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Förord!
Idén!om!att!analysera!nätverkstrafiken!från!en!Tor!exit3nod!fick!jag!när!boken!
Svenska(hackare[1]!som!kom!ut!2011,!då!jag!läste!om!vad!Dan!Egerstad!hade!gjort.!I!
samband!med!Dan!Egerstads!experiment!2007!uppkom!det!ett!stort!mediapådrag.!
När!Egerstad!kom!och!föreläste!för!oss!på!skolan!uppstod!iden!om!att!använda!
ämnet!till!en!kandidatuppsats.!Skillnaden!mellan!Egerstads!arbete!och!denna!
rapport!är!främst!att!allt!har!dokumenterats!och!att!inte!några!lösenord!som!är!
knutna!till!användaruppgifter!blir!publicerade.!
!
Jag!vill!tacka!Dan!Egerstad!för!att!han!tog!sig!tid!för!att!träffa!mig!och!för!att!han!
hjälpte!mig!med!informationen!om!det!som!behövdes!tas!hänsyn!till!innan!jag!
började!med!experimentet,!och!om!vilka!komplikationer!jag!kunde!råka!ut!för.!!
Han!förklarade!även!vilket!sätt!som!skulle!vara!lämpligt!för!att!på!bästa!sätt!kunna!
konfigurera!och!använda!min!exit3nod. Tack!till!min!handledare,!Urban!Bilstrup!för!
bra!tips!och!handledning!under!uppsatsprocessen.!Han!har!varit!ett!bra!bollplank!
till!inspiration!och!bra!idéer. Tack!till!Johanna!Jansson!som!hjälpt!till!att!läsa!och!
korrigera!min!text.!Du!har!varit!tålmodig!och!förstående.!
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Abstrakt!

Uppsatsen!bygger!på!en!analys!av!en!exit3nod!i!Tor3nätverket!i!syfte!att!efterlikna!
ett!tidigare!experiment!från!2007.!Experimentet!går!ut!på!att!analysera!den!
information!som!kommer!genom!nätverket!för!att!leta!efter!okrypterade!lösenord.!
Experimentet!görs!i!syfte!att!påvisa!de!brister!som!finns!i!nätverket!och!i!
användarnas!säkerhetsmedvetande.!!
!
Arbetet!utgår!från!frågeställningarna:!
• Går$det$att$utvinna$känslig$information$från$en$exit3nod$i$Tor3nätverket.!
3 Går$det$att$utvinna$okrypterade$lösenord$från$en!exit3nod$i$nätverket?!
3 Vilka!typer!av!tjänster!tillhör!lösenorden!som!uppkommer!i!analysen!av!den!

insamlade!data?!

För!att!kunna!besvara!mina!tre!frågeställningar!har!jag!valt!att!göra!ett!
experimentellt!arbete!för!att!ta!reda!på!om!användarna!skickar!okrypterade!
lösenord,!och!till!vilka!tjänster!lösenorden!tillhör.!Som!referens!för!min!metod!
användes!Dan!Egerstads!experiment[9]!och!ShiningLight!in!Dark!Places:!
Understanding!the!Tor[11].!!
Genom!att!kombinera!metoderna!i!dessa!två!arbeten!uppnådes!förljande!resultat:!!
24#okrypterade#lösenord#på#54,5!GB#insamlad#data."Statistiskt"sett"skickas&det!1"
okrypterat)lösenord)per!2,1$GB$data.!
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1 Inledning 
Detta%arbete%innefattar(en(analys(av(en(exit3nod$i$Tor3nätverket((The(Onion(Router)(
med$målet!att#se#om#det#går#att#utvinna#okrypterade#lösenord!från%den!data$som$
sänds%genom%Tor."De#subsidiära#målen#är#att#få#ökad#förståelse#för#hur#Tor3nätverket(
fungerar.)Se)om)användarna)tror)att)trafiken!som$skickas$anonymt$är$skyddad$och$
påvisa'de'säkerhetsbrister'som'finns'i'att'bruka'nätverket'utan'att'skicka'
information&krypterad.!Avslutningsvis!presenteras!en#slutdiskussion#och#en#etisk#
diskussion.)Studien)kommer)att)efterlikna)ett)experiment)som!utfördes)2007)av)Dan)
Egerstad[9]."Tor$används'flitigt&av&många&och&utifrån&boken&Svenska(Hackare[9]!var$det$
en#stormängd!känslig(information(samt(lösenord(som(skickades(okrypterat(över(
nätverket."Tor3användaren(kan!genom&en&exit3nod!analysera(trafiken(på(sitt(nätverk!
även%under%en%kortare!period.!Det$går$då$att$fånga$upp$information!så#som#
mailkonversationer,!lösenord)och)inloggningsuppgifter!till$olika$användarkonton[9].!
!
Studien'undersöker!om#det#går#att#utvinna#känslig#information#från#en#exit3nod$i$
nätverket(och!även%påvisa%de%brister%som%finns%i%Tor!när$man$hanterar!okrypterad!
persondata,+lösenord+och+annan+information+som$är#viktig#att#hålla%hemlig%för%en%
tredjepart.!Syftet&är&att&användare!av#Tor#ska#förstå#vikten#av#att#vara#
säkerhetsmedvetna-när-de-använder-sig-av-Tor3nätverket(för(att(minska(riskerna.!

1.1 Frågeställningar 

De!frågor!som!besvaras!i!uppsatsen!handlar!om!det!finns!en!säkerhetsbrister!då!
Tor3nätverket!används.!När!informationen!lämnar!en!så!kallad!exit3nod!kan!
användaren!som!distribuerar!exit3noden!avläsa!trafiken!och!spara!denna.!Eftersom!
vem!som!helst!kan!distribuera!en!exit3nod!så!ökar!även!sannolikheten!att!den!som!
tillhandahåller!en!exit3nod!inte!alltid!har!goda!avsikter,!utan!kanske!vill!komma!över!
känslig!information!från!de!andra!användarna.!Mer!specifikt!har!arbetet!begränsats!
till!följande!frågeställning:!

!
• Går$det$att$utvinna$känslig$information$från#en#exit3nod$i$Tor3nätverket?!
3 Skickas'det!okrypterade*lösenord*över%Tor3nätverket?!
3 Vilka!typer!av!tjänster!tillhör!lösenorden!som!uppkommer!i!den!insamlade!

datamängden?!

!

!
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2 Bakgrund 

2.1 Varför använder man Tor? 

Tor3nätverket!skapades!för!att!amerikanska!flottan!och!andra!statliga!myndigheter!
skulle!ha!möjlighet!att!kommunicera!utan!att!någon!kunde!spåra!avsändaren[2].!!
Idag!används!Tor!av!personer!från!hela!världen!med!olika!syften.!För!att!
användaren!ska!vara!anonym!använder!Tor!sig!av!flera!virtuella!tunnlar!och!TLS3
kryptering,!vilket!bildar!lager!på!lager!av!skydd.![11]!

Privatpersoner!använder!oftast!Tor!för!att!inte!myndigheter!ska!se!vilka!sidor!de!
besöker!eller!för!att!myndigheterna!har!blockerat!vissa!typer!av!tjänster!som!
nyhetssidor,!chattkanaler,!webbforum.!Detta!kan!kringgås!med!hjälp!av!Tor3
nätverket.!Journalister!kan!använda!Tor!för!att!sköta!en!kommunikation!med!
uppgiftslämnare,!kallade!”whistleblowers”,!eller!logga!in!på!en!server/webbplats!
utan!att!avslöja!att!man!arbetar!för!en!viss!organisation,!om!man!exempelvis!är!i!ett!
land!där!man!anser!att!man!behöver!vara!anonym!för!att!skicka!iväg!sin!information!
eftersom!myndigheten!avlyssnar!internettrafiken.[2]!!

Det!finns!även!en!grupp!användare!som!gör!kriminella!handlingar!på!internet!och!
som!ser!det!som!en!fördel!att!använda!Tor!för!att!skydda!sin!identitet,!eftersom!det!
är!ett!enkelt!sätt!att!försvåra!eller!omöjliggöra!en!brottsutredning,!och!dessutom!
minskar!risken!att!bli!anklagad!för!den!kriminella!handling!man!utfört.!I!Tor3
nätverket!finns!det!även!dedikerade!servrar!som!endast!kan!nås!via!Tor,!det!så!
kallade!Deep!Net!eller!Deep!Web.[8]!Här!tillhandahålls!alla!typer!av!tjänster!och!
produkter!som!inte!kan!köpas!lagligt!i!den!”vanliga”!världen.!Man!använder!sig!även!
av!en!digital!valuta!som!inte!går!att!spåra,!kallad!”Bitcoins”.!Men!illegal!handel!och!
tjänster!är!bara!en!liten!del!av!Deep!Web!då!detta!till!stor!del!utgörs!av!rådata!som!
är!lagrad!på!servrar.![12](

(

2.2 Hur fungerar Tor-nätverket? 

Tor!består!av!flera!hundratusen!datorer!och!servrar,!som!använder!sig!av!
anonymiseringstjänsten,!där!användarna!har!valt!att!ställa!in!sina!noder!på!att!
agera:!user,!relay!eller!exit3nod[2].!En!relay!skickar!trafiken!vidare!inom!nätverket!
och!gör!det!möjligt!för!användarna!att!vara!anonyma,!det!sker!alltid!tre!hopp!inom!
nätverket!innan!informationen!kommer!till!sin!slutdestination!(se!bild!232,!sid!5).!
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Exempel!på!en!relay!är!datorn!i!mitten!av!bilden,!som!tar!emot!trafiken!och!skickar!

den!vidare[2].!Om!någon!övervakar!trafiken!går!det!inte!att!spåra!längre!än!till!nästa!

nod!i!nätverket!och!där!tar!det!stopp,!vilket!gör!att!det!alltid!är!en!nod!mellan!

användaren!och!den!som!försöker!spåra!trafiken.!Så!vida!inte!den!som!övervakar!

har!tillgång!till!användarens!alla!hopp!genom!nätverket.!Det!går!dock!inte!att!

analysera!trafiken!på!en!relay3nod!eftersom!trafiken!går!igenom!VPN3tunnlar!och!är!

krypterad!i!flera!lager[13].!!

!

En!exit!nod!gör!det!möjligt!för!användarna!att!lämna!nätverket!och!kommunicera!

med!de!servrar!och!personer!som!är!utanför!nätverket!(se!bild!232,!sid!5),!exit3

noden!är!den!nod!som!är!i!slutet!på!händelseförloppet!innan!trafiken!lämnar!

nätverket!och!skickas!till!”Kalle”!(se!bild!232,!sid!5).![13]!!

!

Det!går!även!välja!att!endast!använda!tjänsten!som!”user”!genom!Tor3klientens!egna!

webbläsare,!vilket!gör!det!möjligt!att!använda!Internet!anonymt!både!inom!och!

utanför!nätverket.!I!”user”3läget!går!inte!andra!användares!internettrafik!igenom!

användarens!router,!Tor3klientens!webbläsare!kommer!att!fungera!som!vilken!

annan!webbläsare!som!helst.!Exempelvis:!Firefox,!Internet!Explorer!eller!Safari,!när!

man!surfar!på!Internet.!Skillnaden!är!att!trafiken!nu!går!igenom!Tor3nätverket!och!

gör!användaren!anonym.![2]!

!

!

Bild!2@1!@!Hur!Tor!skickar!information!1!
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Anna!har!kopplat!upp!sig!mot!Tor3nätverket!och!vill!skicka!ett!anonymt!mail!till!
Kalle!(Se!Error!!Reference!source!not!found.,!sida!4).!Hennes!Tor3klient!har!en!
lista!med!Tor3noder!och!väljer!slumpmässigt!ut!några!ur!listan!och!lägger!upp!en!
rutt!för!hur!hennes!trafik!kommer!att!hoppa!mellan!olika!noder!i!nätverket!innan!
informationen!skickas!till!Kalle.!

!!
Bild!2@2!@!Hur!Tor!skickar!information!2!

Mailet!skickas!från!Anna!genom!Tor3nätverket!och!hoppar!vidare!till!nästa!nod!i!
nätverket!som!är!en!”relay”,!som!skickar!trafiken!vidare!till!exit3noden!(Se!Error!!
Reference!source!not!found.Error!!Reference!source!not!found.).!Det!är!exit3
noden!som!gör!det!möjligt!för!mailet!att!skickas!vidare!ut!från!Tor3nätverket!till!sin!
slutdestination!(Kalle).!Trafiken!kommer!att!vara!krypterad!hela!vägen!tills!det!att!
exit3noden!skickar!informationen!till!Kalle.[2]!Experimentet!som!gjorts!i!denna!
studie!analyserar!trafiken!från!exit3noden!till!den!server!eller!användare!som!
informationen!skall!skickas!till.!

!

!

!

!

!



 

6!

!

!
Bild!2@3!–!Hur!Tor!skickar!information!3!

Om!Anna!går!in!på!en!annan!mailklient!eller!sida!för!att!skicka!ett!till!meddelande!

till!Kalle!kommer!hennes!rutt!att!ändras!(Se!Bild!233).!Tor3klienten!ändrar!hoppen!

som!görs!i!nätverket!för!att!det!ska!bli!svårare!att!spåra!den!person!som!skickar!

meddelandena.!Nu!skickas!informationen!mellan!andra!noder!än!i!första!scenariot,!

men!trafiken!är!fortfarande!okrypterad!mellan!exit3noden!och!Kalle.!Vilket!gör!det!

möjligt!för!den!som!distribuerar!exit3noden!att!analysera!den!information!som!

skickas.[2]!

!

2.3 Kryptering i nätverket 

När!en!användare!kopplar!upp!sig!mot!Tor3nätverket!skapas!en!rutt!för!hur!

informationen!kommer!att!färdas!over!nätverket,!detta!kallas!för!att!nätverket!gör!

en!“circuit”.!(Se!Bild!234,!sida!7).!Bilden!visar!en!karta!över!hur!trafiken!kommer!att!

färdas!över!nätverket!till!olika!noder.!Listan!i!mitten!av!bilden!innehåller!flera!olika!

noder!och!där!går!det!att!välja!den!väg!som!man!önskar!att!trafiken!ska!ta!över!

nätverket!för!tillfället.!Det!går!även!att!se!vilka!noderna!är!genom!att!kolla!i!rutan!

nere!till!höger!av!bilden,!här!presenteras!IP!adresser,!bandbredd,!vart!i!världen!

noden!befinner!sig,!hur!länge!den!varit!uppe!och!när!senaste!uppdateringen!gjordes.!

Menyn!längst!till!vänster!i!bilden!visar!alla!de!exit3noder!som!är!uppkopplade!på!

nätverket!för!tillfället.[12]!!
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!
Bild!2@4!–!Karta!över!Tor@nätverket!och!vilka!exit@noder!som!är!tillgängliga!

!

Uppkopplingen!till!dessa!noder!tar!en!liten!stund!på!grund!av!att!det!delas!en!publik!
nyckel!för!kryptering!och!dekryptering!mellan!noderna,!denna!nyckel!kallas!för!
”onion!key”.!Varje!nod!i!nätverket!får!en!ny!nyckel!en!gång!i!veckan!och!det!är!olika!
nycklar!för!varje!nod!i!nätverket,!informationen!som!skickas!inom!Tor!är!även!
krypterad!med!TLS.[16]!Vilket!gör!att!informationen!blir!paketerad!med!ett!skydd!
som!är!”lager!på!lager”!(Se!Bild!235,!sid!8),!därav!namnet!”The!Onion!Router”.!När!en!
anslutning!upprättas!(circuit)!mellan!noderna!kräver!de!varandra!på!deras!”onion!
key”!mellan!den!specifika!anslutningen,!på!det!viset!kan!aldrig!den!första!noden!i!
kedjan!veta!vilken!den!sista!är.!Eftersom!det!är!Tor!klienten!som!väljer!väg!så!kan!
inte!en!enskild!nod!veta!vem!användaren!är!och!vad!den!gör.![16]!
!
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!
Bild!2@5!–!Hur!Tor@trafiken!krypteras.!Publischt!under!GNU!Licens.!!

Tor!använder!sig!av!standardiseringen!SOCKS[14]!för!att!så!smidigt!som!möjligt!
skicka!TCP!paket!på!ett!säkert!sätt.!SOCKS!är!ett!Internetprotokoll!som!skickar!
nätverkstrafik!genom!en!proxyserver!mellan!en!klient!och!en!server!för!att!kringgå!
en!brandvägg!på!nätverket!ifall!användaren!inte!tillåts!att!kommunicera!utanför!
nätverket!så!möjliggör!SOCKS!kommunikation!utanför!nätverket.!När!en!användare!
vill!starta!en!TCP3anslutning!skickas!en!förfrågan!via!SOCKS!för!att!upprätta!
anslutningen.!Förbindelsen!kommer!då!att!upprättas!genom!den!senaste!noden!eller!
starta!en!ny!rutt!för!trafiken!om!det!behövs,!detta!kan!bero!på!att!exit3noden!inte!
tillåter!den!typen!av!trafik[12].!

!

2.4 Kryptering på Internet 

Internet!Engineering!Task!Force!implementerade!funktionen!TLS!(transport!Layer!
Security)!som!en!standard!1999!och!är!nu!mer!eller!mindre!ett!standard!protokoll,!
för!att!kryptera!känslig!information!över!internet[21].!Hemsidorna!använder!
certifikat!för!att!verifiera!den!krypterade!anslutningen!mellan!dator!och!server.!!

HTTPS!används!exempelvis!vid!bankärenden,!e3handel!och!inloggningar.!
Användandet!av!HTTPS!har!gjort!att!användarna!förlitar!sig!på!protokollet!och!att!
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det!är!säkert!eftersom!det!är!krypterat.!Användaren!kan!kollar!på!URL:en!för!att!
verifiera!att!servern!använder!sig!av!HTTPS,!genom!att!det!är!ett!”S”!i!
”https://www.hemsida.se”.!Det!ska!även!finnas!med!ett!hänglås!och!i!några!av!de!
vanligaste!webbläsarna!ska!även!en!del!av!URL:en!vara!grönmarkerad[21].!!
!
Det!finns!brister!i!HTTPS!som!en!attackerare!kan!utnyttja[21].!Genom!att!göra!en!
MITM3attack!(man3in3the3middle)!kan!attackeraren!använda!sig!av!SSL3strip!för!att!
kringgå!säkerheten,!användaren!tror!att!den!använder!sig!av!en!krypterad!
anslutning,!men!egentligen!skickas!all!information!igenom!attackerarens!dator!i!
klartext[21].!Detta!är!något!som!kan!utnyttjas!i!Tor3nätverkets!exit3noder!för!att!få!ut!
känslig!information!om!användare!trots!att!den!är!krypterad[10].!!SSL3strip!är!inget!
som!används!i!detta!experiment!eftersom!det!är!en!olaglig!handling!och!ett!
straffbelagt!brott.!!

!

2.5 Tor informerar användare 

Utvecklarna!av!Tor!är!medvetna!om!de!säkerhetsbrister!som!finns!i!att!använda!
nätverket.!För!att!användarna!ska!vara!så!säkra!som!möjligt!när!de!använder!sig!av!
tjänsten!gäller!det!att!uppdatera!klienten.!Eftersom!uppdateringarna!täpper!till!
säkerhetshål!som!kan!vara!avgörande!för!anonymiteten,!dock!ska!man!akta!sig!för!
uppdateringar!som!inte!är!från!Tors!utvecklare.!Då!Tor!är!uppbyggt!på!öppen!
källkod!kan!vem!som!helst!tillverka!en!uppdatering!och!lägga!ut!den!på!internet!
med!skadlig!kod!preparerad!i!uppdateringsfilen.!Därför!ska!man!alltid!kontrollera!
varifrån!uppdateringen!kommer.![15]!

Tor!säger!även!att!den!första!och!tredje!noden!i!trafikrutten!inte!kommer!att!kunna!
se!vem!som!skickar!informationen,!noden!kommer!att!kunna!avgöra!vart!trafiken!
ska!men!inte!vem!som!skickade!den!eller!vise!versa.!Är!anslutningen!till!servern!
dessutom!krypterad!SSL!så!kan!inte!exit3noden!läsa!trafiken.!!

Vad!de!som!utvecklar!Tor!säger!kan!hända!när!en!exit3nod!distribueras:!
• Någon!loggar!in!på!Hotmail!och!skickar!ett!hot/utpressnings!mail!till!ett!

företag,!FBI!spårar!avsändande!IP3adress.!Distributören!av!exit3noden!får!
förklara!att!han!är!en!exit3nod!och!inte!ursprungsavsändaren.!

• Om!någon!vill!stänga!ner!en!exit3nod!kan!detta!göras!genom!att!skicka!
spammeddelanden!till!Google!grupper!och!Usenet.!Sen!skickar!attackeraren!
ett!argt!meddelande!till!ISP:n!om!hur!du!som!exit3nod!distributör!förstör!för!
andra!i!samhället.!
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• Någon!loggar!in!på!IRC!nätverket!och!försöker!föra!så!mycket!väsen!av!sig!
som!möjligt!och!förstöra!för!andra,!vilket!kan!resultera!i!att!ISP:n!kontaktar!
dig,!eller!alternativt!att!din!dator!blir!utsatt!för!en!DDos3attack.![15]!
!

Utvecklarna!av!Tor3nätverket!anser!att!de!som!gör!kriminella!handlingar!redan!kan!
göra!det,!och!eftersom!de!är!villiga!att!bryta!mot!lagen!så!finns!det!andra!och!bättre!
sett!att!vara!anonym!på,!Tor!är!till!för!“vanliga”!användare!som!vill!följa!lagen!men!
samtidigt!vara!anonyma[15].!!

! “Only!criminals!have!privacy!right!now,!and!we!need!to!fix!that.”[15]!

!

2.6 Det går att spåra användare 

Det!finns!sofistikerade!statistiska!tillvägagångssätt!att!spåra!en!användare!eller!
organisation!genom!att!övervaka!flera!ställen!på!nätverket!och!på!så!vis!kartlägga!
användarmönster[2],!det!går!även!att!spåra!användare!genom!säkerhetsbrister!i!
webbläsaren.!Attackeraren!kan!använda!sig!av!JavaScript,!Flash!och!ActiveX3
kontroller[17].!Därför!ska!inte!java!användas!när!Tor!används,!av!det!skälet!blockeras!
java!från!början!när!man!använder!deras!egen!webbläsare[15].!

Det!finns!även!andra!sätt!för!en!attackerare!att!spåra!en!användare,!genom!att!sätta!
upp!flera!noder!och!kontrollera!en!större!mängd!av!nätverket!så!kan!man!räkna!ut!
hur!stor!sannolikhet!det!är!att!en!användare!kommer!att!använda!just!dessa!
noder[17].!Ju!fler!noder!man!kontrollerar!ju!större!är!sannolikheten.!Eller!att!
attackeraren!lurar!användarens!webbläsare!genom!en!”man3in3the3middle”!attack!
och!skickar!trafik!över!Tor3nätverket!så!att!en!attackerares!nod!kan!upptäcka!denna!
trafik!för!att!sen!kunna!spåra!användaren.!Men!attacken!fungerar!endast!om!
attackeraren!kontrollerar!offrets!”entry3nod”.!Alltså!den!nod!som!trafiken!skickas!
till!först!i!nätverket.![17]!

!

2.7 Hur fungerar nätverksanalysen? 

När!en!exit3nod!kopplarupp!sig!mot!nätverket!kommer!det!automatiskt!att!
genereras!trafik!till!denna,!omfattningen!är!beroende!på!vilka!inställningar!som!är!
valda.!Om!exit3noden!inte!tillåter!HTTPS!trafik!kommer!det!att!genereras!mindre!
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trafik!eftersom!många!hemsidor!använder!sig!av!denna!kryptering!idag.!Detta!
innebär!att!trafik!dirigeras!genom!den!exit3nod!som!används!i!det!här!arbetets!
experiment.!Då!trafiken!kommer!till!exit3noden!sparas!informationen!till!en!extern!
hårddisk!för!att!analyseras,!detta!görs!med!programmet!WireShark[4].!Hårddisken!
används!endast!för!detta!experiment!och!informationen!kommer!att!raderas!och!
skrivas!över.!Informationen!som!skickats!till!exit3noden!som!inte!är!krypterad!
kommer!då!att!visas!i!klartext!när!den!analyseras.!De!användare!som!inte!använder!
sig!av!krypterade!tjänster!och!inte!är!medvetna!om!säkerhetsrisken!att!använda!Tor!
kommer!därför!att!exponera!sina!inloggningsuppgifter,!mailkonversationer!och!
användaruppgifter.!

WhireShark!är!ett!av!de!ledande!nätverksanalyseringsprogram!som!finns.!
Programmet!innehåller!olika!typer!av!funktioner!för!att!underlätta!analysen!för!
användaren,!det!är!möjligt!att!läsa!av!all!trafik!på!nätverket!och!spara!ner!den,!för!
att!i!lugn!och!ro!kunna!analysera!den!när!information!sparats.!För!att!underlätta!
analysen!finns!det!bland!annat!en!filterfunktion,!dessa!används!för!att!filtrera!ut!de!
nätverkspaket!som!är!intressanta!för!den!specifika!uppgiften.!Där!efter!kan!man!
använda!funktionen!”find”!för!att!söka!efter!ord!i!paketen[4].!Analysen!i!arbetet!har!
gjorts!manuellt!genom!att!använda!dessa!funktioner!i!WireShark!(Se!Bild!433,!sid!
21).!

!

2.8 Andra liknande arbeten 

Digging(into(Anonymous(Traffic:(a(deep(analysis(of(the(Tor(anonymizing(network,!
skrivet!av:!Chaabane!A.,!Manils!P.,!Kaafar!M.,!Arbetet!presenterar!en!detaljerad!
analys!av!den!trafik!som!går!igenom!Tor3nätverket.!Författarna!har!dekapsylerat!
nätverkspaketen!och!använder!”hijacking”!teknik!för!att!påvisa!att!den!dolda!
trafiken!som!skickas!över!Tor!och!som!tidigare!inte!kunnat!identifieras,!är!
krypterad!BitTorrent!trafik.!Efter!analysen!drar!de!sedan!slutsatsen!att!P2P!trafik!
inte!har!försvunnit!från!Internet,!utan!bara!flyttats!till!krypterade!kanaler.!De!
presenterar!även!en!metod!för!att!detektera!noder!som!använder!sig!av!endast!ett!
hopp!i!nätverket!för!att!kryptera!trafiken!och!få!ett!snabbare!flöde!i!överföringen!av!
information,!detta!kallas!Tor3tunneling!teknik.[1]!
!
I!arbetet!Shining(Light(in(Dark(Places:(Understanding(the(Tor(Network,!skrivet!av!
McCoy!D,.!Bauer!K,.!GrunwaldD,.!Kohno!T,.!Sicker!D,!har!de!analyserat!trafiken!på!
Tor3nätverket!och!redovisar!detta!i!diagram!med!förklaringar.!Detta!har!gjorts!för!
att!ta!reda!på!vilken!typ!av!trafik!som!rör!sig!på!nätverket!och!vad!nätverket!
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används!till.!Studien!bygger!på!hur!Tor!fungerar!och!hur!nätverket!kan!missbrukas,!
de!tar!även!fram!en!metod!på!hur!man!kan!se!vilka!noder!som!missbrukas.!Hur!de!
missbrukas!samt!vem!det!är!som!använder!Tor.[11]!
!
Using(traffic(analysis(to(identify(The(Second(Generation(Onion(Router(är!skrivet!av:!
Barkar!J.,!Hannay!P.,!Patryk!Szewczyk.!Uppsatsen!bygger!på!ett!experiment!där!
författarna!har!simulerat!ett!Tor3nätverk!för!att!särskilja!vanlig!krypterad!trafik!mot!
trafik!som!genereras!från!det!simulerade!Tor3nätverket.!Experimentet!resulterade!i!
att!de!kunde!urskilja!trafiken,!vilket!de!drar!slutsatsen!att!detta!även!skulle!gå!att!
göra!på!det!riktiga!Tor3nätverket,!vilket!skulle!innebära!att!användarna!kan!vara!
sårbara!för!denna!typ!av!analys!av!nätverket.![18]!
(
Protecting(Tor(exit(nodes(from(abuse,!2010,!skrivet!av!Gros!S.,!Salkié!M.,!Spika!I.,!
I!detta!arbete!har!författarna!tagit!fram!ett!sätt!att!motverka!attacker!för!den!som!
driver!en!exit3nod.!!Detta!görs!genom!att!de!implementerar!en!IDS!och!en!honeywall!
som!placeras!innanför!exit3noden!och!på!så!sätt!förhindrar!att!trafik!kan!nå!
systemet!som!driver!exit3noden.!En!honeywall!fungerar!som!en!reverserad!
brandvägg.[19]!
!
Review(on(Attack(and(Defense(in(Tor!är!skrivet!av:!Aamitt!M.,!!
Författaren!diskuterar!olika!säkerhetsbrister!och!attacker!på!Tor3nätverket!och!
förklarar!att!de!flesta!attacker!sker!på!applikationsnivån!i!OSI3modellen.!Attackerna!
använder!sig!av!HTTP!protokoll!och!använder!sig!av!klienter!som!Flash,!JavaScript!
och!ActiveX3Kontroller.!Författaren!presenterar!även!motåtgärder!för!attackerna,!
det!presenteras!skydd!för!både!användare!och!distributörer!av!exit3noder.[17]!
!
I!arbetet!Browser(Based(Attacks(on(Tor,!författare:!Abbott!T.,!Lai!K.,!Liberman!M.,!
Price!E,!har!författarna!fokuserat!på!”man3in3the3middle”!och!”end–to3end”!attacker!
i!Tor3nätverket,!detta!görs!för!att!spåra!en!användare!över!Tor.!De!använder!sig!av!
webbläsaren!för!att!utföra!attacken.!Attacken!går!till!på!så!sätt!att!man!lurar!
användarens!webbläsare!att!skicka!trafik!över!Tor3nätverket!så!att!en!attackerares!
nod!kan!upptäcka!denna!trafik.!Attacken!fungerar!endast!om!attackeraren!
kontrollerar!offrets!”entry3nod”.!Det!är!den!första!noden!i!trafikrutten!genom!Tor.!
Författarna!drar!slutsatsen!att!med!tanke!på!hur!nätverket!är!uppbyggt!så!finns!det!
inga!lätta!sätt!att!åtgärda!detta!säkerhetsproblem!utan!att!påverka!nätverket!
negativt.![20]!

!
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Experimentet!av!Dan!Egerstad!presenteras!i!boken!Svenska(hackare!och!kom!ut!
2011!skriven!av:!GoldbergD.!Larsson!L,.!Egerstads!experiment!gick!ut!på!att!läsa!av!
trafiken!från!en!exit3nod!i!Tor3nätverket!för!att!se!vad!det!var!för!typ!av!information!
som!gick!igenom!hans!nätverk!när!han!körde!en!exit3nod.!Han!kom!över!mycket!
känsliga!användaruppgifter!och!mailkonversationer.!Eftersom!han!inte!visste!vad!
han!skulle!göra!med!denna!information!så!testade!han!att!publicera!några!av!
lösenorden!som!påträffats!i!analysen!för!att!väcka!en!diskussion.!Detta!
uppmärksammades!av!media!och!rättsväsendet!vilket!gjorde!att!det!fick!stor!
publicitet.[9]!
!
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3 Metod 

3.1 Förberedelser 

För!att!kunna!besvara!mina!frågor!och!använda!Tor!på!ett!säkert!sätt!var!det!

nödvändigt!innan!studien!påbörjades!att!införskaffa!en!stabil!bakgrund!om!

nätverket!och!förståelse!för!vad!Tor!är.!För!att!ta!del!av!denna!kunskap!användes!

olika!informationskällor!såsom!uppsatser!och!artiklar.!Vid!ett!personlig!möte!med!

Dan!Egerstad!som!idag!är!IT3konsult!och!driver!företaget!Bemaze!Group!AB,!gav!han!

förklaringar!om!Tor!och!hur!nätverket!fungerar.!Detta!möte!skapades!en!god!

förståelse!för!nätverkets!uppbyggnad!och!funktion.!Egerstad!gick!även!igenom!vilka!

risker!som!kan!finnas!med!att!distribuera!en!exit3nod!och!gav!förslag!på!vilken!

arbetsmetodik!som!borde!vara!den!bästa!med!tanke!på!informationen!som!är!

relevant!för!uppsatsen.!Egerstad!berättade!även!hur!han!gjorde!sitt!experiment[9]!

samt!vad!som!bör!undvikas!när!man!presenterar!resultaten!offentligt.!

För!att!upprätthålla!bästa!möjliga!säkerhet!gällande!arbetet!har!arbetet!utförts!på!

en!laptop!som!endast!har!att!använts!för!denna!C3uppsats.!All!data!som!samlats!in!

för!att!sammanställa!arbetet!har!att!lagrats!på!en!extern!USB3hårddisk.!För!att!

säkerställa!att!ingen!känslig!information!kan!lämnas!ut!till!allmänheten!skrivs!

datorns!hårddisk!och!USB3hårddisken!över!när!arbetet!är!klart.!Detta!görs!med!

programmet!O&OSafeErase[6].!Experimenten!har!gjorts!på!ett!privat!nätverk,!med!en!

privatägd!dator!för!att!minimera!inblandning!av!en!tredje!part.!

!

3.2 Experimentellt arbete 

För!att!kunna!besvara!mina!tre!frågeställningar!har!jag!valt!att!göra!ett!

experimentellt!arbete!om!det!går!att!utvinna!känslig!information!från!en!exit3nod!i!

Tor3nätverket,!ta!reda!på!om!användarna!fortfarande!skickar!okrypterade!lösenord,!

och!till!vilka!tjänster!lösenorden!tillhör.!Som!referens!för!min!metod!användes!Dan!

Egerstads!experiment[9]!och!McCoy!D,.!Bauer!K,.GrunwaldD,.!Kohno!T,.Sicker!D,!

arbete!ShiningLight(in(Dark(Places:(Understanding(the(Tor[11].!Det!är!dessa!båda!
arbeten!som!har!efterliknats!i!denna!studie,!experimentet!i!detta!arbete!är!

kombinationer!av!dessa.!Studien!har!genomförts!med!hjälp!av!en!egen!distribuerad!

exit3nod!i!Tor3nätverket!och!med!programmet!WhireShark!som!läser!av!den!data!

som!passerar!genom!nätverket.!Exit3noden!har!endast!varit!uppe!under!den!

begränsade!tid!under!vilken!data!insamlingen!har!skett.!
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Sökningen!efter!okrypterade!lösenord!från!den!insamlade!informationen!har!gjorts!
för!hand!för!att!undvika!att!få!med!de!brute!force!attacker!som!uppkommer!i!
nätverket.!En!brute!force!attack!är!när!en!attackerare!testar!flera!olika!
lösenordskombinationer!mot!ett!användarkonto!för!att!hitta!rätt!lösenord!och!få!
tillgång!till!kontot.!Dessa!attacker!genererar!felaktiga!inloggningar!och!lösenord!
som!inte!fungerar,!om!ett!script!användes!som!sökte!på!ordet!”password”!och!
sparade!ner!informationen!automatiskt!skulle!dessa!lösenord!kunna!komma!med!i!
resultatet!(Se!Bild!331),!vilket!i!sin!tur!skulle!leda!till!ett!felaktigt!resultat,!därför!har!
analysen!gjorts!för!hand.!Nedan!visas!en!bild!från!en!brute!force!attack,!som!lätt!kan!
kännas!igen,!eftersom!det!är!felaktiga!inloggningar!med!samma!användarnamn!och!
olika!lösenord.!

!
Bild!3@1!–!Hur!en!brute!force!attack!kan!se!ut!(användarnamnet!är!borttaget!av!säkerhetsskäl)!

Funktionen!”followtcpstream”!är!en!funktion!i!WireShark!som!användes!under!
analysen!för!att!få!all!information!för!en!specifik!inloggning.!När!denna!funktion!
används!kommer!ett!fönster!upp!och!visar!hela!paketets!innehåll,!med!
användarnamn,!lösenord!och!till!vilken!tjänst!användaruppgifterna!tillhör.!
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3.3 Resultatredovisning 

Resultaten!redovisas!genom!tabeller!som!visar!hur!många!okrypterade!lösenord!
som!påträffats,!till!vilka!typer!av!tjänster!dessa!lösenord!tillhör!och!vilka!länder!
användaruppgifterna!var!knutna!till.!Som!avslutning!på!resultatet!redovisas!10!st!
okrypterade!lösenord.!Dessa!går!av!säkerhetsskäl!inte!att!knyta!till!något!
användarnamn!eller!tjänst.!De!redovisas!endast!för!att!användare!ska!få!en!ökad!
förståelse!för!vikten!av!att!använda!bra!lösenord.!De!som!publiceras!här!är!inte!med!
i!kategorin!”bra!lösenord”.!!

!

!

!
! !
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4 Experiment 

4.1 Installation & Konfiguration 

För!att!kunna!genomföra!laborationen!krävs!Tors!klient!”Tor!Browser”,!denna!
laddas!ner!och!installeras!via!Tors!hemsida[3].!I!klienten!ingår!även!”Vidalia!Control!
Panel”!vilket!är!ett!grafiskt!gränssnitt!som!erbjuder!användaren!olika!möjligheter!
att!utnyttja!tjänsten!(se!Bild!431).!I!detta!verktyg!ställs!konfigurationen!in!för!hur!
exit3noden!ska!fungera[7].!För!att!agera!som!exit3nod!behöver!man!även!skriva!in!ett!
användarnamn,!kontaktinformation!samt!vilka!portar!man!vill!använda!i!routern.!
Genom!att!klicka!på!”Test”!görs!en!automatisk!”portforwarding”!i!routern.!

!

!
Bild!4@1!–Vidilia!Control!Panel:!Client,!Relay,!Exit@nod,!portforwarding!

!
När!konfigurationerna!är!gjorda!ska!Tor!tillåtas!i!brandväggen!och!i!routern,!samt!
genomförs!”portforwarding”!från!port!443!till!9030!om!detta!inte!görs!automatiskt!
[7].! !
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!

!
Bild!4@2!–!Konfigurera!trafiken!för!exit@noden!

!
Under!fliken!"Exit!Policies"!går!det!att!ställa!in!vilken!typ!av!trafik!som!ska!tillåtas!på!
noden,!vilket!har!underlättat!min!undersökning.!Under!laborationen!tilläts!alla!
former!av!data!förutom!HTTPS!trafik.!Eftersom!detta!protokoll!är!krypterat!kommer!
lösenorden!inte!gå!att!läsa!i!klartext!(Se!Bild!432).!

För!att!ISP:en!inte!ska!reagera!på!att!det!går!för!mycket!trafik!från!det!nätverk!där!
laborationen!gjordes!var!exit3noden!inställd!på!att!släppa!igenom!max!5!Mb/s.!Detta!
går!att!konfigurera!under!fliken!”bandwith!limits”!(Se!Bild!432).!

4.2 Analys av data 

Resultatet!blev!ca!54,5!GB!data,!den!här!data!mängden!har!analyserats!förhand!för!
att!inte!missa!något!lösenord!och!för!att!inte!få!med!brute!force!attackernas!felaktiga!
lösenord.!För!att!söka!igenom!och!analysera!den!insamlade!datamängden!har!
filterfunktionen!i!WhireShark!använts.!Filtret!har!varit!inställt!på!att!filtrera!ut!
HTTP!paketen!och!därefter!har!sökverktyget!"Find"!använts!för!att!söka!efter!ordet!
”password”!(Se!Bild!433,!sid!21).!Detta!har!gjorts!med!kortkommandon,!Ctrl+F!



 

21!

!

(”Find”),!Ctrl+N!(”Next”),!och!då!direkt!fått!de!okrypterade!lösenorden!presenterade!
på!skärmen.!När!ett!lösenord!har!hittats!och!en!verifikation!för!att!säkerställa!att!det!
varit!en!lyckad!inloggning!har!konfirmerats,!har!funktionen!”followtcpstream!
använts”!för!att!få!ut!information!om!till!vilken!hemsida!och!tjänst!som!lösenordet!
tillhör.!

!
Bild!4@3!–!WireSharks!”find”!funktion!

!

4.3 Dokumentation 

Insamlingen!av!nätverkstrafik!har!dokumenterats!genom!hela!processen,!från!att!
den!har!sparats!ner!på!extern!hårddisk!till!analysen!av!lösenord.!Lösenorden!och!
deras!tillhörighet!har!sparats!i!ett!Word!dokument!på!samma!externa!hårddisk!som!
den!insamlade!datamängden!för!att!det!ska!vara!enkelt!att!skriva!över!
informationen!när!arbetet!är!klart.!
!
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5 Resultat 

De!resultat!som!presenteras!i!detta!kapitel!kommer!från!experimentet!som!utförts.!
Exit3noden!var!uppe!i!24!dagar!vilket!resulterade!i!54,5!GB!(54!401!885!726!byte)!
data.!När!informationen!från!exit3noden!blivit!analyserad!sparades!lösenorden!från!
genomförda!inloggningar.!Vilket!resulterade!i!24!okrypterade!lösenord.!Statistik!och!
diagram!gällande!dessa!lösenord!presenteras!i!detta!kapitel.!10!av!de!lösenord!som!
påträffats!i!analysen!presenteras!i!klartext!för!att!påvisa!vilken!typ!av!
säkerhetsmedvetenhet!det!är!hos!användarna!som!har!skapat!lösenorden.!

 

5.1 Utvunnen information från exit-noden!
!
Experimentet*påvisade*snabbt*att*det*gick*att*utvinna*känslig*information*från*Tor3
nätverket.!Efter&att&analyserat&4&GB&av&den&insamlade&nätverkstrafiken!påträffades+
lösenord)med)användarnamn,)mailkonversationer)och)e3postadresser.*!Eftersom)
experimentet)lyckades)utvinna)känslig)information)blev"studiens"huvudfråga"
besvarad.!!
!

5.2 Utvinna okrypterade lösenord 

!
Redan&efter%att%analyserat%4%GB%insamlad%data%påträffades%3%lösenord%med%
användarnamn,)det)gick)även)att)se)till)vilken)tjänst)inloggningen)tillhörde.)Efter)att)
analyserat)ytterligare)50,5$GB#information#(totalt&54!401!885!726$byte)$som$sparats$
hade$siffran$stigit$till$24$okrypterade$lösenord#med#tillhörande#användarnamn.!
Vilket&i&sin&tur&besvarar&rapportens&frågeställning&angående&utvinning&av&
okrypterade*lösenord.!

Insamlad!nätverkstrafik:!! ! 54,5!GB!(54!401!885!726!byte)!data!
Analysering!av!nätverkstrafiken:!! 24!okrypterade!lösenord!
!! ! ! ! ! 3!okrypterade!mailkonversationer!

Statistisk!uträkning:!
Genom!att!dela!den!insamlade!datamängden!med!de!upphittade!lösenorden!
resulterar!detta!i!en!statistisk!uppfattning!om!hur!många!lösenord!som!genererats!
på!den!mängd!data!som!är!insamlad.!

!



 

24!

!

54,5!GB#data/24#lösenord#=!1lösenord*per!2,27083333!GB#data. 
!

5.3 Användaruppgifter och dess tillhörighet 

De!tjänster!som!har!påträffats!efter!genomfört!experiment!bestod!av!fyra!olika!
kategorier:!mailklienter,!nätdejting!hemsidor,!nyhetstidningar,!webbaserade!
onlinespel!och!olika!diskussionsforum.!!

Diagrammet!beskriver!hur!många!lösenord!som!hittats!till!varje!tjänst!som!
påträffats.!De!olika!tjänsterna!tillhör!olika!webbadresser!och!finns!i!olika!länder.!I!
diagrammet!nedan!presenteras!vilka!länder!som!distribuerade!tjänsten.!

!

!
Bild!5@1!@!Diagram!över!hittade!lösenord!till!olika!tjänster!

! !
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25!

!

När!funktionen!”followstream”!användes!i!programmet!WireShark!presenterades!
även!webbadressen!till!de!tillhörande!användaruppgifterna!under!”Host”.!Genom!att!
spåra!domännamnet!gick!det!att!se!vilket!land!tjänsten!kom!ifrån.!
Användaruppgifterna!tillhörde!personer!från!olika!länder!i!världen,!följande!
diagram!visar!de!länder!som!tjänsterna!tillhörde!och!hur!många!lösenord!som!kom!
ifrån!det!landet.!

!
Bild!5@2!@!Diagram!över!lösenordens!härkomst!

5.4 Okrypterade lösenord 

Här!presenteras!10st!av!de!lösenord!som!utvunnits!i!experimentet,!dessa!
presenteras!här!för!att!läsaren!ska!få!en!förståelse!för!vikten!av!att!använda!ett!
säkert!lösenord.!Ett!säkert!lösenord!ska!vara!över!8!tecken!och!innehålla!stora!och!
små!bokstäver,!siffror!och!specialtecken.! !

• 123456!

• 4r9is0hg!

• Beckingen!

• eurocar!

• Forever4you!

• mt4000!

• VmTfOkOx!

• rudikrudik!

• qjOz9kqq!

• wadudi!

8!

4!

3!

2! 2! 2!

1! 1! 1!

0!

1!

2!

3!

4!

5!

6!

7!

8!

9!

Länder!&!Lösenord!

Antal!lösenord!
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6 Slutdiskussion 

Tor!är!en!av!de!bättre!och!effektivare!anonymiseringstjänsterna,!tjänsten!använder!
sig!av!enkla!funktioner!som!gör!det!lättanvänt!även!för!någon!som!inte!är!duktig!på!
datorer.!Detta!möjliggör!att!fler!och!fler!personer!kommer!att!vilja!använda!tjänsten!
och!kan!göra!det!utan!att!vara!datorkunniga.!Användningen!kommer!förmodligen!
även!att!öka!eftersom!fler!Internetanvändare!börjar!bry!sig!om!integriteten!på!
Internet!och!vill!inte!att!företag!ska!kartlägga!deras!Internetanvändning.!Tor!kan!
underlätta!för!många!människor!i!världen!som!blir!censurerade/övervakade!av!sin!
regering!och!myndighet.!Jag!skulle!gärna!vilja!tro!att!Tor!används!enbart!i!ett!gott!
syfte!men!genom!Tor3nätverket!går!det!att!få!access!till!Deep!Webb.!Där!
tillhandahålls!det!illegala!varor!och!tjänster!och!kriminella!dras!till!Tor!för!att!
använda!nätverkets!anonymitet.!Detta!i!sin!tur!leder!till!ökad!risk!för!vanliga!
användare!eftersom!de!kriminella!är!villiga!att!åsidosätta!lagar!och!oskrivna!regler!
för!att!utnyttja!säkerhetshål!i!nätverket,!för!egen!ekonomisk!vinning.!Eftersom!vem!
som!helst!kan!distribuera!en!exit3nod!utan!att!det!går!att!spåra!eller!identifiera!
användaren,!så!ökar!sannolikheten!att!den!som!upprättar!en!exit3nod!inte!har!goda!
avsikter.!Utan!kan!vilja!komma!över!känslig!information!från!andra!användare!
genom!att!utnyttja!det!som!är!en!säkerhetsbrist!i!nätverket.!!
Med!detta!som!bakgrund!för!min!uppsats!så!ville!jag!besvara!frågeställningarna!så!
att!användare!av!nätverket!ska!få!en!större!säkerhetsmedvetenhet!vid!användandet!
av!Tor.!

Frågeställningarna!som!jag!har!valt!att!arbeta!med!i!uppsatsen!valdes!för!att!kunna!
bevisa!den!säkerhetsbrist!som!finns!i!att!använda!Tor3nätverket.!För!att!kunna!visa!
på!denna!säkerhetsbrist!var!det!tvunget!att!utvinna!känslig!information!och!
lösenord!från!en!exit3nod.!Anledningen!till!varför!jag!valde!att!inrikta!mig!på!att!
utvinna!just!lösenord!var!för!att!efterlikna!det!experiment!som!gjordes!av!Dan!
Egerstad!2007.!!

Efter!att!ha!genomfört!analysen!av!den!insamlade!informationen!från!experimentet!
fick!jag!en!god!uppfattning!om!vad!Tor!delvis!används!till.!Enligt!analysen!använder!
man!Tor!för!att!besöka!pornografiska3!och!dejtingsidor!samt!för!att!skicka!mail.!!
Varför!används!en!anonymiseringstjänst!för!dessa!ändamål?!Varför!vill!man!dölja!
att!man!använder!dessa!tjänster?!
Förmodligen!görs!detta!på!arbetstid.!Tor3nätverket!försvårar!för!organisationen!att!
avslöja!vilka!sidor!användaren!besöker.!Det!kan!även!vara!så!att!man!har!en!
läggning!som!inte!ens!partner!eller!religion!tillåter!och!därför!vilja!anonymisera!sin!
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internettrafik!för!att!inte!bli!avslöjad.!Att!man!använder!tjänsten!för!att!logga!in!på!
webbaserade!online!spel!kan!också!verka!märkligt,!men!jag!tror!att!det!är!av!samma!
anledning!som!med!sex3,!dejtingsidorna,!användaren!vill!inte!bli!avslöjad!med!att!
göra!något!obehörigt!eller!etiskt!felaktigt.!

Experimentet!var!lätt!att!genomföra,!dock!så!hade!jag!problem!med!programmen!
WireShark!och!Tor3bundle!då!de!slutade!att!fungera!emellanåt!och!jag!fick!starta!om!
dem.!Varför!programmen!slutade!att!fungera!har!jag!inte!riktigt!fått!svar!på.!Detta!
kan!ha!berott!på!många!olika!saker,!men!främst!tror!jag!anledningen!var!datorn!jag!
använde!mig!av.!Men!det!verkar!finnas!problem!med!WireShark!som!jag!inte!kunnat!
åtgärda,!många!gånger!hängde!sig!programmet!under!analysen.!

Slutligen!så!blev!resultatet!24!okrypterade!lösenord,!1!lösenord!på!ca!2,3!GB!
insamlad!data.!Detta!resultat!tycker!jag!är!rätt!skrämmande!då!jag!trodde!att!
säkerhetsmedvetenheten!hade!ökat!hos!användarna!och!fler!tjänster!skulle!ha!
implementerat!SSL3kryptering.!Dock!så!var!det!lugnande!att!jag!inte!hittade!
användaruppgifter!till!ambassadörer,!statliga!institut!eller!liknande.!Men!med!den!
information!som!jag!hittade!skulle!en!attackerare!kunna!göra!stor!skada!för!
användaren!beroende!på!vad!denna!har!loggat!in!på!och!vad!som!förvaras!där.!
Eftersom!samhället!går!mer!och!mer!mot!att!lagra!allt!på!molnet!så!kommer!det!bli!
viktigare!att!ha!starka!lösenord!och!säkra!anslutningar!till!tjänsterna!som!används.!!

Resultatet!hade!kunnat!se!annorlunda!ut,!eftersom!jag!valde!att!inte!skicka!
krypterad!trafik!igenom!min!exit3nod.!Eftersom!jag!inte!var!intresserad!av!de!
krypterade!lösenorden,!detta!medförde!minskad!trafik!på!min!exit3nod.!Hade!jag!
konfigurerat!exit3noden!att!tillåta!HTTPS!trafik!hade!jag!haft!mycket!mer!insamlad!
data!men!förmodligen!lika!många!okrypterade!lösenord.!Då!de!flesta!tjänster!har!
implementerat!HTTPS3kryptering!har!detta!lett!till!att!Tor!har!blivit!säkrare.!Dock!
finns!det!enkla!sätt!att!kringgå!HTTPS!krypteringen,!exempelvis!SSL3strip!men!det!
försvårar!fortfarande!jobbet!för!en!attackerare.!Denna!typ!av!utvinning!av!känslig!
information!tror!jag!fungerar!på!grund!av!att!användarna!inte!förstår!skillnaden!
mellan!anonymisering!och!säkerhet!eftersom!de!använder!sig!av!okrypterade!
tjänster!och!loggar!in!på!dessa!genom!Tor.!Med!tanke!på!resultatet!drar!jag!
slutsatsen!att!den!största!säkerhetsbristen!i!tjänsten!är!den!mänskliga!faktorn.!!

Arbetena!av!andra!författare!som!presenteras!i!denna!rapport!har!anknytning!med!
detta!arbete.!Några!av!dem!presenterar!andra!säkerhetsbrister,!exempelvis!att!det!
går!att!spåra!användare,!urskilja!beteendemönster!och!hur!en!distributör!av!en!exit3
nod!kan!skydda!sig!emot!attacker.!Alla!dessa!arbeten!är!värdefulla!för!denna!
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rapport,!då!insikten!att!Tor!inte!är!så!säkert!trots!allt.!Dock!är!förmodligen!

sannolikheten!ganska!liten!att!någon!skulle!vilja!spåra!en!vanlig!användare.!!

Den!största!trafiken!som!florerar!på!Tor!är!BitTorrent!trafik!vilket!presenteras!och!

visas!på!i!a(deep(analysis(of(the(Tor(anonymizing(network[1].(Detta!kan!vara!något!
som!är!intressant!för!film!och!musikbolagen!som!försöker!lagföra!de!som!fildelar.!De!

kan!då!genom!bland!annat!de!olika!spårnings!möjligheter!som!presenterades!i(
Review(on(Attack(and(Defense(in(Tor[20],!spåra!användarna!för!att!lagföra!dem,!kräva!
upphovsrätt!och!få!skadestånd.!Det!arbete!som!mest!efterliknar!denna!rapport!är!

det!som!presenteras!i!Svenska(hackare[9]!och!Understanding(the(Tor(Network[11].!I!
båda!arbetena!missbrukas!exit3noder!på!olika!sätt.!Dock!så!är!det!Dan!Egerstads[9]!

experiment!som!mest!efterliknar!denna!rapport.!Enlig!uppgifterna!från!boken!

Svenska(Hackare,(utvann!Egerstad!flera!tusen!lösenord!och!fick!tag!i!flera!känsliga!e3
mail.!Detta!är!dock!ingen!dokumenterad!information!då!den!har!återgivits!muntligt!

till!författarna!av!boken.!Därför!har!inte!en!vetenskaplig!jämförelse!kunnat!göras!

mot!hans!resultat.!(

!

! !
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7 Etisk diskussion 

Redan!på!planeringsstadiet,!innan!jag!började!med!det!egentliga!arbetet!uppstod!en!
etisk!diskussion!med!studiekamraterna.!Är!det!rätt!att!göra!denna!typ!av!
experiment?!Det!rådde!delade!meningar!om!det,!med!tanke!på!att!det!kan!anses!som!
kränkande!mot!de!individer!vars!datatrafik!som!jag!skulle!läsa!av.!Min!motivering!
var!att!användaren!väljer!själv!att!ta!risken!att!bli!avlyssnad!genom!att!skicka!
trafiken!över!Tor.!Det!enda!jag!gör!är!att!läsa!av!mitt!egna!nätverk!och!analysera!den!
data!som!går!på!det.!Det!är!jag!som!utsätter!mig!för!en!risk!när!jag!gör!denna!analys,!
eftersom!det!rör!sig!om!en!hel!del!oetiskt!och!olaglig!trafik.!Om!denna!trafik!hamnar!
i!statliga!filter!eller!om!någon!gör!en!attack!kan!det!spåras!till!mig.!Vilket!medför!att!
jag!kan!hamna!i!en!situation!där!jag!blir!brottsmisstänkt!och!måste!förklara!mitt!
arbete.!Dan!Egerstad!blev!juridiskt!anklagad!för!att!ha!använt!användaruppgifterna,!
men!i!brist!på!bevis!så!lades!förundersökningen!ner!och!något!åtal!väcktes!därför!
aldrig.!Detta!är!dock!inget!bevis!på!att!man!inte!kan!bli!straffad!för!detta.!Enligt!mina!
efterforskningar!så!har!jag!inte!kommit!fram!till!att!det!skulle!vara!en!
olaglighandling!att!läsa!av!nätverkstrafiken!på!sitt!hemmanätverk.!Skulle!jag!
däremot!använda!mig!av!informationen!genom!att!sprida!den!eller!logga!in!på!ett!
konto!så!skulle!denna!handling!vara!kriminell.!Jag!bestämde!mig!tidigt!för!att!vara!
strikt!korrekt!och!vidtog!åtgärder!för!att!inte!bryta!mot!några!juridiska!eller!etiska!
gränser.!Det!kan!vara!lockande!men!jag!har!under!hela!arbetets!gång!aldrig!trampat!
över!på!”fel!sida!om!gränsen”.!Jag!har!raderat!och!skrivit!över!all!data!som!samlats!in!
och!under!arbetets!gång!har!jag!inte!publicerat!några!lösenord!eller!annan!känslig!
information.!Med!det!här!arbetssättet!känner!jag!att!jag!har!levt!upp!till!de!etiska!
reglerna!och!inte!brutit!mot!lagen.!

Jag!tycker!att!det!är!viktigt!att!man!utför!denna!typ!av!forskning!för!att!kunna!
informera!användarna!om!att!det!finns!brister!i!Tor3nätverket!och!att!det!är!möjligt!
att!utföra!denna!typ!av!informationsinsamling.!Det!är!alldeles!för!många!som!
fortfarande!använder!sig!av!okrypterade!inloggningar!och!skickar!okrypterade!mail!
över!Tor.!!

!

!

!

!
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