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Abstract  

 
I dagens samhälle där tillgången till information är nästintill obegränsad och nätverk 
finns överallt ökar kraven på IT-säkerhet. Gratis programvaror och information om 
hur man använder dessa finns enkelt tillgängliga för vem som helst på Internet idag. 
Då många av dessa programsviter har full support och de är mycket användarvänliga 
innebär det också att fler kan utföra intrång och attacker mot olika IT-miljöer utan 
att behöva inneha expertis inom området. Ett hjälpmedel mot dessa hot är 
penetrationstesting, där man kan identifiera eventuella brister och sårbarheter i ett 
givet IT-system. 
 
Den här rapportens mål har varit att utreda om Örkelljunga Utbildningscentrums IT-
säkerhet står i proportion till känsligheten på informationen som de innehar och 
behandlar. 
 
Detta har gjorts genom ett penetrationstest, där man på plats har skannat skolans 
nätverk efter sårbarheter och möjliga intrångsvägar. 
Därefter har sårbarheterna utvärderats och rankats efter hur kritiska de anses vara 
och utifrån detta teoretiskt bevisat hur man som attackerare hade kunnat gå till väga 
för att komma åt eller förstöra känslig information. 
 
Resultaten visade på ett flertal kritiska brister som vid närmare analys hade kunnat 
utnyttjas för att ta sig in i systemet och eventuellt komma åt känslig information. 
Slutsats blev därför att Örkelljunga Utbildningscentrums IT-miljö för närvarande inte 
har tillräcklig säkerhet i proportion till känsligheten på information som de innehar. 
 
Keywords: Penetrationstesting, nätverkssäkerhet, Nessus, Nmap, sårbarhetsanalys.  
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1 Introduktion 

I dagens högteknologiska samhälle är det givet för många människor att alltid ha 
tillgång till Internet, ständigt vara uppkopplad till sociala medier och ha direkt 
åtkomst till mängder av information av alla dess slag. Det går också att se en trend 
att skolorna inser hur viktig den digitala biten är då de i många fall tilldelar egna 
datorer till eleverna, samt erbjuder uppkoppling genom skolans nätverk. I dagens 
utbildningssätt har det blivit mer regel än undantag att i sin undervisning dagligen 
använda datorer och utnyttja nätet som en informationskälla. Då tekniken blir mer 
avancerad och tillgången utbreder sig i hög fart ökar givetvis intresset för att 
utforska de många möjligheter som detta innebär. Intresset för hacking och IT-
säkerhet diskuteras ofta i media och ett exempel på detta är exponeringen av 
Anonymous [1] attacker. 

De flesta inser hur många möjliga konsekvenser det finns av att ta sig in i ett IT-
system, men det kommer alltid finnas dem som vill testa gränser och undersöka om 
det går att komma åt information som man inte har behörighet till. För den som vill 
ta reda på hur man hittar säkerhetshål i nätverket för att kunna ta sig vidare i 
systemet, finns det lättillgängliga guider på nätet. Det finns även en uppsjö av 
färdigpaketerade verktyg tillgängliga för gratis nedladdning, en del med grafiskt 
gränssnitt vilket sänker kunskapsnivån som krävs av användarna. Möjligheterna är 
många och den ungdomliga nyfikenheten kan lätt ta över utan förståelse för 
innebörden av handlingarna, vilken typ av information man kan komma åt, samt 
vilka skador man kan förorsaka i en skolas IT-miljö med dessa kraftfulla verktyg i fel 
händer. Då antalet datorer ökar successivt ställs ju frågan om säkerheten ökar i 
samma takt. 

Då man i skolornas nätverk hanterar mycket information rörande elever, lärare och 
utbildning som måste vara avskärmat från obehöriga krävs också en viss typ av 
säkerhet för att skydda den. Ett system kan aldrig vara helt säkert men beroende på 
hur känslig informationen man skyddar är kan det krävas olika grader av säkerhet. 
Genom att använda sig av brandväggar och programvara som kontrollerar den 
digitala trafiken i nätverket kan man minska riskerna att obehöriga får åtkomst till 
känsligt material. En annan viktig bit är att ha en policy där man är tydlig och 
behjälplig med till exempel hur man utformar ett starkt lösenord samt hur man på 
ett säkert sätt använder nätet och hanterar känslig information. 
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1.1 Bakgrund till projektet 

En överenskommelse med Örkelljunga Utbildningscentrum gjordes, om att få 
undersöka deras IT-miljö. Projektet inleddes med att intervjua ansvariga på skolan i 
syfte om att få fram vad de anser är tillräckligt säkert samt att få en överblick om 
hur IT-miljön var uppbyggd. Det gjordes även en informationsinsamling för att ta 
reda på vilka informationstillgångar som fanns samt var de fanns i nätverket. 

Efter detta blev nästa steg att utföra en skanning efter eventuella sårbarheter i 
nätverket och dokumentera dessa. Utifrån sårbarheterna som upptäcktes samlades 
det in så mycket fakta och kunskap som möjligt så att man slutligen skulle kunna 
testa det praktiskt i laborationsmiljö.  

Vid närmare undersökning av hur man exploaterar sårbarheterna kunde man 
avgöra vilka informationstillgångar som var hotade och därifrån avgöra om 
säkerheten stod i proportion till känsligheten på informationen. 

För att skapa ett realistiskt scenario så att man skulle kunna dra paralleller till 
exempelvis en elev som intresserar sig för skolans nätverk, användes programsviter, 
verktyg och guider som hittades på nätet. Tanken var att inga programvaror som 
användes skulle kosta något, vara lättillgängliga och enkla att använda med bra 
manualer. 

Rapporten börjar med att introducera ämnet samt frågeställningarna. Under 
rubriken bakgrund förklaras den teoretiska biten av vad ett penetrationstest 
innebär samt hur man kan använda det för att skapa en säkrare IT-miljö. Det 
kommer vidare under metoddelen beskrivas hur alla steg planerades och utfördes 
från rekognoscering till analys av de exploaterade sårbarheterna. I utförandet 
användes verktygen Nmap, Nessus, Armitage och Metasploit som även beskrivs 
utförligare längre fram i rapporten. 
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1.2 Frågeställningar 

Syftet med denna rapport var att utreda om Örkelljunga Utbildnings-centrums IT-
säkerhet stod i proportion till känsligheten på informationen som skolan innehade. 
Målen för att besvara detta är: 

● Identifiera eventuella svagheter och säkerhetshål i skolans IT-miljö. 

● Bevisa teoretiskt hur svagheter och säkerhetshål kan utnyttjas för att komma 

åt eller förstöra känslig information. 

● Uppskatta hur allvarliga dessa svagheter är, sett till vilken information man 

kan komma åt. 

 

1.3 Etiska perspektivet 

Då rapporten ägnades åt teknisk undersökning av ett kommunalt nätverk var det 
viktigt att den hölls inom ramar och regler som sattes upp av ägaren av systemet. 
Detta är mycket viktigt att ha i åtanke så man inte riskerade att utsätta systemet för 
onödiga eller direkt farliga metoder som kunde orsaka oönskad nertid eller skada. 
En annan viktig aspekt att tänka på när det gäller skolor var att det hanteras känslig 
information som t.ex. personuppgifter rörande elever och personal. För att försäkra 
att inget brott begicks vid utförandet av projektet utnyttjades inga sårbarheter i 
skolans nätverksmiljö, utan detta skedde i en säker laborationsmiljö. 

I projektet skapades en metod som hade en ordentligt beprövad utförandedel i 
laborationsmiljö innan testet genomfördes på kommunens nätverk och därmed 
minimerades riskerna att orsaka problem i systemet. Alla utförandetekniker var 
också godkända av IT-ansvariga innan de sjösattes. Först efter metoderna var 
testade i säker miljö utfördes de mindre riskabla rekognosering- och 
skanningsprocesserna på skolans nätverk, medan den mer kritiska exploateringen 
enbart skedde i laborationsmiljö.  
 
 

1.4 Teoretisk bakgrund 

 

1.4.1 Vad är IT-säkerhet? 

När man beskriver IT-säkerhet kan man dela upp området i tre delar, alla lika 
viktiga för att helheten ska fungera [2]. Den första delen och den man oftast startar 
med när man vill säkra ett IT-system är kravbilden. Vilka krav ett system har på sig 
beror på vad för syfte systemet har. Vad ska det utföra? Hur säkert måste systemet 
vara? Vad ska kunna nås och vad ska inte kunna nås? 
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När man har besvarat alla frågorna och fått en färdig kravbild kan man fortsätta till 
nästa del. 

Nästa del är IT-policyn. Policyn är de steg man måste följa för att nå den kravbild 
som man har målat upp i den första delen. Policyn beskriver vad som är tillåtet att 
göra och vad som inte är tillåtet. 

När man har gjort de teoretiska bitarna återstår den sista delen; 
säkerhetsmekanismerna. Mekanismerna är de metoder och verktyg som man 
använder för att se till att policyn följs och att kraven på systemet uppnås. En 
säkerhetsmekanism som kan hjälpa ett system att uppnå kraven som ställs är 
penetrationstest [3]. 

 

1.4.2 Vad är penetrationstest? 

Dagens expanderande informationssamhälle medför väldigt många positiva förut-
sättningar för företag och verksamheter att på smidigt sätt effektivisera sina 
uppgifter. De spenderar stora summor på mjukvarutjänster som gör arbetet enklare 
att genomföra, men med fler mjukvarutjänster ökar också risken för att systemet 
blir utsatt för intrång eller störande attacker. 

För att minska risken förlitar sig verksamheter på att de enskilda mjukvaru-
producenterna uppdaterar sina produkter och på så sätt täcker eventuella hål i 
tjänsterna. Även om uppdatera tjänster är en viktig del i att säkra sitt nätverk kan 
det ge en falsk känsla av säkerhet, då man inte har en aning om var de faktiska hålen 
är. Kanske använder man sig av en tjänst vars producent inte längre underhåller 
produkten eller inte är snabba nog att uppdatera den. Dessutom upptäcks det hela 
tiden nya så kallade ”zero-days”, vilket innebär en helt ny sårbarhet som inte har 
hittats innan [4]. För att få en verklig bild av var bristerna i säkerheten ligger kan 
man utföra penetrationstest [3] [5]. 

 

Penetrationstest är med en simpel beskrivning att hacka med tillåtelse eller så kallat 
“etiskt hackande”, men är egentligen mycket djupare än så. Till skillnad från en 
vanlig hackerattack som har ett mål och inga etiska hinder för hur målet ska nås, är 
ett penetrationstest mycket krävande när det gäller vad för information man får ut 
av testet och vad man får lov att göra [5]. För att ett penetrationstest ska vara 
informativt bör de som utför testet och företaget som testas noggrant gå igenom 
mål, scenarion och utförande. På så sätt kan man undvika störningar av verksamhet, 
etiska komplikationer och att informationen man får ut är oanvändbar [6]. 

Utförandet av ett penetrationstest kan gå till på en mängd olika sätt beroende på de 
faktorer som diskuterats med företaget, men i grund och botten ska det symbolisera 
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flera olika hackerattacker för att upptäcka om någon är möjlig. Då man i vissa fall 
inte vill eller får riskera att verksamhetens system utsätts för exploatering, kan man 
göra vissa mindre riskfyllda delar av penetrationstestet på plats och förflytta de lite 
mer kritiska attackerna till laborationsmiljö där man i teorin kan visa hur dessa kan 
exploateras av en hacker. I andra fall kan en fullständig attack utföras, men dessa 
kan vara skadliga för verksamheten och medföra att systemen ofrivilligt modifieras, 
samt att testaren kan komma åt material han inte har rätt till. 
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2 Metod 

 

För att genomföra en säkerhetsanalys krävs det att man har en utstuderad och 
välorganiserad metod. Ett penetrationstest innefattar flertalet olika moment och har 
en genomgående röd tråd, som till slut länkar samman alla steg till en komplett 
rapport där resultaten sammanställs. Rapportens tillvägagångssätt för 
penetrationstest har grundats i metoderna från A penetration testing model(BSI), 
OSSTM(ISECOM) samt rapporten Aiming at Higher Network Security Through 
Extensive Penetration Tests av A. Bechtsoudis och N. Sklavos. Dessa organisationer 
och forskare har strukturerat upp test genom att gå igenom steg för steg hur man 
går tillväga med säkerhetsanalys och penetrationstestning. Detta gjorde att man 
kunde genomföra testerna på ett säkert och mycket effektivt sätt. 

Det är viktigt att förbereda sig ordentligt innan de praktiska momenten av 
penetrationstestningen börjar. De första stegen i arbetet innebar att välja ut vilka 
verktyg som kommer att användas under processen och studera dessa noggrant för 
att få en klar bild över vad de utför. Efter det har klargjorts vilka verktyg som ansågs 
vara de bästa för arbetet, upprättades en överenskommelse med målsystemets 
ägare där det bestämdes vad som fick göras för att inte riskera några etiska 
dilemman.  

När detta hade gjorts var det dags att genomföra rekognosering av målsystemet, 
vilket innebar att information om systemet samlades in så att nästa steg, 
skanningen, kunde genomföras effektivt och precist. Skanningen innebar att det togs 
reda på vilka enheter som var aktiva, vilka portar som var öppna och vilka tjänster 
som kördes. Utifrån informationen som utvanns kunde man fortsätta med en 
sårbarhetsskanning. Sårbarheterna dokumenterades, rankades och implement-
erades sedan i Metasploit. I Metasploit kunde man därefter se vad som krävdes för 
att utföra attacker mot sårbarheterna samt vad man kunde åstadkomma vid 
exploatering. Resultaten innebar att slutsatser kunde dras om hur man hade kunnat 
skada det riktiga systemet genom att utnyttja de sårbarheter som hittades. 
Beroende på informationen som var hotad samt vilken nivå av kunskap som krävdes 
för att utnyttja säkerhetshålet, kunde det bedömas om säkerhetsnivån var tillräcklig. 

 

2.1 Forskningsansats 

Eftersom arbetet skulle komma att ge beskrivande data och innefatta egna 
beskrivningar valdes en kvalitativ forskningsmetodik. Resultaten ansågs vara unika 
för just denna miljö och kan därför inte att replikeras till fullo på en annan plats. 
Detta är ännu en anledning till varför en kvalitativ ansats [9] valdes. 



 

8 

 

2.2 Presentation av resultat 

Flertalet andra penetrationstest utförda på vetenskapliga tillvägagångssätt 
presenterar sina resultat både grafiskt i form av skärmdumpar och i text [10]. Då det 
ansågs ge ett lättförstått och överskådligt resultat kommer det att i rapporten 
presenteras på liknande sätt. Fullständiga resultat presenteras i de kompletta 
Nessusrapporterna [11] [12]. 

 

2.3 Rekognosering – Insamlande av information 

Insamlande av information är en av de viktigaste bitarna av penetrationstestning. 
Att planera och vara väl förberedd med mycket information om målet är både 
ovärderligt och extremt nyttigt innan du ger dig in i nästa steg. För att få så bra 
underlag som möjligt bör man först kontrollera vilka IP-adresser som finns 
tillgängliga, för att sedan bryta ner informationen och skapa en lista över vilka mål 
som är relevanta för just detta penetrationstest. 

Det är även viktigt att ha en välordnad strategi för sin rekognosering, som innehåller 
både en aktiv och en passiv del. Den aktiva delen innebär att man kommer att 
interagera med skolans nätverskadresser och kontrollera om de är tillgängliga. I 
denna fas är det viktigt att man har klargjort för den ansvariga IT-personalen vad 
som kommer att ske, samt varifrån man gör testet då varningar kan skickas och man 
fastnar i kommunens loggar. Att göra en passiv rekognoseringsattack kan vara nog 
så viktigt. Passiv informationssökning utförs genom att söka t.ex. med Googles 
sökmotor och använda kommunens hemsida för att få ut mycket användbara 
upplysningar, utan att göra avtryck i loggar eller övervakningssystem som IDS/IPS1. 

Då en överenskommelse gjordes med IT-ansvariga på Örkelljunga 
utbildningscentrum kommer rapportens rekognosering till största delen att bestå av 
intervjuer med personal, samt uppgifter över infrastruktur och adressintervall som 
dem har gett ut. Det är av betydelse för senare tester att informationen är korrekt, 
samt att ingen information tillbakahålls, men det är inte kritiskt för arbetet då 
testerna kommer verifiera informationen. Då nätverket i första hand testades 
inifrån användes främst den informationen som fåtts genom IT-ansvariga och 
verifierades därefter med Nmap och Nessus.  

 

                                                        

1 IDS/IPS → Intrusion Detection System/ Intrusion Prevention System 
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2.4 Testfas  

För att kunna utföra penetrationstest på ett effektivt och säkert vis krävs det en 
mängd förberedelser. I bästa fall konstruerar man en laborationsmiljö där man 
säkert kan testa olika verktyg och tekniker utan att riskera skada på viktiga system. 
Dokumentation av varje verktyg och teknik utförs noggrant, för att sedan kunna 
utvärdera dem. Vilket verktyg eller teknik som passar bäst beror på de förut-
sättningar som uppdraget innefattar. Till exempel kan tidsbrist vara en faktor och 
man får därför fokusera på de verktyg och tekniker som ger väsentlig information 
på kort tid.  

Det som gjordes först var att ta reda på vilka enheter som fanns i nätverket, samt 
vilka portar som var öppna.  För att uppnå detta användes Nmap. 

  

2.4.1 Nmap 

Nmap är och har länge varit ett starkt verktyg för att utforska nätverk och skanna 
portar. Just detta verktyg passade arbetet bra eftersom det är open source och har 
en stark community, där lösningar på problem och guider uppvisas. Nmap har också 
en grafisk version som kallas Zenmap som är lite mer användarvänlig, men ändå 
innefattar samma fullständiga funktioner. Det som främst användes var Zenmap 
som även erbjuder funktioner som att grafiskt visa upp nätverkets topologi, vilket 
kan vara nyttigt för att förstå nätverkets uppbyggnad. I rapporten kommer namnet 
Nmap fortsatt att användas konsekvent även om den grafiska versionen användes i 
de flesta fall. 

Nmap är ett väldigt flexibelt verktyg med många alternativ, men som vid grund-
inställning söker igenom tusen kända portar per protokoll och enheter i syfte att 
hitta öppna portar som tjänster lyssnar på. Den information som fås fram genom att 
göra portskanning med Nmap är portnummer, vilket protokoll som används, vilken 
tjänst som lyssnar på porten, samt vilken status porten har. En port kan ha olika 
status beroende på vilken metod som används och vid vilken tidpunkt man utför 
skanning av den. Som exempel kan en brandvägg vara svår att komma förbi med en 
viss metod, eller så används inte porten av någon tjänst just vid det tillfället då den 
skannas [13]. 

Flertalet sorter av skanningar testades i laborationsmiljö för att kunna utvärdera 
vilka som gav den information som eftersöktes. En av de första sakerna man testar 
vid en skanning är enkla pingkommandon. Ett pingkommando använder sig utav 
protokollet ICMP. 
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2.4.2 ICMP – Internet Control Message Protocol 

ICMP är ett nätverksprotokoll som skickar ett paket med en begäran (ICMP Echo 
request) till den angivna adressen, som i sin tur returnerar ett svar (ICMP Echo 
Reply) till den källan som genererade förfrågan [14]. Genom att utföra ping-
kommando kan man se om ett system är uppe och kopplat till nätverket. Det 
genererar även en del annan information som kan vara värdefull, som t.ex. hur lång 
tid det tog tills svaret anlände. 

En viktig åtanke att ha är att inte helt blint förlita sig på detta då det dels inte är 
pålitligt då det inte är garanterat att få svar [15], och dels att det relativt enkelt går 
att konfigurera systemet att inte svara på denna typ av paket. Även om man inte får 
ett svar av systemet bör man fortsätta med de andra stegen, för att vidare detektera 
om man kan hitta öppna portar och sårbarheter. 

Andra portar och typer av skanningar testades efter pingkommandona. Portar är en 
typ av kommunikationsväg mellan programvara, nätverk och hårdvaran i en dator. 
En del av portarna är protokollspecifika och för att dataöverföring ska ske är det 
definierat som standard vilka portar som används vid informationsutbyte av 
respektive protokoll. För att de olika programmen ska kunna kommunicera med 
varandra behöver de portar som används till protokollen vara öppna och det kan 
man definiera som en väg in i systemet. 

Nästa typ av skanningar som prövades var TCP-skanningar, vilket det finns många 
olika varianter utav. 

2.4.3 TCP – Transport Control Protocol 

TCP är ett anslutningsorienterat nätverksprotokoll som tillhandahåller en tillförlitlig 
kommunikationstjänst mellan applikationerna i olika system. Genom att kunna 
detektera felaktiga och borttappade paket kan TCP återsända de nödvändiga 
paketen och därmed se till att all data blir levererad på ett korrekt sätt. TCP 
protokollet garanterar också med hjälp av sekvensnummer att paketen levereras i 
rätt ordning för att på så sätt minska riskerna att oordnad data ska skapa 
komplikationer i systemen. För att hålla reda på att målsystemet har erhållit korrekt 
information krävs det att systemet svarar med en bekräftelse (ACK) med vilka paket 
den mottagit, samt vilket sekvensnummer den förväntar sig vid nästa sändning och 
på så sätt kan TCP ha full kontroll över dataströmmen. Många applikationer såsom 
WWW, Email och FTP använder TCP för att få ett så säkert överföringssätt som 
möjligt. För att få en TCP-anslutning att upprättas och synkroniseras används en så 
kallad trevägshandskakning [16]. 

 

Trevägshandskakningens tre steg: 
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1 Handskakningen startar med att källsystemet sänder ett paket med SYN-

flaggan satt till ett, samt ett sekvensnummer för att synkronisera 

anslutningen. 

2 Efter att ha mottagit paketet från källsystemet skickar målsystemet tillbaka 

ett paket med ACK och SYN-flaggorna satta för att berätta att det accepterar 

begäran från det systemet, samt skickar tillbaka en egen begäran med 

sekvensnumret ökat med ett för att färdigställa synkroniseringen.   

3 I det sista steget sänder källsystemet tillbaka ännu ett paket med ACK-flagga 

satt och accepterar därmed begäran från målsystemet, samt slutför 

synkroniseringen. När detta steg är komplett har en tillförlitlig anslutning 

upprättats och trafik kan börja sändas mellan systemen. [16] 

TCP-anslutningsskanning 

En TCP-anslutningsskanning är av den mer vanliga och stabila typen av 
skanningar. Anslutningsskanningen fungerar på så sätt att den försöker 
upprätta en tre-vägs handskakning på den aktuella porten och man kan 
snabbt få information om systemet är uppe och har en väg in, även om en 
ping fallerade innan. Då detta kommando utför en komplett tre-vägs 
handskakning plockar den även ner anslutningen på ett kontrollerat sätt och 
risken att överbelasta systemet blir väldigt liten. [17] 

SYN-skanning 

En SYN-skanning är en snabbare typ än TCP-skanningen. Den utför de första 
stegen liknande som i en tre-vägs handskakning, men istället för att fullfölja 
och etablera den med ett sista ACK-paket väljer den att skicka ett RST-paket 
som avslutar anslutningen innan den är fullt upprättad. Detta innebär att det 
blir färre paket skickade och det kan minska både värdefull tid, samt 
belastning av system vid en skanning av flera IP-adresser samtidigt [17]. 

 

Utöver TCP-skanningarna utfördes också UDP-skanning. 

 

2.4.4 UDP – User Datagram Protocol 

UDP är ett nätverksprotokoll som levererar paket med minsta möjliga protokoll-
mekanismer. Detta innebär att funktioner som tillförlitlighet och kontroll inte 
prioriteras, utan det handlar till stor del om dataströmskapacitet. Till skillnad från 
TCP används UDP protokollet oftare vid t.ex. videoöverföring och internettelefoni då 
det är både snabbare och har mindre fördröjning. UDP protokollet har ingen 



 

12 

 

kontroll över vilka paket som kommer fram till målet, om det finns fel i något eller 
om de levereras i rätt ordning, vilket också innebär att detta protokoll används av 
de applikationer som inte kräver någon tillförlitlighet [18]. 

UDP-skanning 

Att få ut information från en UDP-skanning kan vara lite mer komplicerat då 
UDP-protokollet inte har för avsikt att generera ett svar eller bekräftan att 
paketet har anlänt. Det försvårar ju givetvis situationen, men bör dock inte 
utelämnas då vid vissa få tillfällen UDP-tjänsten faktiskt levererar ett gensvar 
och man kan få ut att porten accepterar UDP paket. Nmap har även här ett 
tillägg där man adderar version-skanning och på så sätt provocerar mål-
systemet att generera ett svar  [17]. 

När de olika portskanningar som ansågs vara användbara hade testats blev nästa 
steg att gå vidare till att skanna efter sårbarheter i systemen. För att detta skulle 
kunna göras användes Nessus. 

 

2.4.5 Nessus 

Nessus är ett program skapat av Tenable network solutions för att möjliggöra 
penetrationstestning av nätverk. Nessus gör det möjligt att ta reda på vilka enheter 
som finns i nätverket, vilka portar som används, vilka tjänster som körs bakom 
dessa portar och vilka sårbarheter som finns. Utöver detta kan Nessus användas för 
att exploatera sårbarheterna, med andra ord attackera systemet. Programmet finns 
både till UNIX och till Windows. För att utföra alla sina steg använder sig Nessus 
utav olika plugin som är skrivna i Nessus egna skriptspråk nasl. Plugin finns under 
olika kategorier beroende på deras syfte. 

För att köra Nessus krävs det en del av din dators processorskraft och minne på 
grund av hur Nessus är byggt. När Nessus används startas en process för varje host, 
skanning, samt för varje plugin vilket gör att det blir väldigt många processer 
samtidigt. 

Nessus första steg är att ta reda på vilka enheter i nätverket som är levande och 
aktiva. Den delen av Nessus som sköter detta är ett plugin som heter ping_host.nasl. 
Pluginet använder sig av fyra olika tillvägagångssätt för att ta reda på om en enhet 
är aktiv eller inte. Att pluginet använder sig av olika sätt gör det svårt för en 
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brandvägg att blockera Nessus helt. Det första alternativet man har är att enbart 
skicka ICMP paket till enheten. Med andra ord en vanlig pingsweep2. 

Det andra alternativet är en TCP ping, vilket innebär att ett TCP Syn paket skickas 
till en speciell destinationsport från en specifik källport. Vilka portar Nessus provar 
beror på vad man väljer att testa. Det tredje alternativet är att köra både ICMP och 
TCP ping och det fjärde är att inte köra något av alternativen. Att välja det fjärde 
alternativet innebär att man signalerar till Nessus att alla adresser är aktiva och 
kräver testning. De IP-adresser som inte svarar markeras som en host/ping_failed.  
För att göra detta första steg mer effektivt rekommenderas det att man på något sätt 
tar reda på någon adress som är aktiv, samt några portar som är öppna. Detta kan 
göras effektivt genom Nmap. 

Nästa steg Nessus utför är detektering utav tjänster. En tjänst är metoden som 
enheter använder för att kommunicera över ett nätverk. Tjänsterna använder en 
port för att ta emot data och en annan att för att skicka. Specifika tjänster använder 
sig av samma port vid mottagandet av data vid varje specifikt nätverksprotokoll, t.ex 
port 80 är standard för tjänsten http. När maskinen som tjänsten körs på skickar 
information väljs ofta en hög slumpmässig port. Tjänsten är kopplad till en 
applikation som körs på datorn. T.ex. kan tjänsten www vara kopplad till en Apache 
webserver som körs på datorn [19]. De två vanligaste sätten för tjänster att 
kommunicera är genom att antingen etablera en kontaktorienterad anslutning 
(TCP), eller en anslutning som inte kräver respons från mottagaren (UDP).   

Kategorin av plugin som används till denna typ heter ACT_SCANNER. Oftast används 
här pluginet nmap.nasl även om det finns andra att välja på också. Här får man fram 
en komplett lista på öppna portar som läggs in i Nessus kunskapsbas. Om en enhet 
som var markerad som host/ping_failed från första steget inte heller har några 
öppna portar, förklaras den som död/inaktiv. När Nessus vet vilka portar som är 
öppna kan programmet sätta igång att försöka ta reda på vilka tjänster som körs 
bakom varje port. För att göra detta körs ytterligare ett plugin igång som heter 
find_service2.nasl. Pluginet kan avgöra om porten körs genom Secure Socket Layer 
[20], vilket innebär att den är krypterad samt att den kan avgöra vilken tjänst som 
körs bakom porten med hjälp av så kallad fingeravtrycksteknik. Fingeravtrycks-
tekniken innebär att Nessus skickar en förutbestämd sträng till porten och 
analyserar sedan svaret som man får. 

Resultaten läggs in i kunskapsbasen där den öppna porten listas tillsammans med 
vilken service som körs bakom den. Kunskapsbasen som finns nu används till det 

                                                        

2 Skicka ping-kommando till flertalet IP-adresser för att se om man får svar och kan 
konstatera vilka system som är uppkopplade samt igång. 
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tredje steget i Nessus process, att ta reda på information om varje aktiv enhet och 
öppen port. Kategorin av plugins som används är ACT_GATHER_INFO. Inom den här 
kategorin finns det oerhört många plugins att välja på och hur man går tillväga 
beror på vad man vill ha ut och vad för resultat man har fått tidigare. Det är nu vi får 
veta vilka sårbarheter som finns i systemen. Anledningen till varför steget kallas 
informationssamlande och inte sårbarhetskanning är för att det hela sker på ett 
harmlöst sätt. Sårbarheterna upptäcks genom att Nessus tar reda på versioner av 
tjänsterna som körs på enheten, eller att testa tjänsterna till exempel genom att 
skicka en cross-site scripting attack [21]. Dessa möjliga sårbarheter sparas i 
kunskapsbasen och kommer sedan att försöka utnyttjas vid en eventuell attack [22]. 

Datorsystem har ofta en mängd mjukvaror som är installerade samt olika tjänster 
som är igång.  Många gånger finns det program som aldrig utnyttjas på systemet och 
på grund av att de aldrig används blir risken att de inte uppdateras också 
överhängande. Vissa av dessa mjukvaror och tjänster innefattas ofta av kända 
sårbarheter. De sårbarheter som uppkommer kan t.ex. utgöras av felaktig 
programmerad kod, eller dålig implementation av mjukvaran. Det förekommer en 
mängd program som bär olika sårbarheter och det finns givetvis skillnad på 
svårigheten att exploatera dessa svaga punkter. 

 

2.5 Skanning 

Efter att ha samlat in data om målsystemet och utvärderat innehållet var det dags 
att utföra de delar som tidigare testats fram. Genom att utföra dessa moment i de 
steg som användes i testfasen, kunde de mest sårbara ställena hos systemet 
upptäckas på ett kontrollerat sätt. Då det i testfasen togs fram kommandon som gav 
nyttig information och samtidigt var tidseffektiva, kunde fortsatt arbete utföras på 
ett mer strukturerat sätt så, att den plan som sattes upp under förberedelserna 
följdes. 

 

2.6 Rankning av sårbarheter 

Efter att skanningen av nätverket gjordes och eventuella sårbarheter 
dokumenterades, rankades sårbarheterna efter hur allvarliga de var.  Hur allvarlig 
en sårbarhet var baserades på CVSS ranking system. 

 

2.6.1 CVSS - Common Vulnerability Scoring System 

CVSS är en öppen industristandard för att mäta allvarlighetsgraden på sårbarheter.  
CVSS skalan sträcker sig från 0.0 till 10.0, där 0-3.9 anses vara av låg-, 4-6.9 mellan- 
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och 7-10.0 hög sårbarhetsgrad. Hur högt en sårbarhet rankas på skalan avgörs av ett 
antal mätvärden, bland annat vilken typ av åtkomst som krävs, svårighetsgrad och 
hur det påverkar målsystemet [23]. 

CVSS rankingsystem användes för att det är ett välkänt och dokumenterat 
metodsätt. Dessutom stödjer Nessus CVSS och det ger graderingar av samtliga 
sårbarheter som hittas. Sårbarheterna som Nessus hittade finns i National 
Vulnerability Database (NVD) och rankas även där med CVSS [24]. 

När de svagheter med högst CVSS-poäng, samt de övriga svagheter utan CVSS-
ranking men som ändå anses värda att ta upp rankats, sparades de aktuella .xml-
filerna som programmen Nessus- respektive Nmap-skanningarna skapade. Dessa 
filer importerades in i Metasploit och då presenterade Metasploit möjliga attacker 
mot just de sårbarheterna. 

För att göra det på ett säkert sätt och för att undvika etiska dilemman, sattes en 
laborationsmiljö upp där skolans nätverk simulerades. Eftersom det inte gick att 
replikera skolans IT-miljö exakt så resonerades det teoretiskt om vad man skulle 
kunna göra respektive vad man skulle kunna komma åt baserat på skolans 
nätverkstopologi. 

I kapitlet exploatering/analys utvärderas vad en angripare skulle kunna göra och 
komma åt. Det tas även upp hur säker skolans IT-miljö anses vara, samt vad som bör 
förbättras.  

Under kapitlet slutsats mäts vad som kom fram under analysen, mot vad skolan 
anses ha för krav på säkerheten enligt deras egen policy.  Slutligen avgörs det om 
systemet kan anses vara säkert relaterat till informationen som skolan innehar. 

 

2.6.2 Metasploit 

Metasploit från Rapid7 [25] är ett starkt verktyg för alla som vill utföra penetrations 
testning. Det skapades utav HD Moore 2003 men gick sedan ihop med Rapid7 2009 
där Moore blev Chief Security Officer för Rapid7 och Chief Architect för fortsatt 
utveckling av Metasploit [26]. Med över 1000 exploateringar inbyggt i programmet 
och en community[27] som konstant utvecklar fler, är det många 
penetrationstestares första val när man praktiskt vill testa ett systems säkerhet. 
Programmet kan köras antingen via en kommandotolk eller via ett webinterface. 
Det senare är smidigast att använda med klickfunktioner och man får då en bra 
överskådlig bild av sitt projekt.   

Metasploit behöver inte endast användas som ett exploateringsprogram. Det går 
även att göra nätverksskanning efter sårbarheter, lösenordsknäckning och fler 
avancerade funktioner. Om man föredrar att göra nätverks- och sårbarhetsskanning 
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med andra program, går det att importera resultat från dessa in i Metasploit. 
Programmet analyserar sedan resultaten och kan utifrån dessa lista exploateringar 
som kan fungera.  

Det är gratis att ladda ner Metasploit, men då är exploateringsfunktionerna och 
andra avancerade funktioner avstängda. Det som återstår är skanningsfunktionerna 
och analys av resultat. Det som användes vid utförandet var en tillfällig testversion 
som gav tillgång till de flesta funktionerna, bland annat exploatering. 
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3 Utförande 

 

3.1 Rekognosering 

Eftersom penetrationstestet var uppbyggt på ett samarbete med skolans IT-
ansvariga, byggdes rekognoseringen på material som samlades in genom skrivna 
frågor och intervjuer med IT-personalen.  

Till att börja med skapades ett formulär med frågor, angående hur nätverket var 
uppbyggt, vilka typer av operativsystem som användes, samt hur kommunens policy 
såg ut. Då det hade bestämts att utförandet av penetrationstestet skulle vara från en 
skolelevs perspektiv, diskuterades det även fram att det bästa sättet var att skaffa 
ett elevkonto, där testerna skulle utföras från. I vidare mejlkonversation med IT-
personalen utökades färgspektrumet med frågor rörande rättigheter, trådlös access 
samt uppdateringar av enheterna. När tillräcklig information samlats genom mejl, 
bokades ett personligt möte med IT-personalen för att räta ut de sista frågetecknen 
innan testerna genomfördes på plats. 

 

3.2 Testfas inför skanning 

Innan skanning utfördes på plats genomfördes en testfas där det sattes upp ett eget 
nätverk i labbmiljö. Nätverket bestod av två switchar och tre datorer. En dator 
användes för att skanna med Nessus, en annan agerade som en vanlig Windows 7 
maskin, samt den tredje skulle representera skolans server med Windows Server 
2008 R2 installerat. Syftet med testfasen var som tidigare nämnt att se vilka 
kommandon och typer av sökningar som fungerade bäst, samt var mest effektiva. 

 

3.3 Skanning 

När utrustningen var på plats i skolan och det var dags att koppla in den på det 
trådlösa nätverket för att utföra de första testerna uppdagades det att tidigare 
information om skolans system inte var riktigt korrekt tolkad. Vid anslutning till det 
trådlösa nätverket var uppfattningen att man även skulle få åtkomst till elevkontot 
med tillhörande nätdisk på den nya servern. Detta var dock inte fallet, då det 
trådlösa endast gav en väg ut på Internet. För att få full tillgänglighet till elevkontot 
var det även tvunget att vara inlagd i serverns domän och detta kunde endast en 
administratör ordna. Det bestämdes då att dela upp testet i två delar med liknande 
utförande för de två olika nätverken, för att se vilken information som framkom från 
respektive nät. För att kunna utföra skanningarna på det interna nätverket från 
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skolans datorer, behövdes även här administratörsrättigheter för att kunna 
installera och köra vissa delar av Nmap och Nessus. 

Efter att ha förstått skillnaden mellan det trådbundna nätet och det trådlösa nätet i 
skolan under rekognoseringen, delades skanningen upp i två delar. Eftersom 
resultaten varierade mellan det trådbundna och det trådlösa nätverket blev 
tillvägagångsätten olika baserat på resultaten av de tidigare skanningarna. 

 

3.4 Skanning av det trådlösa 

Först användes verktyget Nmap och följande kommandon: 

nmap -sn 192.168.8.0/24  

Kommandot säger till Nmap att söka igenom alla adresser inom det lokala 
nätverket för att upptäcka vilka IP-adresser som för tillfället används utan att 
utföra portskanning. 

 

nmap -sT 192.168.8.0/24 

Enligt informationen från rekognoseringen skulle det inte kunna nås några 
enheter från det trådlösa nätverket och detta testades genom att genomföra 
en TCP-scan i syfte att om möjligt upptäcka öppna TCP-portar. 

 

nmap -sS -A -PN 192.168.8.3 

En aggressiv SYN-scan utfördes riktad mot den gamla servern för att 
upptäcka vilket operativsystem och version som kördes på servern. Eftersom 
tidigare skanning visade att det var en aktiv IP-adress användes flaggan -PN 
för att skippa detektering av enheter och på så sätt spara tid. Fokus lades på 
den gamla servern då det visade sig av tidigare TCP-scan att det bara var den 
som var kontaktbar.   

 

3.4.1 Skanning med Nessus: 

Efter resultaten av tidigare Nmap skanningar ansågs det att en Nessus skanning mot 
den gamla servern var det enda som kunde utföras via det trådlösa nätverket. Efter 
att Nessus-skanningen var gjord exporterades informationen till ett PDF-dokument. 
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Nessus har ett enkelt inbyggt verktyg som gör att man i rapportform kan dela upp 
resultatet för varje enhet, samt dess sårbarheter. Sårbarheterna kategoriseras sedan 
även i olika riskfaktorer som kritisk, hög, medium samt låg. Verktyget presenterar 
också en kategori som kallas information, där nyttig data om t.ex. olika tjänster 
samlas. Denna information är av den karaktären att den kan vara nyttig att veta men 
den används inte till en direkt exploatering. Fokus i rapporten kommer att ligga på 
de sårbarheter med riskfaktor kritisk och hög, samt diverse information som kan 
vara användbar. 

 

3.5 Skanning av det trådbundna 

Även här börjades det med att använda Nmap som verktyg och följande 
kommandon för att få ut information: 

nmap -sn 192.168.8.0/24 

Som det beskrevs under den trådlösa skanningen är detta kommandot till för 
att ta reda på vilka IP adresser som används och svarar. Med andra ord vilka 
IP adresser som enheter använder. 

 

nmap -sS -A 192.168.8.0/24 

Precis som med det trådlösa utfördes en aggressiv SYN-scan i syfte att få 
information om enheters operativsystem, servicepack och öppna TCP-portar. 
Skillnaden jämfört med den trådlösa skanningen var att denna riktades mot 
hela nätverket. Detta på grund av att den första skanningen gav svar från alla 
aktiva enheter som fanns på nätverket. 

 

nmap -sT 192.168.8.0/24 

Även om en TCP-scan borde ge samma resultat som en SYN-scan, så kördes 
en TCP-scan mot hela nätverket för att se om den visade någon skillnad i 
öppna portar. 

 

nmap -sUV 192.168.8.3 

En UDP-scan genomfördes mot den gamla servern i ett försök att få 
information om vilka tjänster som används och vilka versioner av dessa som 
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används. Anledningen till att skanningen riktades mot servern specifikt var 
att -sU är en väldigt tidskrävande scan och om den hade körts mot hela 
nätverket hade det tagit alldeles för lång tid. 

 

3.5.1 Skanning med Nessus: 

Till skillnad mot skanning mot det trådlösa nätverket där bara den gamla servern 
svarade på kommandona så utfördes här en fullskalig skanning mot hela nätverket. 
Detta baserades på tidigare skanningar med Nmap där svar gavs från flertalet 
uppkopplade enheter. 
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4 Resultat 

 

4.1 Rekognosering 

Kontakten med IT-personalen kändes mycket förtroendeingivande och de svarade 
precist och bra på alla frågor. Informationen som framkom var att skolans nätverk 
bestod av en Windows server 2008 R2 som var placerad bakom en Clavister SG2310 
brandvägg. Skolan hade också ett trådlöst nätverk som bestod av en AP-kontroller 
med fem stycken accesspunkter kopplade till sig, samt ett antal fasta stationära 
datorer och skrivare. Gällande uppdateringar på servern så görs detta inte efter ett 
visst schema, utan det sköts frekvent på lov eller på vissa fredagseftermiddagar då 
omstarten inte påverkade det dagliga arbetet i större utsträckning.  När det gäller 
brandväggen var den installerad av en Clavister-specialist, som också hyrdes in när 
det var behov av stora förändringar. De lite mindre justeringarna som t.ex. 
blockering av vissa portar och ändringar i accesslistor sköttes av IT-teknikerna 
själva.  

Det trådlösa nätverket är ett Hewlet Packard-baserat nätverk som använder sig av 
ett Colubris inloggningssystem där man loggar in sig genom webbläsaren och blir 
utslängd vid längre inaktivitet. Personalens datorer lämnas in vid lov då de blir 
genomgångna, rensade och uppdaterade. 

Nätverket på skolan var uppdelat på två stycken VLAN. Det ena användes av lärare 
och elever medan det andra endast användes för det administrativa arbetet på 
skolan. Efter diskussion togs beslutet att enbart göra testerna på VLAN:et för 
elever/lärare för att inte riskera några etiska komplikationer.  

För att komma in på skolans nätverk användes ett tilldelat konto med nätdisk och 
samma behörigheter som eleverna har. Kontot blev kallat hhtest med lösenord 
hhtest. Ett konto till det trådlösa nätet upprättades också, som var av samma 
formation som eleverna hade tillgång till. Nätverksadresserna tilldelades genom en 
DHCP-server på både de fasta datorerna och andra datorer som kopplades in. 
Servern samt skrivarna som var knutna till nätverket hade dock statiska adresser, 
som var manuellt satta. Nätverket som användes var 192.168.8.0/24, där servern 
hade 192.168.8.4 som adress.  

Väl vid skolan genomfördes en rundtur som visade hur nätverket såg ut och då 
upptäcktes det att en gammal server fortfarande användes, samt att den var 
placerad på plats medan den nya servern är av virituellt slag och placerad i 
kommunhusets egen serverhall. Den gamla servern hade hängt med ett tag och 
användes främst av verkstadsprogrammet, då man hade licenser för Solid Works på 
just denna. Servern var en Windows 2003 och hade den statiska IP-adressen 
192.168.8.3. Eftersom denna server var relativt gammal var IT-personalen oroliga 
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att en omstart skulle kunna orsaka en krasch så inga uppdateringar gjordes 
överhuvudtaget. I resten av rapporten kommer denna server att refereras som ”den 
gamla servern” för att underlätta.  

Vid rundturen i byggnaden upptäcktes även att det ena switchskåpet var olåst och 
helt exponerat. I detta skåp fanns bland annat den viktiga VLAN-switchen som 
skötte all datatrafik som skickades till och från skolan. Förklaringen var att den ena 
ansvariga IT-teknikern inte hade nyckel som passade och för att underlätta vid 
konfigurering av switchen stod detta skåp olåst delar av tiden.  

 

4.2 Testfas inför skanning 

Efter att ha testat flertalet olika kommandon, främst inom Nmap, blev resultatet 
följande: 

Detektering av enheter gör snabbast och enklast med flaggan -sn. 

För att få fram enheters operativsystem och versioner av service pack med mera så 
fungerade flaggan -sS -A bäst samtidigt som den var mycket mer tidseffektiv än den 
motsvarande -sT skannen.  

Flaggan -PN kan användas för att skippa detekteringen av enheter och går därför 
direkt till själva skanningen. -PN kan därför med fördel användas när man vet att 
många enheter är levande, eller när de inte går att nå med en ping-request för att 
spara tid. 

En -sT scan ger bra resultat över öppna TCP-portar men tar längre tid än en 
motsvarande -sS scan. 

En -sUV ger utförliga resultat när det kommer till öppna UDP-portar, samt 
versionsnummer på tjänster som är igång. En sådan skanning tar dock oerhört 
mycket tid och kommer därför enbart köras mot specifika mål. 

Nessus kördes även mot hela nätverket och fick fram sårbarheter som nmap inte 
fick, plus att det var väldigt tidseffektivt trots att alla enheter hittades. 

Efter testfasen beslutades det att följande kommandon skulle användas för 
skanningen: 

nmap -sn 192.168.8.0/24 

nmap -sT 192.168.8.0/24 

nmap -sS -A 192.168.8.0/24 
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nmap -sUV 192.168.8.3 och 192.168.8.4 

Nessus mot 192.168.8.0/24 

 

4.3 Skanning 

 

4.3.1 Nmapskanning av det trådlösa 

nmap -sn 192.168.8.0/24 

När nätverket skannades efter aktiva enheter med Nmap verkade resultatet inte 
tillförlitligt. Enligt Nmap användes samtliga IP-adresser i nätverket av aktiva 
enheter, vilket är högst osannolikt. När informationen sedan började analyseras mer 
noggrant så kunde man skilja på de adresser som verkligen användes och de som 
inte var aktiva. Nedan ser man skillnaden mellan en oanvänd IP [Figur 1] och en 
använd IP [Figur 2]. Detta betyder att även om den visar alla IP-adresser som 
används skulle en person kunna skilja på vilka adresser som är aktiva och inte, vid 
närmare analys. 

 

Figur 1: Ett exempel från Nmap där programmet visar en för stunden oanvänd IP som en 
"levande" enhet. 

 

 

 

 

 

 Figur 2: Ett annat exempel från Nmap. Här ser vi 
dock en använd IP. 
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nmap -sT 192.168.8.0/24 

Eftersom den första skanningen gav svar från alla IP-adresser beslutades att en TCP-
skanning mot hela nätverket skulle genomföras. Här gavs det dock bara svar från en 
IP-adress. IP-adressen tillhörde den gamla servern som står fysiskt på skolan. Man 
kunde även se öppna TCP-portar [Figur 3]. Detta var mycket intressant eftersom 
tidigare information visade att det inte var möjligt att nå några enheter i nätverket 
om man inte var med i domänen. Vilket man inte är om man är uppkopplad via det 
trådlösa nätverket. 

  

Figur 3: Nmap visar öppna tcp portar på den gamla servern. 

    

nmap -sS -A -PN 192.168.8.3 

Eftersom tidigare TCP-skanning enbart gav svar från den gamla servern kördes en 
SYN-skanning mot servern i hopp om att få fram vilket operativsystem servern 
körde, samt versioner på tjänster som kördes. Resultatet blev lyckat då vi fick fram 
både operativsystem [Figur 5], samt vilka versionsnummer som flertalet av 
tjänsterna körde [Figur 4]. 
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Figur 4: Nmap visar vilka tjänster som körs på servern samt vilka versioner av dessa som 
används. 

 

Figur 5: Nmap avslöjar operativsystemet samt vilket servicepack som används på server. 

 

4.3.2 Nessusskanning mot det trådlösa 

Efter granskning av resultatet från Nessus-skanningen gjordes upptäckterna att 
systemet hade sex kritiska, sju höga, tjugotvå medium samt två låga sårbarheter. 
Dock hade flertalet av sårbarheterna samma ursprungskälla, HP System 
Management Homepage som var väldigt utdaterat, men att det upptäcktes andra 
sårbarheter vid versions-uppdateringar av den aktuella mjukvaran [Figur 6]. Utöver 
sårbarheter hittade Nessus en mängd information om systemet, som är mer eller 
mindre användbara vid exploatering av systemet. 
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Figur 6: Den gamla serverns sårbarheter enligt Nessus. 

 

Via Microsoft Windows SMB får Nessus tag på systemets lösenordspolicy [Figur 7]. 
Man kan se att standardinställningar för lösenordspolicy inte har ändrats. Intressant 
här är att säkerhetsfunktionen ”lock out” är avstängd, vilket betyder att det är 
möjligt att skriva fel inloggningsuppgifter utan att systemet låser sig.  

 

Figur 7: Den gamla serverns lösenordspolicy visad i Nessus. 
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Nessus gjorde också en notering i sin info där den pekade ut vilken typ av 
operativsystem som var installerat, samt vilket servicepack den hade [Figur 8]. 

 

Figur 8: Nessus identifierar operativsystemet hos den gamla servern. 

Windows Terminal Services var aktiverat på den gamla servern. Det var alltså 
möjligt att via det trådlösa nätverket få kontroll över servern om man hade rätt 
inloggningsuppgifter  

Genom att skapa en NULL session med gamla servern kunde Nessus via TCP-port 
445 komma åt användarinformation [28]. Man kunde se vilka konton som fanns på 
servern, vilka rättigheter dessa hade och vilket konto som var administratörskonto. 
Dessutom kunde man se att deras lösenord aldrig går ut, om det ändrats eller om 
kontot någonsin använts [Figur 9]. 

 

Figur 9: Nessus visar användarnamn och konstaterar att dem har lösenord som aldrig går ut. 

 

 



 

28 

 

 

4.3.3 Nmapskanning av det trådbundna 

nmap -sn 192.168.8.0/24 

Till skillnad från detekteringen av enheter i det trådlösa nätverket gav den här mer 
korrekta resultat. De enheter som verkligen var igång och tilldelade en IP-adress 
visades vilket gav en bra överblick över nätverket. Som man kan se i figurerna 10 
och 11 hoppar den mellan IP adresserna där det inte finns några enheter och visar 
endast de som verkligen svarar. 

 

Figur 10: Nmap visar en aktiv enhet 

 

Figur 11: Nmap visar en aktiv enhet 

Skanningen visade även att båda servrarna svarade och baserat på den 
informationen beslutades det att fortsätta med skanning av hela nätverket. 

nmap -sS -A 192.168.8.0/24 

Här svarade alla enheter som har svarat tidigare. Dessutom visades vilka 
operativsystem[Figur 13] som kördes, samt öppna TCP-portar[Figur 12]. Värt att 
notera är att alla skrivare utom en har öppna telnet portar[Figur 12]. Utifrån 
informationen gick det att avgöra vilka tjänster och versioner av dessa som körs på 
servrarna.  
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Figur 12: Nmap visar en skrivares öppna TCP-portar. 

.  

Figur 13: Nmap bekräftar att det är en skrivare. 

 

nmap -sT 192.168.8.0/24 

Eftersom -sT skanningen är snarlik -sS gav den inte någon extra information jämfört 
med den tidigare gjorda skanningen. 

 

nmap -sUV 192.168.8.3 

UDP-skanningen gav resultat i form av vilka portar servern körde UDP- tjänster på, 
vilka versioner av dessa tjänster som kördes, vilken arbetsgrupp som användes och 
vilket servernamn SQL-servern hade.[Se Figur 14] 

 

 

 

 

Figur 14: Nmap visar version och servernamn. 
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4.3.4 Nessusskanning mot det trådbundna 

Vid skanning av det trådbundna nätverket visade det sig att resultatet mot den 
gamla servern (192.168.8.3) var identiskt med den trådlösa skanningen. Den gav 
samma kritiska och höga sårbarheter och de behandlas därför lika vid analysen 
senare i rapporten. Gällande den nya servern (192.168.8.4) var den betydligt 
mindre sårbar och efter att ha kört Nessus upptäcktes inga kritiska eller höga 
sårbarheter. Som man ser på bilden upptäcktes det sex medium-kritiska 
sårbarheter, samt endast en lågkritisk[Figur 15]. Fyra av sårbarheterna handlar om 
kryptering- och autentiseringssvagheter, medan de resterande två kretsar runt 
Domain Name Server. 

  

När informationen granskades kunde man även här se information om 
lösenordsinställningar. Precis som på den gamla servern kunde man utläsa att inga 
krav ställdes på lösenorden och att antalet försök att logga in var obegränsade 
[Figur 16]. 

Figur 15: Den nya serverns sårbarheter enligt Nessus. 
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Figur 16: Nessus visar den nya serverns lösenordspolicy. 

192.168.8.23 

Genom Nessusskanningen som utfördes kunde man också lokalisera Accesspunkten 
som skötte distributionen av det trådlösa nätverket. Denna AP hade IP-adressen 
192.168.8.23 och hade en del sårbarheter. Det framkom att den hade två hög-, sju 
medium- och fyra lågkritiska sårbarheter[Figur 17]. Två av sårbarheterna var 
brister i OpenSSH och hade hög CVSS-ranking[Figur 18]. Nästan samtliga svagheter 
grundade sig på en gammal utdaterad version av SSH, vilket gjorde att flera steg av 
krypteringen var svag och hade sårbarheter i sig. 

 

Figur 17: Sårbarheterna hos accesspunkten visad av Nessus. 
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Figur 18: Nessus visar kritiska sårbarheter hos en accesspunkt. 

4.4 Rankning av sårbarheter 

Här nedan listas de sårbarheter som upptäcktes och som anses vara både allvarliga 
inom CVSS och enligt oss. Rankningen baserades dock inte endast på CVSS-poäng, då 
detta system t.ex. inte innefattar fysiska sårbarheter, som kopplingsskåpet med 
switchar som var öppet. Men i de fall som det går att applicera CVSS kommer detta 
att göras. För att förenkla läsning har Nessus färgkodning använts, där lila är den 
mest kritiska sårbarheten, röd är hög- och gul är medium-kritisk. Grön är vilken 
övrig information vi fick ut. 
 

4.4.1 Fysisk säkerhet 

Det upptäcktes att dörren till switchskåpet var olåst och att man kunde få fysisk 
åtkomst till den switch som hanterade VLAN:en till både personal/elev och 
administrationen. Eftersom vem som helst kunde komma åt denna switch vid de 
tillfällen den var olåst, ansågs detta vara ett av de absolut allvarligaste 
säkerhetshålen.  

 

4.4.2 Gamla servern - 192.168.8.3  

HP System Management Homepage är sårbarheter som dyker upp flertalet gånger i 
rapporten från Nessus och de klassas som kritiska och höga. Att det är flera antal av 
samma sorts sårbarhet beror på att vid varje uppdatering av mjukvaran stängs 
flertalet möjligheter till exploatering. På denna server har inga uppdateringar gjorts 
sedan version 2.1.7.168 och detta kan ses som mycket allvarligt. Tittar man på CVSS-
rankingen finns det flertalet exploateringar till dessa sårbarheter som har fått 
poängen 10.0 och som är relativt enkla att utföra [29]. 

Microsoft Windows Remote Desktop Protocol Server Man-in-the-Middle Weakness 
är en sårbarhet som innebär att en dator som försöker koppla upp sig till servern 
genom fjärrskrivbordet kan utföra detta utan att en autentisering behövs. Detta kan 
medföra att en person kan koppla upp sig mellan servern och den datorn där en 
administratör försöker logga in utan att synas. Detta kan medföra att den oinbjudne 
kan utge sig för att vara servern och manipulera trafik, samt krypteringsnycklar för 
att kunna se all data i klartext. Attackeraren kan sedan försöka förmå 
administratören att knappa in sina inloggningsuppgifter för att stjäla dessa. Denna 
sårbarhet har fått poängen 5.1 i CVSS-rankingen [30] [31]. 
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Microsoft Windows SMB NULL Session Authentication är en sårbarhet som gör att 
man kan logga in med en anonym så kallad Null-session, som gör att man kan få ut 
information om t.ex. vilka användarnamn som finns i domänen, samt vilken domän 
datorn ligger i. Detta gjorde att man fick ut en lista över alla användare på servern 
och som också gör att man har tagit ett steg mot att kunna ta sig in på respektive 
konto. Denna sårbarhet har fått poängen 5.0 i CVSS-rankingen. 

Information 

I Nessus informationsfält kunde man också få ut mycket nyttig data, som kan 
användas till att eventuellt ta sig in i systemet. Då man bland annat fick ut 
användarnamn samt lösenordspolicy, kommer detta minska tiderna vid en eventuell 
lösenordsknäckning. 

När resultaten av Nmap-kommandona undersöktes såg man även att man fick ut 
namnet på SQL-servern, vilket var UCFS01 (TCP-port 4746), samt att den hade 
versionen 8.00.194 [Figur 14].  

 

4.4.3 Nya servern - 192.168.8.4 

Microsoft Windows SMB NULL Session Authentication. Denna sårbarhet, som 
tidigare beskrivits, fanns även på den nya servern. 

Information 

Även på den gamla servern utnyttjades Null-session så att man kunde få ut 
lösenords-policyn. Dock lämnade aldrig servern någon uppgift om användar-
uppgifter i detta fall. 

 

4.4.4 Accesspunkt - 192.168.8.23 

Framförallt var det två sårbarheter som stod ut i Nessus rapporten rörande den 
trådlösa AccessPunkten(AP). Den första var en generell sådan, som 
uppmärksammade att det fanns flertalet sårbarheter i OpenSSH mjukvaran och den 
andra pekade på en specifik sårbarhet. Den specifika sårbarheten var möjligheten 
att genomföra en “Cookie Connection Policy Bypass” och på så sätt kringgå 
autentiseringen till AP:n. Sårbarheten hade en CVSS-rankning på 7.5 och får därmed 
ses som en allvarlig svaghet. 

De andra svagheterna som hade en CVSS-rankning mellan 4-6.9 får ses som ganska 
allvarliga och hänger mestadels ihop med den förlegade versionen av OpenSSH. De 
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uteblivna uppdateringarna har resulterat i flertalet svagheter i både SSH i sig, samt i 
SSL. 

 

4.4.5 Skrivare 

Att det finns en möjlighet att sätta upp en Telnetsession på skrivarna är också en 
sårbarhet som kan anses relevant att ta upp. Då Telnet är ett protokoll som 
levererar all data i klartext kan en eventuell hacker lyssna av trafiken relativt enkelt. 

 

4.5 Exploatering/Analys 

Målet med denna rapport har varit att ta reda på om Örkelljunga 
Utbildningscentrums IT-miljö har tillräckligt hög säkerhet gentemot den 
information som man skyddar. Testerna gjordes från insidan av nätverket ur en 
elevs perspektiv och det bör tas i beaktande att testet var ett white-box test [8]. 
Detta test utfördes på så sätt att man aldrig försökte ta sig in från utsidan och 
använda metoder som inte var sanktionerade av IT-personalen. Detta betyder att 
man under rekognoseringen fick ut alla uppgifter om IT-miljön från skolans IT-
ansvariga. Uppgifter som annars skulle ha behövts fås ut på annat sätt. På grund av 
detta sänktes kraven på vilka kunskaper som krävdes för att genomföra testen, 
jämfört med om man hade varit tvungen att testa från ett black-box perspektiv [8]. 
Eftersom rapporten vill visa på hur en teknikintresserad elev kan vara ett hot mot 
skolans IT-miljö, utan att behöva dyra programvaror eller hög kompetens, passade 
ett white-box test därför bättre. 

Under arbetets gång stöttes det framförallt på två problem. Det första stöttes på när 
utrustningen installerades på skolan och nätverket skulle börja skannas med hjälp 
av Nmap och Nessus. Det visade sig att informationen om skolans trådbundna 
respektive trådlösa nätverk var otillräcklig. Det upptäcktes ganska snabbt att det 
trådlösa nätverket var helt separerat och det var inte meningen att man skulle 
kunna nå någonting förutom Internet. Via det trådbundna kunde man nå alla 
skolans resurser förutom det administrativa nätverket. Dock behövde enheten man 
använde vara med i elev-domänen och därför kunde inte programmen installeras 
utan administratörsrättigheter. 

Därför har resultaten under analysen delats upp i två delar, det trådlösa och det 
trådbundna. Detta gjordes därför att svårighetsgraden och kraven på kunskap om 
en attack skulle genomföras från det trådbundna nätverket hade varit mycket högre 
då man inte hade rättigheter att installera mjukvara. Senare under skanningen 
visade det sig att man trots allt kunde komma åt skolans gamla server på IP-adress 
192.168.8.3 från det trådlösa. Detta fastän man inte skulle komma åt någonting från 
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det trådlösa. Utan några större svårigheter var det möjligt att få ut mycket 
information från den. Därför har analysen riktat stor uppmärksamhet mot just den 
punkten i IT-miljön. 

Det andra problemet som stöttes på var hur man skulle hantera exploateringssteget 
av analysen. I samråd med IT-personalen beslutades att inga risker skulle tas, så att 
ingen del av IT-miljön kom till skada. Därför fanns det ett etiskt dilemma huruvida 
man skulle testa de sårbarheter som hittades. Problemet löstes genom att utforska 
detta i en laborationsmiljö där .xml-filerna, som var de resultat vi fick ut från Nmap 
och Nessus, implementerades i Metasploit. Genom att göra detta presenterade 
Metasploit vilka exploateringar som skulle kunna göras och vad konsekvenserna av 
dessa skulle kunna bli. Utöver det listades alla sårbarheter upp i Nessus, varifrån 
man kunde få ut referenser med tillvägagångssätt till varje enskild sårbarhet, samt 
vilken CVSS-ranking [23] just den sårbarheten hade. Tack vare detta kunde 
allvarlighetsgraden värderas på varje sårbarhet, och på så sätt var det möjligt att se 
vad man teoretiskt skulle kunna göra med var och en av dem.  

Då många av de allvarligaste sårbarheterna var väldigt specifika för skolans system 
och inte kunde exploateras på plats, valdes att endast i teorin resonera om 
konsekvenser samt risker och inte utföra de praktiskt.   

 

4.5.1 Fysisk säkerhet 

När det upptäcktes att switcharna som skötte distributionen av 
Utbildningscentrums nätverk var åtkomstbara genom den olåsta dörren började 
genast funderingarna på vad en obehörig person med felaktiga avsikter skulle göra 
om den hade haft vetskap om detta. 

Det skulle t.ex. vara oerhört enkelt och mycket kraftfullt att utsätta switcharna för 
sabotage. Man skulle med några enkla handgrepp kunna koppla om kablarna och 
redan där skapa oreda där det behövs felsökning av tekniker. En obehörig skulle 
även kunna skada hårdvaran så pass att den måste ersättas, eller helt enkelt stjäla 
utrustningen så att ny måste köpas in. Detta skapar ju mer tid som nätverket ligger 
nere och mer timmar för teknikern att arbeta. Man inser då att kostnader snabbt 
kommer stiga betydligt. 

Genom att ha fysisk tillgång till switchen med alla VLAN, kan man även göra en 
lösenordsåterställning för att kunna ta sig förbi administratörens satta lösenord och 
få full åtkomst till switchen och alla dess inställningar. Efter en enkel Googlesökning 
på “HP 2610 password recover” fick man fram information från HP:s egna manualer 
hur man gick till väga. Genom att hålla inne knappen “Clear” i en sekund återställde 
man alla användarnamn och lösenord så att man kunde komma in med fulla 
rättigheter på switchen, utan att behöva skriva in några inloggnings-uppgifter [32]. 
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Då switchen även innefattar trafik som genereras av det administrativa VLAN:et blir 
detta mycket kritiskt då känslig information skulle kunna avlyssnas. Ett exempel på 
detta skulle vara att man konfigurerar switchen på så sätt att man kan spegla all 
trafik som strömmar genom switchen till en port, där man kan vidarebefordra den 
till sin egen dator [33]. Då kan man spela in all nätverkstrafik, för att sedan i lugn 
och ro analysera den med ett verktyg som Wireshark [34]. Detta är ett gratis 
avlyssnings- och analysprogram för nätverk, som kan fånga in och undersöka 
nätverkspaket på djupet. Genom att man har tillgång till all trafik kan man t.ex. hitta 
information som användarnamn och lösenord, som vidare kan ta dig in i systemen 
som används av både lärare och den administrativa personalen. 

När IT-personalen informerades om denna upptäckt och riskerna detta innebar 
gjordes det genast en åtgärd. Dagen efter blev låset utbytt så att ansvarig tekniker 
själv kunde låsa skåpet.  

Det får anses att den snabba åtgärden som IT-personalen gjorde var mycket bra. 
Dock borde man se över rutinerna vid sådana här händelser. För att undvika dessa 
problem i framtiden rekommenderas det att man skapar ett dokument eller policy, 
som beskriver hur man ska agera vid situationer där man upptäcker en sårbarhet 
eller där man ser en funktion som inte fungerar som förväntat. Detta skulle resultera 
i att man snabbt kan åtgärda problem utan att riskera att de läggs på is eller faller 
långt ner i prioriteringen.  

 

4.5.2 Gamla servern - 192.168.8.3 

Många av de sårbarheter som hittades fanns på den gamla servern på IP-adress 
192.168.8.3. Det visade sig dessutom att man kunde nå servern från det trådlösa 
nätverket, vilket inte skulle vara möjligt enligt teknikern. Detta innebar att 
användare utan att inneha administratörsrättigheter kunde använda egna mjuk-
varor på sina egna datorer och samtidigt nå servern. På grund av detta så sjönk 
kunskaperna som krävdes för att genomföra en attack mot den gamla servern 
drastiskt. 

När dessa svagheter uppdagades hos servern så kontaktades IT-personalen på 
skolan för att utreda vad servern användes till och vad för information som fanns att 
hämta. 

Svaren var att Solid Works fanns på servern, men där fanns ingen information att 
hämta. Däremot fanns det kvar kopior på lärare och elevers personliga mappar som 
flyttades över till den nya servern förra året och det får anses som känslig 
information. Det är dock planerat att servern ska tas ur bruk sommaren 2013, men 
fram tills dess vågar man inte röra den. Man har till och med slutat att genomföra 
uppdateringar då man inte vill riskera att den slutar att fungera. 
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Även om den ska tas ur bruk så är flertalet av de sårbarheter som Nessus hittade så 
allvarliga att de har fått en CVSS-ranking på 10.0, vilket är den högsta som finns. 

Den gamla servern bör därför uppdateras eller tas bort så fort som möjligt, något 
som IT-personalen har tänkt göra till sommaren. En temporär lösning fram tills 
sommaren skulle kunna vara att ta bort möjligheten att nå den från det trådlösa 
nätverket och på så sätt höja säkerheten en nivå. 

Det är främst i HPs egna serverhanteringssystem som sårbarheterna finns och 
genom dessa kan man åstadkomma både Denial Of Service [35] och få 
administratörs-rättigheter. Nedan följer lite mer ingående om de specifika svagheter 
som uppdagades hos servern. 

 

HP System Management Homepage  

Då den installerade versionen av “HP System Management Homepage” var av så 
pass gammal version fanns det en uppsjö av olika exploateringsmöjligheter att tillgå. 
Rapporten fokuseras därför på tre stycken sårbarheter av denna typ som har höga 
CVSS-rankningar.  

Den första kallad: CVE-2008-4226 [36] är en typ av överbelastningsattack som kan 
orsaka en minneskorruption eller möjligheterna till att exekvera kod via ett stort 
XML-dokument. Genom att utföra denna attack kan man dels skapa en krasch på 
servern, men även skaffa sig administratörsrättigheter utan att synas i systemet.  

Nästa sårbarhet kallas: CVE-2008-5557 [37] och är en typ av överbelastning i den 
Heap-baserade datastrukturen som låter en attackerare exekvera kod genom att 
skapa en sträng innehållande ett HTML-tecken som inte kan hanteras korrekt under 
Unicode-konversationen. Även denna svaghet kan skapa en krasch men även 
administratörsrättigheter kan tillförskaffas.  

Vid en sådan åtkomst skulle man som tidigare beskrivits kunna få administratörs-
rättigheter och vid ett sådant fall skulle man kunna installera egna program på 
servern. Ett exempel på detta är att installera en keylogger som sparar alla 
tangenttryckningar som görs på servern. Med ett sådant program kan man lätt få ut 
de lösenord som skrivs på servern, samt att man också med enkla inställningar kan 
göra så att det skickas ett mail med loggar kontinuerligt till sig själv. Förr eller 
senare kommer man troligtvis få tag i användaruppgifter som kan användas till både 
personliga program eller till skolans system och därmed komma över känslig 
information.  

CVE-2011-3192 [38] är ännu en sårbarhet som är tillgänglig på grund av dåligt 
uppdaterad Apache HTTP server som ingår i “HP System Management Homepage”. 
Metasploit använder sig av den här sårbarheten i sin attackmodul “Apache Killer” 
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[39], som gör att man via ett enkelt knapptryck kan överbelasta servern via 
nätverket [Figur 19]. Det Apache Killer gör är att den skickar en begäran till servern 
som innefattar att den ska skicka en liten fil till klienten. Dock begär den att den 
först ska dela upp den i en stor mängd mindre bitar. Servern accepterar och 
försöker utföra begäran, men det är tekniskt omöjligt och allt minne används upp så 
att servern till slut kraschar.  

 

Figur 19: Metasploit visar tillgängliga attackmoduler 

En överbelastningsattack som skapar en krasch på servern kan medföra en hel del 
arbete och kostnad. Dels kommer verkstadsprogrammet stå utan programmet Solid 
Works som används frekvent och det kommer kräva att en tekniker återställer 
serven så att undervisningen kan fortsätta.  Det kan också betyda att serven inte 
klarar kraschen och förstörs. Detta skulle innebära att en ny serveranslutning till 
verkstadsprogrammet måste inrättas, men även att den personliga datan i 
personalens och elevernas mappar som inte har följt med i flytten till den nya 
servern går förlorade. 

För att få bukt med alla dessa sårbarheter som upptäcktes inom HP:s mjukvara 
rekommenderas det att man omedelbart uppdaterar systemet till den senaste 
versionen.  

Microsoft Windows Remote Desktop Protocol Server Man-in-the-Middle Weakness  

Denna sårbarhet är lite svårare att utföra, men vid en lyckad attack skulle den kunna 
vara helt förödande för skolan. Genom att utföra en Man-in-the-Middle(MITM) [31] 
attack skulle man helt osynlig kunna sätta upp en dator mellan servern och 
administratördatorn och ta del av all information som skickas mellan dem. För att 
lyckas med denna metod krävs det att man har lite kunskaper om vissa olika 
attacker, så som DNS-spoofing och ARP-poisioning. Dock går det att läsa sig till detta 
på nätet och sedan börja utföra attacken.  

Första steget i MITM innebär att man lurar administratördatorn(klienten) att 
koppla upp sig på attackdatorn istället. Attackdatorn skickar därefter vidare denna 
begäran till den aktuella servern. När väl servern mottar begäran skickar denna ut 
en publik nyckel samt en slumpad datasträng i klartext. Även denna information 
fångas upp av attackdatorn, som i sin tur ersätter nyckeln med sin egen publika 
nyckel som den har en känd privat nyckel till och skickar detta vidare till klienten. 
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Klienten tar nu och genererar en egen slumpmässig datasträng och krypterar den 
med nyckeln den fick av attackdatorn. Sedan skickas den krypterade datasträngen 
till attackdatorn som nu kan dekryptera denna sträng med sin privata nyckel, för att 
sedan kryptera med serverns publika nyckel och skickar vidare den. Nu har 
attackdatorn tillförskaffat sig både serverns och klientens datasträng och kan med 
hjälp av dessa skapa sessionsnycklarna som används vid vidare informationsutbyte 
mellan servern och klienten. All information som strömmar mellan dessa enheter är 
i klartext och på så sätt har den obehöriga tillgång till all data som utväxlas mellan 
serven och klienten [32]. 

Genom att kunna se denna information kan man även här se alla användarnamn och 
lösenord som används vid olika inloggningar i programmen på servern. Det blir 
genast ganska uppenbart att om denna sårbarhet skulle utnyttjas skulle 
konsekvenserna kunna bli fruktansvärda. Då man är helt osynlig för 
administratören innebär det också att det kan fortgå en längre period och efter man 
lyckats skapa denna session en gång blir det också enkelt att upprepa den vid fler 
tillfällen. 

Då servicepack 2 är installerat på Windows 2003-servern finns det också 
möjligheter att motverka denna sårbarhet. Genom att tvinga servern att använda 
TLS/SSL där man behöver skaffa certifikat från en licensierad certifikatutgivare som 
man sedan installerar på servern, gör man autentiseringen säker så att man 
förhindrar MITM attacker [31].  

När man har en Windows 2008 server eller senare kan man också använda sig av 
TLS/SSL sessioner, men man kan även välja att köra säker autentisering med 
Network Level Authentication(NLA). Detta är en av de säkrare metoderna där man 
kan autentisera klienterna med hjälp av antingen TLS/SSL eller Kerberos tekniker 
[31].  

Microsoft Windows SMB NULL Session Authentication  

Svagheten i denna sårbarhet ligger i att servern som delar ut mappar och nätdiskar 
tillåter så kallade Null-sessions, enkelt förklarade som anonyma inloggningar. 
Sårbarheten tillåter att man utan användaruppgifter kan logga in, få åtkomst till 
information om systemet och till och med kan krascha servern [40]. 

På grund av denna sårbarhet kunde både användarnamn och lösenordspolicys fås ut 
från servern. Dessa uppgifter skulle t.ex. kunna användas till att förenkla knäckning 
av lösenord och på så sätt få åtkomst till känsliga delar av systemet. 

När man knäcker lösenord finns det en uppsjö av olika programvaror att använda 
sig av. Exempel på dessa är Reaver, John The Ripper. Programmen använder sig av 
flera olika tekniker för att bland annat forcera inloggningar. En teknik är en så kallad 
brute-force attack, vilket innebär att programmet testar alla möjliga kombinationer 
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av siffror, tecken och bokstäver. Det finns även tekniker som baseras på ordlistor 
där man har samlat ihop många av de vanligaste lösenorden i långa listor och sedan 
testar dessa. Kombinationer av dessa tekniker finns också, där man testar ordlistor 
tillsammans med vanlig brute-force. Hur snabbt ett lösenord knäcks beror på 
lösenordets längd, hur stor variation det är på tecknen samt hur snabb datorn som 
utför knäckningen är. Om man har information såsom användarnamn kan dessa 
matas in och minska knäckningstiden. 

Lösningen på problemet är att ändra värdet på “RestrictAnonymous” i Windows 
registret, vilket får ses som en väldigt enkel sak att utföra. Genom att ändra detta 
värde, kommer inte information såsom användaruppgifter och lösenord gå att få ut 
på de sätt som användes [40]. 

 

4.5.3 Nya servern - 192.168.8.4 

Gentemot 192.168.8.3, den gamla servern, hittades inte i närheten lika många 
svagheter på den nya servern som fanns på IP-adressen 192.168.8.4. Servern var 
virtualiserad och kördes genom VMWare. Ett fåtal svagheter hittades dock, varav 
några var av det lite allvarligare slaget. Det ska dock tilläggas att servern inte gick 
att nå från det trådlösa nätverket. 

Detta innebar att, för att kunna genomföra attacker med hjälp av installerade 
mjukvaror så behövde datorn vara medlem i elevdomänen, eller så behövde man 
installera dessa med administratörsrättigheter. 

Servern gav inte heller ut några användarruppgifter, men däremot så lyckades 
Nessus att få ut lösenordspolicyn som visade sig vara bristfällig precis som policyn 
på 192.168.8.3. Lösenordspolicyn hade inga krav på varken lösenordslängd eller hur 
ofta man behövde byta, samt att den tillät oändligt många försök även om man skrev 
fel lösenord. Detta i kombination med användarnamnen från 192.168.8.3, skulle 
detta underlätta oerhört mycket vid en knäckning av lösenord, då användarnamnen 
kan antas vara samma på den nya servern som på den gamla. Skulle 
användarnamnen sedan ges till ett knäckningsprogram, skulle detta minska 
knäckningstiden väldigt mycket. 

Därför bör man också uppdatera servrarnas egna lösenordspolicyer, så att det inte 
finns några möjligheter att sätta mindre komplexa inloggningsuppgifter och 
förhindra obegränsade inloggningsförsök.  

Sårbarheten som utnyttjades för att få ut lösenordspolicyn var samma som på den 
gamla servern (Microsoft Windows SMB NULL Session Authentication). Lösning på 
detta problem är precis som på den gamla servern att ändra “RestrictAnonymous” 
värdet i registret. [40] 



 

41 

 

4.5.4 Accesspunkt - 192.168.8.23 

När det trådbundna nätet skannades hittades även allvarliga sårbarheter hos en 
trådlös AP på IP-address 192.168.8.23. Dock kunde AP:n inte nås från det trådlösa 
nätverket, vilket höjer säkerheten en del. Sårbarheterna berodde först och främst på 
att man inte har uppdaterat versionen av OpenSSH vilket resulterade i att man t.ex. 
skulle kunna gå runt autentiseringen.  

Flera sårbarheter upptäcktes men den värsta av dem var “Cookie Connection Policy 
Bypass” genom vilken man just kunde gå runt autentiseringen. Just den här 
svagheten grundar sig i att enheten kör en tidigare version än 4.7 av OpenSSH. Den 
versionen innehåller en bug som gör att en attackerare kan lura enheten som kör 
OpenSSH, genom att agera som en betrodd enhet och på sätt få privilegier i systemet 
[41]. 

 

4.5.5 Skrivare 

När det trådbundna nätverket skannades upptäcktes det att i princip alla skrivare 
hade öppna telnet-portar, vilket kanske inte kan ses som ultimat. Detta är på grund 
av att all telnet-trafik sänds i klartext och kan därför avlyssnas utan några större 
ansträngningar. Däremot nås inte skrivarna från det trådlösa nätverket, vilket höjer 
säkerheten en hel del. En lösning på problemet är att på något sätt implementera 
krypterad åtkomst till systemet istället, t.ex. genom SSH. 

4.5.6 IT-Policyer 

Under rapportens gång har skolans policyer för datoranvändning och IT i allmänhet 
gåtts igenom. Policyerna omfattas både av vardagsanvändning av datorerna, men 
även om hur man använder nätverket och hanterar epost. För eleverna och 
personalen på Utbildningscentrum finns det tydliga regler som beskriver hur 
skolans datorer samt det interna nätverket får användas och hur 
upphovsrättsskyddat material ska hanteras. I brandväggen finns det även filter för 
hemsidor med olämpligt material konfigurerat. När en elev kommer in på en sådan 
sida visas en varning och om denna fortsätter kommer även all aktivitet att loggas.  

Även mobila enheter såsom surfplattor, mobiler och laptops tas upp i policyerna där 
man förbjuder personalen att koppla upp sig på kommunens nätverk via privata 
mobila enheter. Däremot får man använda sina jobbrelaterade mobila enheter på 
det trådlösa nätverket. 

Något som behandlas bristfälligt i policyerna är lösenord. Enligt information från IT-
personalen får nya konton en femsiffrig slumpgenererad kod och endast personalen 
får byta, medan elever måste behålla den de fått. Förutom detta finns inga andra 
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krav på lösenordens uppbyggnad och det finns inte heller något krav på att man som 
lärare måste byta regelbundet.  

När det gällde hanteringen av sekretessbelagd information så fanns det riktlinjer för 
hur man ska hantera denna både via normal post och över epost. Dock är detta bara 
riktlinjer och det finns inga förbud mot att skicka känslig information såsom 
personliga uppgifter över nätverket.  

Detta antydde att det fanns känslig information, något som bekräftades när skolans 
IT-personal kontaktades angående den gamla servern på vilken flertalet sårbarheter 
hittades. Även när trafiken som genererades över VLAN:en diskuterades så 
konstaterades det att mycket känslig information utbyttes, speciellt inom det 
administrativa nätverket. 

Att kommunen har policyer som är tydliga gällande dator- och eposthantering samt 
att man måste skriva under att man förstått dessa är mycket bra. Dock finns det 
några fall där ytterligare policyer och rutiner behövs implementeras. Vid exempelvis 
lösenordshanteringen bör man absolut ha en hård policy där man kräver att lösen-
orden som används håller en viss standard, samt byts ut efter ett visst tidsintervall. 
Detta för att försvåra för obehöriga att utföra diverse lösenords-attacker.  
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5 Slutsats 

 

Syftet med denna rapport har varit att ta reda på om Örkelljunga 
Utbildningscentrums IT-miljö håller en tillräckligt hög säkerhet gentemot vilken 
information man innehar och hanterar. Samtidigt är rapporten ett bevis på hur 
enkelt det är i dagens informationssamhälle att skaffa sig information om IT-system 
och att utföra attacker mot dessa. Det som har utförts under arbetets gång kräver 
inte expert-kunskaper inom IT och dessa metoder hade kunnat utföras av personer 
som har ett stort teknikintresse och är beredda att lägga ner lite tid för 
informationsinsamling. Dessa kriterier anses passa in på flera av ungdomarna på 
Örkelljunga Utbildningscentrum.   

När en sådan bred målgrupp har verktygen och kunskaperna, blir risken att någon 
försöker utföra någon typ av attack mycket större. Detta höjer kraven på säkerhet 
betydligt, även om IT-miljön i fråga inte har någon speciell hotbild emot sig. 
Skaparna av programsviter såsom Nessus och Metasploit hittar nya sårbarheter hela 
tiden och därför är det av yttersta vikt att hålla sina system uppdaterade vilket 
många organisationer inte gör. Genom penetrationstest ser man snabbt vilka 
svagheter ett system har, eventuella risker, vad som behöver förbättras och hur man 
bör åtgärda det [3] 

Kan man då anse att Örkelljunga Utbildningscentrums IT-säkerhet står i proportion 
till känsligheten på informationen som skolan innehar? 

Under rapportens gång har det visat sig att IT-personalen på Örkelljunga 
Utbildningscentrum innehar större medvetenhet rörande säkerhet än vad som 
förväntades innan arbetets början. De har visat sig ha ett bra säkerhetstänk genom 
sättet de har implementerat sina system på. IT-ansvariga använder VLAN och 
brandväggar för att på ett effektivt sätt separera och filtrera nätverket. Även deras 
användning av gruppdomäner höjer säkerheten, då man delar upp elever och lärare 
med olika nivåer av rättigheter på ett bra sätt.  

Vid tiden då penetrationstestet utfördes ansågs det dock inte att säkerheten var av 
den grad som krävs när man hanterar denna typ av information. De främsta 
orsakerna till denna slutsats är att den gamla servern som innehöll känslig 
information, i form av elever och lärares mappar, hade stora säkerhetshål. Med hjälp 
av gratis-program kunde sårbarheter identifieras och man hade även teoretiskt sett 
kunnat utnyttja dessa för att komma över information som man inte hade 
behörighet till. En annan orsak var att switchskåpet tilläts stå öppet, trots att man 
hade vetskap om detta och på så sätt var det möjligt att avlyssna känslig 
information. 
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Dock anses säkerhetstänket och många av de lösningar som IT-personalen har 
implementerat visat sig vara av god kvalitet och med hjälp av några mindre 
förbättringar skulle säkerheten på skolan definitivt höjas till en fullt tillräcklig nivå.  

Denna rapport visar att man genom ett relativt enkelt och metodiskt 
penetrationstest snabbt kan se svagheter hos en IT-miljö och därigenom upptäcka 
vad som behöver förbättras. Penetrationstest kan därför ses som en tids- och 
kostnadseffektiv metod för att höja säkerheten i en IT-miljö. 
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