera flödet av trafik och 
därmed filtrera oönskad trafik. Den sista topologin är mest lämpad för system där 
antalet noder överstiger 50. I denna implementation har kontrollnätverket delats i 
två eller flera nätverk. För att optimera systemet efter prestanda skall PLC 
(Programmable Logic Controller) till PLC kommunikationen ske inom samma 
nätverk.21 

3.9.2 Siemens Simatic PCS 7 

Siemens PCS 7 system använder sig inte av endast en form av säkerhetsmoduler för 
att uppnå säkerhet. De använder sig istället av en kombination av ett flertal olika 
faktorer för att skapa en säker helhet som t.ex. genom att dela upp nätverken i 
segment, accesspunkter, nätverksövervakning, nodövervakning, accesskontroll, 
tidssynkronisering, patchadministration, virusskydd och olycksfallsresponser. En 
positiv sida med Siemens är att de erbjuder en komplett säkerhetslösning för sina 
system, både hårdvara, mjukvara, kontrollprogram och 
nätverkssäkerhetsutrustning.22  

Brandväggar används för att begränsa tillgängligheten mellan de olika segmenten 
och här skall en noggrann övervägning göras angående vilka segment som får 
kommunicera och på vilket sätt. När en kommunikationsväg har bedömts som viktig 
kan IPsec användas för att implementera säkrare anslutningar. Även en DMZ 
(Demilitarized Zone) kan här användas för att skapa en säker zon där information 
från osäkrade parter kan kommunicera med säkrade parter. DMZ kan ses som ett 
filter mellan företagets interna nätverk och internet utanför. Externa enheter 
kommer åt företagets nätverk via en speciellt konfigurerad webserver som ger 
begränsad åtkomst till företagets interna nätverk.23 PCS 7 systemen 
rekommenderar att man använder sig av Microsoft Internet Security & Acceleration 
Server för PC baserade lösningar. Mycket på grund av dess förmåga att filtrera HTTP 
trafik på applikationslagret och dessutom dess inbyggda anti-virus funktioner. Den 
kan även dekryptera IPsec data som en Proxy för att analysera avvikande beteenden 
i nätverkstrafiken.  

                                                        

21 ABB, 2007, s. 23 

22 ARC Advisory Group, 2007, s. 12 

23 ARC Advisory Group, 2007, s. 13 
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För hårdvarubaserade brandväggar rekommenderar Siemens sina egna Scalance S 
säkerhetsmodeller, de skiljer sig från de andra då de är anpassade för industriella 
miljöer och optimerade för kommunikation av processkontrollinformation. 
Brandväggen har en mängd möjligheter att utnyttja för att implementera säkerhet, 
dels paketfiltreringsfunktioner från inspektering av enskilda packet till 
anslutningsinspektioner där de specifika situationerna angående 
trafiksanslutningar analyseras för att avgöra huruvida trafiken är tillåten eller ej. Ett 
exempel på detta kan vara en brandvägg som enbart tillåter trafik som skickas från 
det interna nätet utåt för att sedan vänta på ett svar. 

 Även så kallade "etablerade TCP sessioner" kan tillåtas med nytta.24 PCS 7 har ett 
helt koncept angående hur uppdateringarna skall hanteras. 

Det stora problemet med alla industriella system är att en uppdatering skall ej 
utföras när ett system körs och ett industriellt system skall köras konstant, vilket 
försvårar uppdateringscykeln. PCS 7 använder sig av SMS (Microsofts System 
Management Server) samt WSUS (Software Update Service).  

Administrering av uppdateringar hanteras först genom en systematisk skanning av 
systemet efter möjliga svagheter, därefter visas en rapport av resultaten och de 
saknade nödvändiga uppdateringarna. Utifrån denna lista får en bedömning göras 
för att väga risken av att fortsätta köra, alternativt kostnaden att installera 
patcherna.25  

För att upptäcka virus, maskar och trojaner används även dedikerade 
antivirussystem. PCS 7 stödjer Trendmicro Office Scan Corporate Edition, Symantec 
Antivirus Corporate Edition och McAfee VirusScan Enterprise. För optimal effekt bör 
de placeras vid accesspunkter och filtrera inkommande och utgående trafik. Dock så 
kan säkerhetspolicys diktera installation av antivirusprodukter och detta får 
analyseras i varje enskilt fall.  

För industriella komplex med mer än tio datorer bör PCS 7 använda sig av Windows 
Active Directory för att kontrollera datorer och användarkonton. Användandet av 
denna tjänst bör följa den givna säkerhetspolicyn och se till så att rätt personer har 
rätt behörigheter och att även dess användare har en tydlig förståelse för denna.26  

Som med ABB används även här VPN och kryptering för att säkra nätverken. 
Siemens rekommenderar att man använder Network Access Quarantine Control 
tillsammans med Microsofts ISA (Internet Security and Acceleration) server. 
Karantänprogramvaran är effektiv i och med att när en ny enhet ansluts till 

                                                        

24 ARC Advisory Group, 2007, s. 14 

25 ARC Advisory Group, 2007, s. 15 

26 ARC Advisory Group, 2007, s. 16 
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nätverket sätts den i en karantän där den får analyseras innan den får tillgång till 
nätverket. 

Om access till industrins data skall ske via en webläsare rekommenderar Siemens 
att man använder kryptering och serverautentisering med hjälp av SSL (Secure 
Sockets Layer) med HTTPS alternativt IPsec med autentisering via användarnamn 
och lösenord. Dessutom skall giltiga certifikat säkerställas för att ytterligare 
optimera säkerheten.27 Även en metodisk synkronisering av tidsystem bör göras 
eftersom många industriella system är beroende av att processer sker vid en exakt 
tidpunkt i samband med en annan process.28 
  

                                                        

27 ARC Advisory Group, 2007, s. 17-18 

28 ARC Advisory Group, 2007, s. 19 
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4 Metod 

Metoden som används följer IEEE1471-2000 Recommended Practice for 
Architectual Description of Software-Intensive Systems som beskriver en metod för 
hur en arkitekturmodell kan se ut. Den tolkning som gjorts utav denna standard är 
att en arkitekturhypotes kan definieras som en mängd regler som i sin tur utformar 
sig som policys och restriktioner. Metoden skall indelas i två delar för att tydligt 
redogöra för tankeprocessen bakom skapandet av denna modell. 

 

4.1 Tänkta användare 

När en arkitekturhypotes skall utformas är det viktigt att identifiera olika 
användares relation till systemen de interagerar med. För att systemen skall fylla sin 
funktion krävs det att de är designade på ett sådant sätt att användare på olika 
behörighetsnivåer skall erbjudas access för endast den specifika användarens 
ändamål. Dessa användare kan delas in i följande grupper: 

 De som använder eller äger (företaget) systemen: (operatörer, användare, 
konsulter, köpare och kunder) 

 De som utvecklar, beskriver och dokumenterar arkitekturen: (arkitekterna) 

 De som utvecklar, levererar och underhåller systemen: (programmerare, 
leverantörer, personal som verifierar kvalitetskontroll, underhållspersonal etc.) 

 De som övervakar och analyserar systemen: (administratörer, 
systemansvariga, chefer etc.) 

För att få en komplett bild över systemens möjliga risker skall en noggrann analys 
av dessa grupper genomföras där de olika användarnas behov och riskfaktorer 
begrundas. 
 
När denna modell appliceras på företaget Hylte Mill hamnar fokus på den första, 
tredje och fjärde punkten d.v.s. operatörerna, administratörerna, de som sköter, 
underhåller systemen och de systemansvariga. Speciellt operatörerna eftersom det 
är de som ska använda sig av pekplattorna för att få fram informationen från 
SCADA-systemen. Ur deras vy skall detta ske på ett snabbt och smidigt sätt där 
säkerheten inte ligger i fokus vilket däremot strider emot vad administratörerna vill 
uppnå då de strävar efter ett så säkert system som möjligt och prioriterar detta 
högre än användarvänligheten. Här uppstår en kollision mellan två grupper som 
båda har intresse av systemet men relationen skiljer de åt. Att reda ut dessa 
bekymmer kommer att bli en central frågeställning i utformningen av 
arkitekturhypotesen. 
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Två stycken vypunkter väljs ut där fem olika grupper granskas. Resultatet ligger till 
grund för diskussionen och arkitekturförslaget till företaget. Den första vypunkten 
fokuserar på tillgänglighet och den andra på säkerhet. Detta för att det i detta fall 
existerar en intressekollision mellan dessa två vyer och eftersom bägge två ingår i 
företagets ursprungliga önskemål anses dessa vara mest relevanta. För att ens 
kunna påbörja arbetet med vypunkterna är en undersökning av systemets 
nuvarande status nödvändig. Denna arkitekturhypotes innebär inte att en ny 
arkitektur skall tas fram utan en uppdatering och ersättning av den trådbaserade 
nätverkslösning som idag finns för Hylte Mills processnät. 

Vypunkterna för säkerhet och tillgänglighet är hypoteser baserade på egna 
uppfattningar samt tolkningar av företagets krav. De valda vypunkterna utformas 
genom att undersöka de grupper som har någon form av relation till systemet samt 
deras respektive intressen och bekymmer.  

 

4.2 Insamling av information 

Bakgrunden till arkitekturdesignen kommer delvis innefatta unik information 
specifikt relaterad till Hylte Mills system och miljö. Arkitekturhypotesen som 
sammanställs kommer även att baseras på relevant litteratur inom området. Detta 
för att avgöra vilka metoder och protokoll som skall utnyttjas. Om relevant 
information hittas på internet kommer källan att jämföras med en annan Internet 
eller litteraturkälla. Om källornas information stämmer överens kommer 
internetkällan att anses vara betrodd. 

Övriga källor som kommer användas är: 

 Kontakpersoner på Hylte Mill 

 Ritningar 

 Handledare på skolan 
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5 Resultat 

5.1 Nuvarande topologi 

För att kunna ta fram en arkitekturhypotes gjordes en undersökning där syftet var 
att ta reda på hur det existerande processnätet är uppbyggt. Den utfördes genom en 
rundvandring med en administratör från företaget som även presenterade en 
helhetsbild av nätverket som t.ex. inkluderade styrsystem och operatörstationer. 
Denna inblick i företaget möjliggjorde en djupare förståelse av systemet vilket 
underlättade utformningen av arkitekturhypotesen. Processnätet kommunicerar 
med TCP/IP och kör detta över Ethernet. Distributionsswitcharna finns utplacerade 
i varje byggnad och använder sig av VLAN (Virtual Local Area Network). Figur 5 
nedan ger en överblick av hela verksamheten och mer detaljerade beskrivningar av 
respektive områden ges i figurerna 6 till 10 på nästkommande sidor. 

 

 

Figur 3 En överblick över hela processnätet och de områden arkitekturen skall designas runt. 
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Figur 4 Överblick av Kraftblocket. 

Kraftblocket fungerar som själva hjärtat i processnätet. Kraftblocket är kopplat på 
fibern från huvudkontoret och distribuerar länken vidare till de andra nätverken via 
en core-switch. I KB körs två SCADA-system, ABB och SIEMENS, informationen från 
dessa skickas till en switch som via en patchpanel för data vidare till 
operatörsstationerna. 
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Figur 5 Överblick av Slip/Tmp. 

Slip/Tmp är kopplad till KB via fiber för att få tillgång till internet. Här finns även två 
switchar som är kopplade till en patchpanel. Switcharna skickar data från SCADA-
systemen till operatörstationerna via patchpanelen.  
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Figur 6 Överblick av RP 1 & 2. 

RP 1 & 2 huserar två stycken switchar som tar emot data från SIEMENS SCADA-
system och skickar vidare detta via en patchpanel som har till uppgift att förmedla 
informationen till operatörsstationerna. RP 1 & 2 är även kopplat till KB via fiber för 
att få tillgång till internet. 
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Figur 7 Överblick av Renseri 1. 

Renseri 1 kör två SCADA-system: ABB och SIEMENS. Dessa är kopplade till en 
switch, för att få denna information på operatörsstationerna är switcharna kopplade 
till patchpaneler. 
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Figur 8 Överblick av Renseri 2. 

Renseri 2 använder sig av tre stycken switchar för redundans. SCADA-systemet som 
används är ABB och skickar sin information till huvudswitchen som sedan skickar 
vidare detta till operatörsstationerna via patchpaneler. 

 

5.2 Vypunkter 

Arkitekturhypotesen vidgar nu sitt perspektiv för att identifiera ytterligare problem 
genom att sätta sig in i varje grupps vy och se systemet ur gruppernas synpunkt. 
Vyn redogör för respektive grupps intressen och problem relaterat till systemen  
(se Tabell 1 och Tabell 2).   
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Vypunkt 1: Tillgänglighet 

 

Grupper Intressen Bekymmer 

 
Operatörer: 

 Snabb access 
 Livebilder av systemet 
 Portabel lösning 
 Lättillgängligt 

 

 Säkerhetspolicys som tar tid 
t.ex komplicerade tillfälliga 
lösenord 

 Ineffektiv access 
 Roaming mellan olika 

områden 
 Tillgänglighet 

 

 
Arkitekter: 

 Tillfredsställa ägarens behov. 
 Skapa en säker anslutning 
 Införa AAA 
 Övervakning 

 

 Komplex miljö 
 Kombinationen av säkerhet 

och tillgänglighet 
/effektivitet 

 

 
Underhållare: 

 Smidig access 
 Lätt att underhålla 
 Bevarandet av trådad access 

till systemen 

 

 Säkerhet över Prestanda 
 Krånglig anslutningsprocess 
 Bevarandet av trådad access 

till systemen 

 

 
Ägare: 

 Tidseffektivt 
 Vinstdrivande 
 Central administrering 

 

 

 Kostnad 
 Täckningsgrad 

 

 
Övervakare 

 Effektiv lösning på sikt 
 Skalbart 
 Övervakningsverktyg 

 

 Central tillgänglighet 

 

Tabell 1 Vypunkt för tillgänglighet 
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Vypunkt 2: Säkerhet 

I denna vy sätts säkerheten i centrum hos de olika grupperna och resultatet av 
analysen blir då följande. 

Grupper Intressen Bekymmer 
Operatörer  Skydda sitt arbete 

 

 Avlyssning av systemen 
 Tidskrävande accessprocesser 
 Säkerhet över prestanda 
 Hastighetsbekymmer 

 
Arkitekter 
 
 
 
Arkitekter 

 Bidra med säker lösning till 
alla grupper 

 God övervakning 
 AAA 
 Kryptering 
 Begränsa användarrättigheter 

 

 Nyckelhantering 
 Attacker 
 Säkerhetshål 
 Skydd av system inifrån och 

utifrån 
 Säkerhet utan att kompromissa 

tillgänglighet 

 
Underhållare  Kvalitetskontroll 

 Övervakning 
 Alarm 
 RDP 

 

 Användarrättigheter 

 

Ägare  Skydda känslig information 
 Tillgänglighet 
 Övervakning 
 Offert 
 Redundans 

 

 

 Informationsläckage 
 Affärshemligheter 
 Kostnad 
 Förlust 
 Rättigheter 

 

 
Övervakare  Övervakningsmetoder 

 Limitera användarrättigheter 
 Lätt överskådligt 
 Prioritering av information 

som loggas 
 Säkerhet över 

användarvänlighet 

 

 Stor mängd information 
 Övervakning dygnet runt 
 Administrering 

 

Tabell 2 Vypunkt för säkerhet 

Här har utgångspunkten varit säkerheten och resultatet har därför skilt sig markant.   
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6 Diskussion 

Diskussionen inriktar sig på analys av protokoll och tekniker baserade på de två 
vypunkter som redogjorts för i resultatet.  

6.1 Säkerhet 

Inga system kan vara hundra procent säkra, vare sig det gäller datorer eller nätverk. 
Strukturen bör vara noga anpassad efter företagets önskemål och inte använda sig 
av en mängd olika tekniker samt protokoll utan endast tillämpa de funktioner som 
är väsentliga. Genom att begränsa mängden funktioner/protokoll i nätverket 
förenklas underhållet och antalet säkerhetshål kan minimeras. 

6.2 Protokoll 

6.2.1 WLAN 

Tillgänglighetsvy 

WLAN möjliggör ett dynamiskt system som tillåter användare att etablera en 
uppkoppling mot ett nätverk trådlöst. Detta medför att kabel och 
anslutningsproblem försvinner förutsatt att täckningen kan tillhandahållas. Detta 
bidrar således till en mer effektiv och smidig verksamhet. En design baserad på 
WLAN minskar även kostnaden eftersom mindre kablage krävs. Ett av problemen 
med WLAN är att uppnå en god täckning med bra bandbredd eftersom tekniken är 
känslig för miljö jämfört med den trådbaserade nätverkstekniken. Nätverket bör 
separeras genom att tilldela de olika byggnadernas nätverk olika SSID värden med 
unika lösenord. De bör också skyddas genom brandväggar och accesslistor.  

Säkerhetsvy 

Om en administratör över nätverket inte specificerar ett eget SSID på nätverket 
kommer accesspunkterna tilldelas ett standard SSID som är satt av tillverkaren av 
produkterna. Detta är en lätt väg in för en utomstående eftersom den då endast kan 
försöka med ett känt standard SSID för access. Detta är ingen metod som 
rekommenderas då SSID värdet lätt kan snappas upp genom att avlyssna 
kommunikationen i nätverket då det finns med i datapaketen som skickas och tas 
emot. En metod att föredra är istället att konfigurera det trådlösa nätverket så att 
accesspunkter endast accepterar kända MAC-adresser, dock är inte denna metod 
helt säker heller. Detta pågrund av att en utomstående även här kan avlyssna nätet 
och se vilka MAC-adresser som är acceptabla och därefter modifiera sin egen MAC-
adress för att sedan få tillgång till nätverket. 
 
Det kan konstateras att det inte är säkert att hantera access av nätverket via 
nätverksinformation självt som SSID och MAC-adresser och det är även därför 
mycket vanligare med ett WLAN konfigurerat efter infrastructure mode där klienten 
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ansluter via AP:s för att sedan validera sin identitet mot exempelvis en RADIUS 
server.29,30 Denna variant av autentisering kan för Hylte Mill förslagsvis se ut på 
följande sätt (se Figur 12).31 
 

6.2.2 WPA 

Tillgänglighetsvy 

WPA påverkar inte användarnas upplevelse av systemet märkvärt. För att få tillgång 
till systemet krävs det en digital nyckel och att användaren befinner sig nära en AP.  

 

 

                                                        

29 Gollman, 2011, s. 377-378 

30 http://www.practicallynetworked.com/support/wireless_secure.htm 

31 Gollman, 2011, s. 377-378 

Figur 9 Autentisering i accesspunkterna med infrastructure mode. 

http://www.practicallynetworked.com/support/wireless_secure.htm
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Säkerhetsvy 

WPA är ett säkrare och bättre alternativ än WEP.32 Dock anses detta protokoll vara 
knäckt och vi anser att det finns ett bättre alternativ vilket är uppföljaren till WPA 
nämligen WPA2. Ett antal datorforskare från Japan hävdar att de kan hacka sig in på 
ett system som använde sig av WPA på en minut. Metoden som togs fram för att 
knäcka WPA byggde på Beck-Tews metoden för att attackera ett nätverk som var 
skyddat med WPA. Det är på grund av detta som WPA anses vara ett osäkert 
säkerhetsprotokoll.33,34,35 

 

6.2.3 WPS 

Tillgänglighetsvy 

WPS protokollet är väldigt bra att använda sig av när man vill sätta upp ett nätverk 
snabbt och saknar kunskap inom området. Det är också en tidseffektiv process för 
en administratör eftersom individen själv inte behöver konfigurera nätverket 
manuellt. 

Säkerhetsvy 

Vid en första anblick kan detta verka lockande för en nätverkstekniker på ett litet 
företag som snabbt vill konfigurera ett trådlöst nätverk. Dock är det inte att 
rekommendera ur ett säkerhetsperspektiv eftersom att enheten kan vara 
konfigurerad med den externa PIN-koden som används för att etablera en säker 
anslutning. Om detta är fallet innebär det att nätverket är känsligt för brute force-
attacker. Anledningen till detta grundar sig i hur WPS läser av och hanterar 
anslutningssessionen mellan enheterna. När PIN-koden skickas kontrollerar AP:n 
endast de första fyra siffrorna av PIN-koden, om dessa stämmer kollar AP:n på de 
resterande fyra siffrorna för att verifiera om koden stämmer. Om nu inte första eller 
sista delen av PIN-koden stämmer skickar AP:n tillbaka ett EAP-NACk meddelande. 
 Ur en attackerares synvinkel betyder detta att antalet kombinationer minskar 
drastiskt från 10^8 (100 000 000) till endast 10^4+10^4 (20 000) då man endast 
behöver arbeta med fyra siffror åt gången. Det är alltså en mindre tidskrävande 

                                                        

32 http://www.practicallynetworked.com/support/wireless_secure.htm  

33 http://www.dailywireless.org/2009/08/27/wpa-encryption-broken-in-60-seconds/ 

34http://jwis2009.nsysu.edu.tw/location/paper/A%20Practical%20Message%20Falsification%20At
tack%20on%20WPA.pdf 

35 http://www.ida.liu.se/~TDTS09/report/tdts09-rapport-wlan-doip22.pdf 

 

http://www.practicallynetworked.com/support/wireless_secure.htm
http://www.dailywireless.org/2009/08/27/wpa-encryption-broken-in-60-seconds/
http://jwis2009.nsysu.edu.tw/location/paper/A%20Practical%20Message%20Falsification%20Attack%20on%20WPA.pdf
http://jwis2009.nsysu.edu.tw/location/paper/A%20Practical%20Message%20Falsification%20Attack%20on%20WPA.pdf
http://www.ida.liu.se/~TDTS09/report/tdts09-rapport-wlan-doip22.pdf
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process att verifiera om en fyrasiffrig kombination stämmer gentemot en 
åttasiffrig.36 

6.2.4 WPA2 

Tillgänglighetsvy 

Teknikerna för WPA respektive WPA2 skiljer sig åt ur ett säkerhetsperspektiv. För 
tillgängligheten innebär valet av teknik ingen skillnad för användaren. För att få 
åtkomst till nätverket krävs det att användaren anger ett lösenord.  

 

Säkerhetsvy 

Skillnaden i säkerhet för WPA2 gentemot WPA ligger i krypteringsalgoritmen och 
metoden för integritetskontrollen på paket som skickas. Detta medför att WPA2 är 
det säkraste säkerhetsprotokollet som finns tillgängligt för WLAN.37,38 
En brist som redan har uppmärksammats är att lösenordet skickas med i 
handskakningsprocessen i PSK.39 (Se figur 2) 

6.2.5 RDP 

Tillgänglighetsvy 

RDP är en oersättlig tillgång för administratörer och tekniker som vill kunna jobba 
på en plats men samtidigt få tillgång till andra system för att exempelvis felsöka 
utan att fysiskt behöva flytta på sig. Detta är ett enkelt sätt att effektivisera arbetet 
för personal på ett företag. 

Säkerhetsvy 

RDP har länge ansetts vara ett säkert alternativ för fjärrinloggning, men på senare 
tid har RDP:s  trovärdighet och säkerhet ifrågasatts. En anledning till detta är för att 
Microsoft den 13:e Mars 2012 publicerade ett stort säkerhetshål i protokollet som 
möjliggjorde att en person kunde köra skadlig kod på en dator som körde RDP. 
Microsoft täppte till denna sårbarhet samma dag som den publicerades. Trots detta 
finns det fortfarande många system som inte blivit uppdaterade och utsätter därför 

                                                        

36 http://sviehb.files.wordpress.com/2011/12/viehboeck_wps.pdf 

37 http://www.informationweek.com/news/177105338 

38 ,http://helpdeskgeek.com/networking/comparison-of-wifi-encryption-types/ 

39 http://www.ida.liu.se/~TDTS09/report/tdts09-rapport-wlan-doip22.pdf  

http://sviehb.files.wordpress.com/2011/12/viehboeck_wps.pdf
http://www.informationweek.com/news/177105338
http://helpdeskgeek.com/networking/comparison-of-wifi-encryption-types/
http://www.ida.liu.se/~TDTS09/report/tdts09-rapport-wlan-doip22.pdf
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företag som använder sig av RDP för en potentiell säkerhetsrisk.40 
 

6.2.6 VPN 

Tillgänglighetsvy 

Användandet av VPN möjliggör mobilitet för användaren genom att låta personen 
komma åt ett internt nätverk oberoende av geografisk plats. 

Säkerhetsvy 
Eftersom VPN erbjuder säkerhet i form av stark kryptering och användning av SSL 
finns det en risk att många företag anser att de är skyddade. Detta i sig självt leder 
till en falsk trygghet för företag då de förmodar att en implementering är tillräcklig 
för att skydda företaget. Vi hävdar att en kedja inte är starkare än sin svagaste länk 
och den svagaste länken i ett VPN system är autentiseringsprocessen av användare. 
Om ett företag inte tillämpar starka lösenord och tydliga policys för dessa, kan 
systemet vara känsligt mot inloggning av otillåtna personer som kan få tillgång till 
känslig information.41 
 
  

                                                        

40 http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-020 

41 http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/05_08_SSL-VPN-Security.html 

http://technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/ms12-020
http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/05_08_SSL-VPN-Security.html
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7 Slutsats 

I det här arbetet har vi försökt ta fram en arkitektur för vad vi anser är centralt i 
byggandet och designandet av Hylte Mills trådlösa nätverk. Arbetet är skräddarsytt 
efter företagets krav och är förmodligen inte applicerbart i andra miljöer. 
Arkitekturen bygger på de två vypunkterna som tidigare har granskats och är 
utformade efter företagets användare samt deras relation till systemet. De tekniker 
och protokoll vi tagit upp anser vi vara relevanta för de krav som sats upp av 
företaget och möjliggör även framtida expansion av systemet utan större insatser. 
Med hjälp av vypunkterna som tidigare utformats och annan information som 
samlats in har vi kommit fram till ett arkitekturförslag till företaget som kommer att 
redogöras nedan. 

 Vi anser att krypteringen som ska köras på WLANet skall vara WPA2 
Enterprise edition. 

Vi och många andra anser att det är den säkraste krypteringsformen för ett trådlöst 
nätverk i dagsläget. 

 RDP skall köras mellan pekplattorna och de stationära operatörsstationerna 

RDP var ett krav från företagets sida och har därför inkluderats i vårt förslag. 

 Autentisering på nätverket ska ske via en TACACS+ server då företaget 
använder sig främst av CISCO produkter 

Autentisering är kritiskt då administratörer snabbt och enkelt kan kolla upp vem 
som använt sig av systemet, vad individen har gjort och hur länge den har varit 
inloggad. Om den här lösningen anses vara för dyr finns det alternativ genom 
exempelvis användandet av en RADIUS server. Vi rekommenderar dock 
användandet av TACACS+ om det är möjligt (se Figur 11). 

 Ett gästnät ska sättas upp för inhyrd kompetens 

Detta för att förhindra otillåten access från obehöriga och endast ge access till de 
som verkligen behöver den. 

 VPN ska användas vid inloggning utanför Hylte Mills egna företagsnät där 
användaren måste autentisera sig 

Då VPN använder sig av en stark kryptering genom SSL och företaget använder sig 
av bra autentiseringsmetoder anser vi att detta är den bästa lösningen för säkra 
anslutningar från internet till företagets egna nät. 

 Eftersom Hylte Mill redan använder sig av TCP/IP-stacken och Ethernet för 
trafiken i företagets trådbundna nätverk ingår dessa även i vår modell 
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Detta för att underlätta framtida förändringar och expansioner av nätverken samt 
servicar i nätverken. 

 WLAN skall köras i infrastucture mode d.v.s. autentisering sker via 
accesspunkterna, alternativt centraliserad lösning (802.1x med port 
authenticator 

En sådan arkitektur kan se ut på följande vis (se Figur 12).42 
 

Figur 12 ovan är ett förslag då autentisering via accesspunkterna kan ses som en 
svaghet ur ett säkerhetsperspektiv eftersom en användare kan koppla in sig på 
accesspunkterna för att få otillåten access till systemet. Vi tror dock inte att det skall 
vara ett problem att ha autentisering via accesspunkterna eftersom de kommer 
befinna sig högt upp i taken eller på avskilda platser som ej är lättåtkomliga. Om 
företaget anser att det är en för stor risk kan de då istället prova en lösning med 
802.1x som skyddar systemen internt med hjälp av funktionen port authenticator 
(se Figur 11). 
 
Även om det trådlösa nätverket inte skulle fungera fullt ut på grund av faktorer som 

                                                        

42 http://www.wireless-nets.com/resources/downloads/802.1x_C2.html 

Figur 10 Arkitektur för 802.1x Autentisering. 

http://www.wireless-nets.com/resources/downloads/802.1x_C2.html
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är svåra för oss att förutspå utan mer djupgående testning av t.ex. täckning och 
systemen etc. påverkar detta inte företagets produktion eftersom den trådbundna 
lösningen fortfarande kommer att finnas till hands som en backup lösning. 
 
Säkerhet är ett rörligt mål och är någonting som ständigt måste underhållas. De 
förslag vi tagit fram är vad vi anser är en säker lösning i dagsläget. Vi kan dock inte 
garantera att säkerheten bibehålls eftersom vi inte vet hur framtiden kommer att se 
ut. Det förslag som vi kommit fram till är endast en teoretisk modell och vi vet inte 
hur det kommer att fungera vid en eventuell implementation eftersom sådana tester 
inte varit en möjlighet. Trots detta tror vi att de resultat vi kommit fram till är av 
intresse för företaget samt att arkitekturstudien skall underlätta för en framtida 
implementation. Vi hoppas även att denna studie kommer vara till hjälp för 
företaget i andra syften.   



 

42 
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