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1 UPPGIFTSBESKRIVNING 
 
Uppdragsgivare                           Saab Bofors Dynamics AB 
Handledare  Hans Lindblad, Christer Olsson 
 

Institution LiTH Institutionen för Systemteknik – ISY 
Examinator ISY Viiveke Fåk 
Rapporttyp  Examensarbete  
Omfattning  10 p 
Ämne  Datasäkerhet 
Nyckelord  Autentisering, WLAN, kryptering 
 
 
 
 

1.1 BAKGRUND 
 
Saab Bofors Dynamics AB har idag ca 200 anställda som har tillgång till bärbara 
datorer. Eftersom all bärbar utrustning kommer att innehålla stöd för trådlös 
kommunikation i någon form i en nära framtid är det av stort intresse att ha en 
modell för säker trådlös kommunikation klar när det händer. För att i framtiden 
skydda företagets informationstillgångar och att säkerställa en kontinuerlig 
verksamhet med marknadens och myndigheternas förtroende är säkerheten kring 
användningen av WLAN imperativ.  
 
 Saab Bofors Dynamics AB har ett internt nät kallat det ”gula nätet” som har 
tillgång till Internet. Målet är att skapa en säker kommunikationsmetod för trådlös 
anslutning både till och från det interna nätet.  För att göra trådlös 
datakommunikation säker mellan klient och accesspunkt krävs säker autentisering 
av trådlösa klienter och kryptering samt personlig brandvägg som intrångsskydd på 
respektive dator. 
 
 

1.2 SYFTE 
 
Ett antal nya standarder  för att ge säker autentisering finns t.ex. IEEE 802.1X, som 
är en standard för att skicka vidare EAP (Extensible Authentification Protocol) 
över trådat/trådlöst LAN. Krypteringen kan exempelvis åstadkommas med hjälp av 
802.11i med WPA (Wi-Fi Protected Access) som är AES-baserad (Advanced 
Encryption Standard) i stället för den enklare WEP (Wired Equivalent Privacy).  
 
Arbetet innebär att undersöka de produkter som finns på marknaden samt de som 
är under utveckling för att hitta en systemkombination som är kompatibel med 
befintliga system på företaget samt med varandra. För att säkra Saab Bofors 
Dynamics AB:s företagshemliga information kommer examensrapporten bestå av 
två delar, en offentlig och en sekretessbelagd del.  
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2 METOD 
 
Beskrivning av vald metod för genomförandet av examensarbete på Saab Bofors Dynamics 
AB följer nedan.  
 

2.1 VALD METOD 
 
Den valda metoden för genomförandet av arbetet enligt överenskommelse med handledarna 
var att initialt fastställa en informationsgrund. Detta genomfördes genom omfattande 
litteraturstudier, sökning på Internet och instudering av tidskrifter inom området.  
Fortsättningsvis skulle detta följas av att etablera ett kontaktnät av leverantörer och kunniga 
inom ämnet. Kontaktnät skapades genom att resa på konferens i Stockholm samt  via email 
och telefonintervjuer. Detta följdes av ytterligare fördjupning i den information som 
framkommit samt av löpande informationssökning under hela arbetets gång.  
 
Tidigt fastställdes uppdelningen av arbetet till att bestå av en offentlig del och en 
sekretessbelagd del. Den offentliga delen skulle beröra den teoretiska bakgrunden med 
delar såsom teori bakom datasäkerhet och säkerhet i WLAN samt de krypteringsmetoder 
och säkerhetsaspekter som berör detta. Den sekretessbelagda delen skulle beröra de delar 
som berör företagets egna system samt eventuella lösningar som skulle fungera i samverkan 
med dessa. Den sekretessbelagda delen är enbart till de inom företagets berörda parter där 
distributionen av denna del sköts internt. 
 

2.2 ARBETETS OLIKA FASER 
 
2.2.1 Fas ett: Förstudie 
 
Förstudien innebar arbete med att fastställa vilken information som var ämnesrelevant samt 
en inledande informationssökning.  Under denna fas strukturerades det fortsatta arbetet upp 
i de faser som följer nedan.  Möte med handledare för generell inriktning på arbetet 
genomfördes där begränsningar och tidsplan fastställdes. Denna fas innebar också att 
undersöka vilka eventuella kontakter som kunde vara av intresse i det fortsatta arbetet. 
Denna fas innefattade också möjligheten att närvara på konferens i Stockholm där flertalet 
talare berörde ämnet trådlösa system från olika infallsvinklar. 
 
2.2.2 Fas två: Informationssökning 
 
Informationssökningen är den fas i arbetet som varit mest tidskrävande. Det finns otaliga 
källor på Internet som berör ämnet och det krävdes mycket tid för att sålla bland dessa samt 
att verifiera vilka som var aktuella och korrekta. Andra källor som användes i denna fas var 
facklitteratur  samt tidningsartiklar i ämnesrelaterade tidningar.  
 
Informationssökningen fortskred i realiteten under hela arbetets gång. Denna fas innefattade 
även sammanställning av ett antal frågeställningar som sedan användes som grund för den 
fortsatta informationssökningen. 
 
2.2.3 Fas tre: Identifiering av kontaktpersoner 
 
Lista med frågor till leverantörer och kontaktpersoner sammanställdes. 
Telefonintervjuer genomfördes med leverantörer av WLAN-komponenter, MUST:s 
krypteringsavdelning, Tieto Enators anställda samt kunnig personal inom Saab AB. Andra 
intervjuer och diskussioner sköttes via email.  
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2.2.4 Fas fyra: Instudering av framtaget material 
 
Instuderingen var liksom informationssökningen en mycket stor del av arbetet. Den stora 
mängd information som framtagits strukturerades in i olika områden och sorterades för att 
kunna studeras mer detaljerat. Instuderingen fortskred även den under hela arbetets gång. I 
denna fas genomfördes ett uppföljningsmöte med handledarna där mer detaljerad inriktning 
samt ytterligare begränsningar diskuterades. 
 
2.2.5 Fas fem: Sammanställning av informationen i 

rapport 
 
Denna fas innebar sammanställning av framtaget material i rapportform samt en 
powerpointpresentation till framläggning på Saab Bofors Dynamics. 
Framställning på företaget skedde med berörda parter samt med efterföljande frågor och 
svar. Efter detta tillkom ett besök på årets Network Telecom mässa med huvudämnena 
trådlöst och säkerhet.  
 
 

3 KÄLLKRITIK 
 
De problem som uppstod och försvårade arbetet under ovanstående faser var följande. 
 
Det var i vissa fall mycket svårt att hitta tekniskt kunniga säljare på de företag som 
kontaktades gällande WLAN-lösningar. Detta medförde att mina frågor och funderingar 
vidarebefordrades till utvecklingsavdelningar och liknade där personalen hade mer 
detaljerad kunskap om systemet. Detta bidrog i sin tur till att det fortsatta arbetet fördröjdes 
och drog ut på tiden. Att tillägga i sammanhanget är att detta inte gällde samtliga företag. 
 
Ett annat problem var att området som skulle undersökas var mycket omfattande. Mycket 
mer tid än beräknat gick åt till att söka information och sortera ut vilken information som 
verkligen var relevant. Följden av detta var att det dessutom tog mer tid än beräknat att 
sedan sätta sig in i denna information och sätta begränsningar på rätt nivå. 
 
Ett mindre men dock befintligt hinder i arbetet var källkritiken. Vissa källor var föråldrade 
och innehöll rent felaktig information, samt att vissa källor innehöll information som var  
motsägelsefull. Ett ytterligare problem var att korrekta källor ibland beskrev samma 
företeelse på olika sätt.  
 
Standarden 802.11i  var under hela arbetets gång fortfarande i utkast (draft) och det fanns 
väldigt bristfällig information att finna om denna.  
Det var överlag svårt att hitta rätt typ av källor eftersom den djungel av information som 
finns till buds först måste genomsökas för att kunna bedöma vad som verkligen var 
relevant. 
 
Litteratur i ämnet fanns i mycket begränsad mängd att tillstå på Tekniska fakultetens 
bibliotek på LiTH vilket medförde att litteraturen fick fjärrlånas från bibliotek runt om i 
Sverige. Detta var ett problem då fjärrlån enbart kan lånas på begränsad tid. 
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4 BEGRÄNSNINGAR 
 
De begränsningar som gäller för arbetet är i samråd med handledare på ISY samt 
handledare på SBD följande. 
 
4.1.1 Enbart bärbara datorer 
 
Gällande trådlösa system har arbetet fokuserats på området bärbara datorer utrustade  för 
trådlös kommunikation. Andra trådlösa enheter såsom handdatorer (PDA:er) samt liknade 
berörs enbart på generell nivå. 
 
4.1.2 Teoretisk undersökning 
 
Med anledning av säkerhetsriskerna har arbetet fått en strikt teoretisk inriktning. Inga 
systemtester har genomförts på Saab Bofors Dynamics AB av säkerhetstekniska skäl. 
Däremot har eventuell kompabilitet och undersökning av företagets system genomförts. 
 
4.1.3 Fokus på standarden IEEE802.11i 
 
Arbetet har fokuserat på möjligheten att kunna implementera eventuell lösning med hjälp 
av standarden IEEE802.11i, varför denna i kombination med ytterligare säkerhetsåtgärder 
berörts mer än den grundläggande teorin bakom datasäkerhet. 
 
 
 

5 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

5.1 FRÅGESTÄLLNINGAR UNDER ARBETET 
 
De frågeställningar som uppstod i ett inledande skede och som utgjorde basen för 
informationssökning och det fortsatta arbetet var följande.  
 
1. Om trådlöst system införs, kommer befintliga och nya komponenter fungera 

tillsammans? 
 
2. Blir det kapacitetsnedgångar? 
 
3. Behöver hårdvaran uppgraderas? 
 
4. Vilka leverantörer har fungerande personliga brandväggar till bärbara datorer som 

fungerar genom andra brandväggar? 
 
5. Vilka leverantörer kan ge fungerande förslag på lösningar till säkra WLAN ? 
 
6. Hur fungerar autentiseringen? 
 

7. Hur kan man skydda sig mot att trådlösa klienter kopplar upp sig mot otillåten 
accesspunkt? 

 
8. Kan man skydda sig mot obehörig avlyssning ? 
 

9. Kan man skydda sig mot obehörig anslutning till företagsnätet? 
 

10. Vilka hotbilder finns mot WLAN? 
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11. Vilka skydd finns och fungerar de? 
 

12. Kan MAC-filtrering genomföras i nätverk med många trådlösa klienter? 
 

13. Går det att begränsa området till innanför husväggarna? 
 

14. Vilka frekvenser är aktuella? 
 

15. Finns det möjlighet att skicka störsignal så att nätet inte går att avlyssna? 
 

16. Finns det risk för störning  från andra nyttjare av frekvensen? 
 

17. Vilken skillnad finns mellan världsdelar angående frekvens? 
 

18. Vilka standarder och algoritmer är FIPS (Federal Information Processing Standard) 
godkända? 

 
19. Vilka produkter är Wi-Fi certifierade (inbyggt stöd för WPA)? 
 

20. När kommer standarden IEEE802.11i vara klar? 
 

21. Vilka krypteringsmetoder och autentiseringsmetoder stöds? 
 

22. Är dessa testade och säkra, finns några kända säkerhetshål? 
 
 
 

6 STRUKTUR 
 
Rapporten är uppdelad i två huvuddelar, en offentlig del och en sekretessbelagd del. De 
delar som på något sätt rör företagshemlig information kommer specificeras i den 
sekretessbelagda delen som enbart kommer att läsas av (av företaget) godkända parter. 
Övrig information rörande t.ex. metod och teoretisk bakgrund berörs i den offentliga delen 
vilken också kommer vara grunden för framläggning och opponering. 
 
 

6.1 DEN OFFENTLIGA DELEN 
 
Metoden följs av en beskrivning av arbetet under de olika faserna samt en källkritik. Detta 
följs i sin tur av de begränsningar som gäller för utformningen av rapporten.  
 
Bakgrundsbeskrivningen behandlar den teoretiska bakgrunden. Här finns standarder och 
krypteringsalgoritmer samt nyheter inom den trådlösa tekniken förklarade. Resultat och 
kommentarer står att finna under avsnittet med samma namn, här beskrivs bland annat 
säkerhetsåtgärder för WLAN och riktlinjer för design av desamma. 
 
 

6.2 DEN SEKRETESSBELAGDA DELEN 
 
Redogörelse av arbetet innehåller beskrivning av befintligt system på Saab Bofors 
Dynamics AB. Här finns också  en del som berör de säkerhetsåtgärder som skulle kunna 
tillämpas i samband med eventuellt införande av WLAN. 
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7 BAKGRUNDSBESKRIVNING 
 

7.1 DATASÄKERHET 
[26] 
Det finns fyra huvudsakliga mål som måste uppfyllas för att uppnå säkerhet i 
kommunikationslösningar. 
 
1. Konfidentialitet 
2. Integritet 
3. Tillgänglighet 
4. Autentisering 
 
 
7.1.1 Konfidentialitet 
 
Konfidentialitet innebär att data enbart kan läsas av behöriga användare. 
 
7.1.2 Integritet 
 
Integritet innebär att data inte kan ändras av obehöriga användare.[26] 
 
7.1.3 Tillgänglighet 
 
Tillgänglighet innebär att tjänsten ska vara tillgänglig för behöriga användare när de 
behöver den. 
 
7.1.4 Autentisering 
 
Autentisering innebär att kunna avgöra om en användare är den som han/hon utger sig för 
att vara.  
 
 

7.2 RADIUS 
 
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) är ett protokoll som stödjer 
centraliserad autentisering och används för att skydda nätverk mot otillåten åtkomst.  
 
När en trådlös klient vill bli insläppt i nätverket skickar accesspunkten ett RADIUS-
meddelande med användarens verifikationsinformation till den centrala RADIUS-servern. 
Servern autentiserar användaren och skickar tillbaka svaret. RADIUS-servern har således 
ansvaret för administrationen av autentiseringarna. 
 
 

7.3 WLAN 
 
7.3.1 WLAN på frammarsch 
 
Allt fler företag har börjat titta på möjligheten att införa trådlösa nät för sina anställda. 
Fördelarna med tekniken är många och utvecklingen på området har gjort tekniken 
billigare. Detta sammantaget med det faktum att mobila enheter börjat dyka upp i företagen 
på användarnas initiativ gör att det inte längre är möjligt att skjuta upp införandet av 
nätverk för fjärr- eller trådlös anslutning. Man tvingas därigenom dessutom ta hänsyn till de 
säkerhetsrisker och hot som införandet av WLAN innebär. Antalet inbyggda WLAN-
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klienter år 2003 var 47% av det totala. Denna trend bidrar till att de anställda blir mer 
benägna att ta saken i egna händer vilket ökar kraven på företagens nätverkstekniker att ha 
en färdig säkerhetslösning när detta sker. 
 
Mobiliteten möjliggör för medarbetare att flytta från plats till plats och från nät till nät med 
bibehållen anslutning och utan att behöva autentisera sig mer än en gång. Säkerhetens fokus 
har flyttat från Internetanslutningen till företagets nätverk som helhet. Företagen tvingas se 
över sin säkerhetsstrategi i och med att WLAN ökar komplexiteten i nätverkets sårbarhet. 
Säkerhetsstrategin måste nu omfatta förmågan att upprätthålla säkerheten i alla nätverkets 
åtkomstpunkter för alla olika typer av användare. 
 
I en undersökning av analysföretaget IDC i år undersöktes vilka utmaningar som ansågs 
störst i och med  införande av WLAN. Av de 500 personer (med IT-ansvar) som deltog i 
undersökningen ansåg hela 310 personer att bristen på kommunikationssäkerhet  var den 
största problemet med införandet av WLAN. På andra plats kom problemet med 
autentiseringen och på tredje plats hamnade problematiken kring extern datastöld. Denna 
undersökning visar tydligt att medvetenheten kring säkerhetsbristerna som uppstår vid 
införandet av WLAN är stor. Vissa företag har trots detta en undermålig eller i värsta fall 
inte någon säkerhetslösning alls för sina WLAN. Bristerna på kunskap inom området 
verkar främst gälla kunskap kring vilka standarder som finns tillgängliga, men även  allmän 
kunskap om kryptering och autentisering.  
 
 
7.3.2 Krafter som bidrar till utvecklingen av WLAN 
 
7.3.2.1 IEEE 
 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) grundades år 1963 och drivs ideellt 
av sammantaget 360 000 medlemmar från ca 175 länder. IEEE är en ledande auktoritet i 
tekniska områden som datorteknik, biomedicinsk teknik och telekommunikationer. IEEE 
arbetar med att bland annat publicera tekniska rapporter och hålla konferenser inom 
respektive ämnesområde, vilket har bidragit till att IEEE idag: 
 
1. Producerar 30% av världens publicerade litteratur i elektroteknik, data- och 

kontrollteknologi. 
2. Varje år håller mer än 300 konferenser. 
3. Har nästan 900 aktiva standarder och 700 under utveckling. 
 
På organisationens hemsida (http://www.ieee.org) finns nyheter, konferensinformation, 
ämnesspecifika artiklar och rapporter publicerat. 
 
År 1997 släppte IEEE en standard vid namn 802.11 som definierar WLAN. Denna standard 
har ett antal bokstavskodade varianter 802.11a-i med olika betydelse. Några av dessa är 
fortfarande under utveckling.  
 
7.3.2.2 Wi-Fi Alliance 
 
Wi-Fi Alliance bildades 1999 som en ideell organisation med syftet att certifiera 
kompabilitet mellan IEEE 802.11-produkterna och marknadsföra dem som global standard 
för WLAN. 
 
Tillverkare i branschen kan få sina produkter Wi-Fi certifierade, och får samtidigt använda 
Wi-Fi loggan på sina produkter. De produkter som godkänts i oberoende laboratorier har då 
genomgått rigorösa tester på laboratorierna. Hemsidan för Wi-Fi Alliance hittar man på 
(http://www.wi-fi.org ).  
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Sedan testernas start i Mars 2000 har över 1500 produkter från över 200 tillverkare 
certifierats. Wi-Fi Alliance genomför fyra oberoende kompatibilitetscertifieringar: IEEE 
802.11a, 802.11b, 802.11g och Wi-Fi Protected Access (WPA) samt kombinationer av 
dessa teknologier. Organisationen har en sökbar databas med Wi-Fi Alliance certifieringar 
listade på (http://www.wi-fi.org/certified_products ). 
 
Huvuduppgiften för Wi-Fi Alliance är fortfarande certifiering av vanliga produkter såsom 
trådlösa routrar, accesspunkter och tillhörande kort för WLAN. Men i oktober 2002 gjorde 
Wi-Fi Alliance sin första utvidgning, en egen specifikation för förbättrad säkerhet i väntan 
på att 802.11i skulle godkännas. De första WPA-certifierade produkterna presenterades  i 
slutet April 2003. Nu när säkerhetsstandarden 802.11i har godkänts behåller man WPA för 
att den passar bättre för mindre företag och hemanvändare. 
 
7.3.2.3 TGi 
 
Benämningen TGi står för Task Group i, dvs. den undergrupp inom IEEE som har ansvar 
för utveckling och färdigställandet av säkerhetsstandarden IEEE 802.11i.   
 
PåTGi-hemsidan (http://www.grouper.ieee.org/groups/802/Reports/tgi_update.htm) finns 
korta rapporter från gruppens möten och här kan man läsa definitionen på det egna arbetet: 
 
”The purpose of Task Group I is to: Enhance the current 802.11 MAC to provide 
improvements in security.” 
 
7.3.2.4 NIST 
 
NIST eller National Institute of Standards and Technology har i uppdrag att utveckla 
standarder, riktlinjer och tekniker för federala datasystem i USA. 
Den huvudsakliga uppgiften inom området informationsteknologi är att utveckla tester, 
mätverktyg, beviskoncept och referensdata för att stödja utvecklingen av framåtsträvande 
teknologier. NIST stödjer även utvecklingen av frivilliga industristandarder både nationellt 
och internationellt.  
 
Användningen av frivilliga industristandarder lönar sig då regeringen slipper bekosta 
utvecklingen av dessa samt stärker den privata sektorns förtroende på och samarbete med 
regeringen. NIST samarbetar med nationella och internationella standardkommittéer, 
industrigrupper och organisationer för att driva utvecklingen av standarderna framåt.  
 
Vid avsaknad av frivilliga standarder tillgängliga som tillgodoser federala krav på: 
1. kompatibilitet mellan olika system 
2. datasäkerhet  
3. flyttbarhet av data och mjukvara  
utvecklas en Federal Information Processing Standard (FIPS). 
 
På NIST-hemsidan (http://www.itl.nist.gov/fipspubs/index.htm) läggs alla föreslagna FIPS 
upp för allmän beskådan och kommentering. Möjligheten att kommentera och skärskåda 
standardförslaget finns under en period av 90 dagar, dessa kommentarer analyseras sedan 
och eventuella justeringar eller förbättringar kan göras. På detta sätt har man större 
möjlighet att upptäcka felaktigheter i god tid, vilket ger ett bättre slutresultat. 
 
7.3.2.5 DoD 
 
Det amerikanska försvarsdepartementet (DoD - Department of Defense) har utvecklat ett 
antal olika direktiv för att hantera datasäkerheten kring WLAN. Dessa direktiv är till för att 
användas inom det amerikanska försvaret och är skapade med tanke på skydd av militära 
hemligheter. 
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 Därför är det en mycket hög nivå av säkerhetsmedvetenhet som presenteras i dessa 
direktiv, och stor del av informationen här kan lätt appliceras på ett företag med höga 
säkerhetskrav. 
 
 
Exempel på direktiv gällande WLAN: 
 
DoD Directive 8100.1 
Global Information Grid (GIG) Overarching Policy, September 19 , 2002. 
 
DoD Directive 8100.2 
Use of Commercial Wireless Devices, Services, and Technologies in the Department of 
Defence (DoD) Global Information Grid (GIG),  April 14, 2004. 
 
DoD Directive 8500.1 
Information Assurance (IA), Oktober 24, 2002. 
 
 
Dessa direktiv har gjort att DoD har följande policy: 
 
1. Kryptering av data vid överföring mellan trådlösa enheter är ett krav. 
 
2. Som minimikrav ska krypteringen implementeras över en säker kanal och möta kraven 

ställda i FIPS PUB 140-2. 
 
3. Trådlösa enheter skall ej användas för lagring, processning eller sändning av hemlig 

information utan särskilt skriftligt tillstånd. 
 
4. Åtgärder bör vidtas för att motverka DoS (Denial of Service)- attacker.  
 
 
5. För att förhindra och upptäcka obehörig åtkomst ska komponenter hos DoD aktivt 

screena efter trådlösa enheter. 
 
6. Antivirusmjukvara ska användas på arbetsstationer och PDA:er. Denna ska uppdateras 

regelbundet. 
 
7. PDA:er som är direkt kopplade till trådat nätverk får ej operera trådlöst samtidigt som 

de är uppkopplade till nätverket. 
 
Detta är bara ett axplock av de otaliga policys som finns att tillgå, ovanståeende kom främst 
från DoD Directive 8100.2 . 
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7.3.3 WLAN:ets komponenter 
 
7.3.3.1 Vad  krävs i ett 802.1X nätverk 
 

1. Supplicant –mjukvara eller hårdvara som körs på  klienten 
2. Authentication server – server som sköter autentiseringen 
3. Authenticator – accesspunkt för supplicanten att tala med 
4. Networkadapter – trådlöst kort till klienten 
5. User database – för accesspunkten att kommunicera med 

 
Supplicant  
Supplicantmjukvaran eller hårdvaran körs på den enhet som behöver autentiseringen som 
tex. en trådlös accesspunkt. I Windows XP finns den inbyggd. Supplikanten körs på 
klientens arbetsstation och behöver både vara kompatibel med existerande operativsystem 
och den valda EAP-metoden. Supplikantmjukvaran är oberoende av tillverkaren och 
fungerar med vilket trådlöst kort som helst, med undantag för Cisco:s supplikant som 
enbart är licenserad för att fungera med Cisco:s kort. 
 
Supplicanten: 
• Bör klara valda EAP-metoden. 
• Bör vara kompatibel med operativsystemet. 
 
Authentication server 
Autentiseringen sköts av denna, normalt en RADIUS-server som utökats till att stödja EAP. 
Det finns inte så många möjligheter vad gäller valet av autentiseringsserver på marknaden 
och bara ett fåtal som stöder EAP. Om ”token based” autentisering redan används via 
RADIUS kan man dock lägga till en EAP/RADIUS-server. Denna fungerar då som 
gateway mellan 802.1X(EAP) världen och den existerande RADIUS-servern. 
 
Authentication servern: 
• Hanterar autentiseringen och bör stödja vald EAP-metod. 
• Bör stödja protokollet 802.1X. 
• Bör stödja existerande användardatabas (tex. LDAP-server eller Windows 2000 

användardatabasen). 
• Bör kunna köras på den valda plattformen (tex. Unix eller Windows). 
 
 
Authenticator 
Packar upp EAP från 802.1X och packar in i RADIUS samt skickar vidare till 
autentiseringsservern. Authenticatorn måste kunna kommunicera med supplikanten. 
En trådlös accesspunkt ska inte känna till EAP-konversationen utan packar i stort sett bara 
upp och ner paket från supplikanten till autentiseringsservern. Men det finns ändå områden 
där det finns problem med kompabiliteten. Vissa tillverkare har tex. blockerat MD5, och 
andra tillåter inte andra metoder för konfiguration av accesspunkten. Man bör alltså se till 
och genomföra tester så att vald autentiseringsmetod stöds av tillverkaren. 
 
Authenticatorn: 
• Oftast den trådlösa accesspunkten, bör stödja 802.1X. 
• Bör klara vald EAP-metod. ( tex. MD5,  TLS eller TTLS) 
 
Networkadapter 
De flesta trådlösakort från stora tillverkare fungerar ofta bra, men med mer okända kort kan 
kompabiliteten vara ett problem. Här är det viktigt att genomföra tester innan man ger sig 
på  inköp av större kaliber. 
 
• Adaptern bör vara kompatibel med 802.1X. 
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User database 
Servern måste kunna kommunicera med denna databas för att få tillgång till 
användarspecifik information.  
 
• Lista med användare och lösenord 
• Digitala certifikat 
 
 
7.3.4 Uppbyggnad av WLAN 
 
Uppbyggnaden av ett WLAN bör göras med stor försiktighet och eftertanke. Det är lätt att 
förhasta sig och på så vis istället få stora problem i ett senare skede. 
 
Man startar med att installera RADIUS-servrarna, vilket kan vara tidskrävande eftersom det 
är en relativt komplex uppgift. Om man har tillgång till RADIUS testklient bör man testa 
innan man fortsätter processen.  
 
Sedan kan man köra accesspunkten och installera trådlöst klientkort. 
 
 Man bör verifiera att accesspunkten fungerar innan man blandar in EAP och klienten kan 
koppla till det trådade nätet utan problem.  
 
Sedan länkas accesspunkten till RADIUS-servern med en delad hemlighet, och EAP-
autentisering tillåts. Man bör samtidigt kontrollera att man valt rätt UDP-port då hälften av 
alla RADIUS-produkter i världen använder nummer 1645 och den andra halvan använder 
nummer 1812. Sedan är det dags att sätta igång supplikanten. I nuläget kan det ibland vara 
svårt att förstå konfigurations GUI:t för produkterna  
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7.3.5 Hot mot WLAN – Attacker och Risker 
 
7.3.5.1 Man in the Middle Attacker (MITM) 
 
Denna typ av attack har två huvudsakliga former: 

• Avlyssning 
• Manipulering. 

 
Avlyssning 
Ett av de största hoten mot Wi-Fi nätverk är avlyssning av nätverkstrafiken. Passiv 
avlyssning av nätverkstrafik är nästan omöjlig att upptäcka och det krävs ytterst lite 
kunskap för att genomföra.  Det som behövs är en nätverksadapter samt en mjukvara som 
kan analysera nätverket.  Mjukvaran kan enkelt laddas ner från Internet och de vanligaste 
nätverksanalyserarna är Ethereal ( http://www.ethereal.com ) och Kismet ( 
http://www.kismet.net ).  
 
Avlyssning sker när en attackerare mottar radiovågor från nätverket. Data som skickas över 
det trådlösa mediet kan analyseras direkt eller sparas för framtida undersökning. 

  
Det bästa skyddet mot avlyssning är att använda protokoll som stödjer en bra 
krypteringsmetod. Flera lager av kryptering bör implementeras  för att dölja data som 
skickas.  
 
Implementeras inget skydd  för trafiken på data-linknivån måste säkerhetsmekanismer på 
högre nivåer användas för att skydda data. Underlåter man att använda 
säkerhetsmekanismer såsom IPsec, SSH eller SSL för överföringen blir applikationsdata 
tillgänglig för vem som helst med antenn i omgivningen.  
 
WEP kan användas för att skydda mot avlyssning. Eftersom WEP dock har visat sig ha 
flera kända brister, finns det även med WEP risk att attackerare loggar och samlar WEP-
skyddad trafik för att sedan processa data och i efterhand bryta skyddet. Här bör istället 
AES krypteringen användas. Det finns i dagsläget inga kända säkerhetshål eller brister med 
AES. 
 
 
Manipulering 
Manipulering kräver att attackeraren både har möjligheten att motta offrets data och även 
kunna återsända data efter att ändringar gjorts. En attackerare som lyckats manipulera data i 
nätverket kan även på effektivt sätt skicka data maskerad så att det ser ut att komma från 
offrets dator.  
 
Genom att använda ARP-förgiftning kan attackeraren tvinga trafiken genom en elak 
maskin. Denna maskin kan i sin tur ändra innehållet i email eller databastransaktioner, eller 
välja att inte vidarebefordra paket med följden att offret inte kan använda nätverket. 
 
MITM- attacker utförs på trådlösa nätverk genom att attackeraren låtsas vara accesspunkten 
som offret vill använda och vidarebefordrar trafiken till den verkliga accesspunkten. Även 
här finns det verktyg på Internet,  AirJack (http://802.11ninja.net) är ett exempel på verktyg 
som kan användas  för att genomföra en trådlös MITM attack.  
 
Ett SSID (Sevice Set IDentifier) är ett identifieringsvärde som programmeras in i  
accesspunkten eller gruppen av accesspunkter för att identifiera det lokala subnätet. Om en 
trådlös station inte känner till SSID får den heller inte tillgång till accesspunkten. 
 
Eftersom SSID sänds med jämna mellanrum är det inga problem för attackeraren att veta 
vilket SSID han kan använda på sin elaka accesspunkt (rogue accesspoint). Efter detta 
skickar attackeraren en återautentiseringsmeddelande till offret, med falsk avsändare så att 
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det ser ut som att det kommer från den verkliga accesspunkten. Då börjar offrets Wi-Fi kort 
automatiskt leta efter en ny accesspunkt, och attackerarens accesspunkt svarar på begäran 
på en annan kanal men använder den verkliga accesspunktens MAC -adress.  
 
Efter det skapar attackeraren en koppling med den verkliga accesspunkten genom att 
använda offrets MAC – adress. Detta innebär slutligen att all trafik till och från offret 
passerar genom attackerarens dator. 
 
Skydd mot detta är att använda WPA, eftersom attackeraren inte kan se den data som 
skickas är inte MITM attacker på högnivåprotokoll möjliga. 
 
7.3.5.2 Illicit Use  
 
Illicit Use eller illegal användning av trådlöst nätverk innebär att man utnyttjar det faktum 
att nätverket är kopplat till andra nätverk. Här kan förövaren använda nätverket för att 
koppla upp sig på Internet eller till företagets nätverk bakom accesspunkten. Olika typer av 
illegal användning av nätverket innebär olika grader av problem. 
 
 I ett trådat nätverk är denna typ av hot inte särkilt stor eftersom förövaren behöver fysisk 
tillgång till nätet. I ett trådlöst nätverk däremot är risken avsevärt mycket större. 
Accesspunkter är lätta att hitta genom att helt sonika köra runt i området och leta med hjälp 
av ”war-driving software” kopplad till en gps-mottagare . När förövaren funnit en öppen 
accesspunkt är de enkelt att använda den för det egna illegala syfte han önskar. 
 
En vanlig mjukvara som används för ”war-driving” är NetStumbler som även finns som 
gratisvariant med namnet MiniStumbler. Dessa har förmågan att detektera trådlösa nät, 
vilket SSID de har samt vilken mac-adress basstationen har, men även se om kryptering är 
aktiverad.  Det finns till och med databaser med accesspunkter som förövaren kan använda 
för att hitta en närliggande accesspunkt att nyttja. Här behöver förövaren inte ens 
genomföra ”war-driving”, det har andra redan gjort. Exempel på dessa är: 
 
• NetStumblers databas: www.netstumbler.com  
• The Shmoo Group´s Global Access Wireless databas. www.shmoo.com/gawd . 
 
Illegal användning kan även nyttjas för att attackera externa servrar där attacken ser ut att 
komma från IP-adressen hos accesspunkten. Upptäcks detta av avlägsna administratörer 
kan de följa spåren tillbaka till offrets accesspunkt.  
 
Används denna accesspunkt flitigt av förövaren kan det dessutom bli en dyr historia för 
offret, dels i reda pengar men även i förlorad hastighet. 
 
 
7.3.5.3 Denial of Service Attacker (DoS) i trådlösa nätverk 
 
Attacker av slaget DoS vilka syftar till att förhindra åtkomst till näverksresurser, kan vara 
mycket besvärliga och är svåra att skydda sig mot. En typisk DoS attack överbelastar 
nätverket med trafik vilket leder till att vanliga användare hindras access till aktiv 
användning av nätverket.  
 
DoS attacker kan inrikta sig på olika nivåer eller lager i nätverket. För applikationslagret 
och transportlagret är hoten mot trådlösa nätverk och trådade nätverk likartade. Men för 
nätverkslagret, datalänklagret och fysisktlager är risken för DoS attack större för trådlösa 
nätverk eftersom de har en annan typ av kommunikation. 
 
Applikation (OSI Lager 7) 
Denna attack genomförs genom att skicka stora mängder ”requests” till applikationen.  
Målet med denna typ av attack är att förhindra andra användare från att accessa servicen 
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genom att tvinga servern utföra en stor mängd transaktioner. Nätverket kan fortfarande vara 
användbart, men eftersom webserverprocessen inte kan svara användarna, är access till 
servicen nekad. 
 
Transport (OSI Lager 4) 
Attacker av detta slag genomförs genom att skicka ett flertal uppkopplingsbegäranden till 
en värddator och har oftast operativsystemet på offrets dator som mål. En typisk attack av 
detta slag är en SYN-flod. I en SYN-flodattack (SYN-paket är första steget i en TCP-
koppling) skickas ett stort antal TCP-kopplingsbegäran till en värddator för att överbelasta 
operativsystemets förmåga att hålla ordning på aktiva TCP- sessioner.  
 
De flesta operativsystem har en övre gräns för antal uppkopplingar per sekund som tillåts 
samt hur många som kan upprätthållas. En lyckad SYN- flod överbelastar operativsystemet 
på en av dessa punkter. Detta leder till att åtkomst till de tjänster som finns på värddatorn 
nekas. 
 
Nätverk (OSI Lager 3) 
Tillåts vilken klient som helst att ansluta sig blir nätverket mottagligt för DoS på 
nätverksnivån. 802.11-nätverket är ett delat medium vilket öppnar upp för möjligheten att 
överbelasta nätverket med trafik och  därmed neka access för andra enheter som är anslutna 
till den accesspunkt som påverkas. 
 
Data-link (OSI Lager 2)  
Tekniken ”diversity antennas” fungerar så att en radio som använder denna teknik kan 
sampla en klients överföring från alla tillhörande antenner och avgöra vilken av dessa som 
har bäst kvalitet på signalen. Radion använder då den antennen för att skicka och motta 
trafik ämnad för den. Täcker inte dessa antenner samma region, kan attackeraren neka 
service till associerade stationer genom att utnyttja den felaktiga installationen.  
 
Ett sätt att få trafik att försvinna är att utnyttja det faktum att en klient är konfigurerad att 
associera med accesspunkter med visst SSID. Klienten kommer då söka efter tillgängliga 
accesspunkter med det SSID:t  för att sedan välja den med starkaste signalen. En elak 
accesspunkt med samma SSID kan då se till att ha den starkaste signalen genom att 
använda en större antenn eller signalförstärkare. Klienten associerar med den elaka 
accesspunkten som kan kasta bort eller övervaka all trafik som skickas till och från 
klienten. 
 
Fysiskt (OSI Lager 1) 
För att genomföra en DoS attack på ett trådat nätverk krävs att man fysiskt kan komma nära 
offrets värddator, så är inte fallet för att attackera ett trådlöst nätverk. Här kan attacken 
genomföras utifrån byggnaden och det finns inga fysiska bevis såsom klippta kablar på att 
något har hänt.  
 
En typ av attack mot trådlösa nätverk är att attackera frekvensen som används, 2,4 GHz 
frekvensen är olicensierad och kan användas av vem som helst. Det är relativt billigt och 
enkelt att göra en enhet som genererar störning på 2.4 GHz. Det finns dessutom 2.4 GHz 
sladdlösa telefoner på marknaden som har kapaciteten att ta ner ett helt 802.11b nätverk.  
 
Det finns liknande problem med andra nätverksprotokoll. Ett exempel är Bluetooth som 
använder samma ISM-band som 802.11b och 802.11g. Allteftersom 2.4 GHz ISM-bandet 
blir mer och mer använt, blir antalet oavsiktliga DoS-attacker mot 802.11b vanligare. 
 
 
7.3.5.4 Dictionary attacks  
 
Denna typ av attack kan motverkas genom att noga välja lösenord inom företaget. Ett 
genomtänkt lösenord bör innehålla en blandning av bokstäver och siffror samt vara minst  
åtta tecken långt. Det bör dessutom innehålla speciella tecken och aldrig forma ord eller  
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namn. Därav namnet uppslagsboksattacker, man kan helt enkelt köra igenom vanligt 
förekommande ord eller namn tills man träffar rätt och får på så vis tillgång till systemet. 
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7.4 EAP 
 
7.4.1 EAP-metoder 
[39] 
EAP har  flera autentiseringsmetoder nedan följer en beskrivning av de vanligaste 
metoderna: 
 
• MD5 – Message Digest 5 
 
• TLS – Transport Layer Security 
 
• TTLS – Tunneled  Transport Layer Security 
 
• PEAP – Protected Extensible Authentication Protocol 
 
• LEAP – Light Extensible Authentication Protocol 
 
 
7.4.1.1  EAP-MD5 
 
Autentiseringsmetoden EAP-MD5 är den enklaste version av EAP på marknaden och 
specificeras i RFC2284. MD5 är samtidigt den  minst säkra metoden eftersom att 
användarnamn och lösenord för autentiseringen är mottagliga för uppslagningsattacker. 
MD5 kräver att användarlösen lagras på ett sätt som tillåter accesspunkten (Authenticator) 
att få lösenordet i sin originalform. Detta är riskabelt ur säkerhetssynpunkt eftersom det 
öppnar upp för möjligheten att någon annan än autentiseringsservern får tillgång till filen 
eller lösenord.  
 
Ett annat problem med MD5 är att det bara är supplikanten som autentiseras, accesspunkten 
autentiseras inte alls. Det är framförallt denna avsaknad av ömsesidig autentisering som gör 
att många tillverkare valt att inte tillåta MD5 i sina system. 
 
7.4.1.2  EAP-TLS 
 
EAP-TLS är en öppen standard som stöds av i stort sett alla tillverkare. EAP-TLS är en 
metod (specificerad i RFC2246) baserad på samma protokoll som används för säker 
webtrafik via protokollet SSL (Secure Sockets Layer). SSL  används av webbrowsers och 
servrar för att sätta upp en krypterad uppkoppling. Målet är att etablera en säker 
autentiserad  och krypterad tunnel över osäkra nätverk. 
 
Styrkan hos TLS är att den kräver användning av PKI (Public Key Infrastructure). PKI gör 
EAP-TLS säker geenom att använda asymmetriska publika- och privata nycklar på 
RADIUS och klientsidan. I vissa produkter exempelvis Microsofts Windows XP,  finns 
stöd för  EAP-TLS inbyggt. 
 
7.4.1.3  EAP-TTLS och PEAP 
 
EAP-TTLS  är egentligen en förbättring av EAP-TLS. EAP-TTLS använder certifikat och 
EAP-TLS för att enbart autentisera servern samt att få en krypterad tunnel. I den krypterade 
tunneln autentiseras klienten till servern, ofta med en enklare metod såsom 
användarnamn/lösenord. Liksom EAP-TLS har PEAP och EAP-TTLS ömsesidig 
autentisering.  
 
Förbättringarna dessa metoder medför framför EAP-TLS är att en avlyssnare inte kan se 
klientens användaridentiteten. Detta på grund av att klienten kan konfigureras till att skicka 
sin verkliga identitet först när TLS-tunneln etablerats. EAP-TLS och PEAP åstadkommer 
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detta genom att packa ett annat autentiseringsprotokoll inuti TLS-tunneln när användaren 
ska autentiseras, därav namnet ”tunnel” i TTLS.  I TTLS har nätverksteknikern möjlighet 
att använda en väldigt enkelt tunnlat autentiseringsprotokoll, såsom klartextlösenord eller 
en mer avancerad teknik som en annan EAP-metod. 
 
7.4.1.4  LEAP 
 
Autentiseringsmetoden LEAP använder användarnamn och lösnord i par för att autentisera 
både klienten och autentiseringsservern. Metoden är enkel att använda men är mottaglig för 
uppslagningsattacker och bör därför enbart användas i trådlösa miljöer där man kan vara 
helt säker att användarna har starka lösenord. LEAP fungerar enbart med utrustning från 
CISCO. 
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7.4.2 Krav på protokoll för autentisering 
[44] 
För att skydda känslig information som skickas över nätverk måste både stark kryptering 
och ömsesidig autentisering finnas. 
 
I RFC 3668 gällande EAP-metoder för WLAN finns ett antal krav listade som måste 
uppfyllas för att EAP-metoden ska användas. Några exempel på dessa är: 
 
• En EAP-metod för användning med 802.11 måste klara att generera nyckelmaterial 

med 128-bitars effektiv nyckelstyrka (enligt definition i RFC3748). 
 
• Stöd för ömsesidig autentisering måste finnas (enligt kraven under kapitel 7.2.1 i 

RFC3748). 
 
• Motstånd mot uppslagningsattacker måste också finnas enligt ovanstående, samt skydd 

mot MITM (Man In The Middle)-attacker.  
 
Utbyte av autentiseringsinformation över trådlösa nätverk måste ske ytterst försiktigt då 
störning eller avbrott av trafik är vanligt förekommande. 
 
 
Kryptografiska skydd måste byggas in i protokollen av två skäl: 
 
1. För att förhindra förövare att fånga upp användarinformation när denna information 

passerar över radiolänken. 
 
2. Otillåtna accesspunkter kan sättas upp för att försöka fånga upp användarinformation. 

Kryptering kan tillföra nödvändig säkerhet, likaså att användare kopplar upp sig mot 
tillåtna och säkra nätverk. 

 
 
7.4.3 Skillnad mellan EAP-metoder 
 
EAP är en mycket flexibel standard som kan implementeras på ett flertal olika sätt. Denna 
flexibilitet har ärvts av 802.1X för att möta behoven från ett antal olika säkerhetsaspekter. 
De olika autentiseringsmetoderna har sina fördelar och nackdelar för olika miljöer och de 
flesta omfattas av 802.1X. 
 
EAP-MD5 fungerar om man enbart är intresserad av att autentisera och inte anser att bli 
utsatt för avlyssning är något problem. Ska 802.1X användas är MD5 knappast värt 
ansträngningen baserat på dess säkerhetsbrister. 
 
De flesta nätverksansvariga föredrar den förbättring i säkerhet som följer av protokollen 
EAP-TLS, EAP-TTLS eller PEAP. EAP-TLS använder TLS handskakningsmetod som bas 
för sin autentisering. TLS själv har många attribut som gör den attraktiv ur 
säkerhetsperspektiv. TLS är väldokumenterad och har analyserats noggrant. Kryptoanalyser 
av protokollet har ännu inte funnit några signifikanta brister.  
 
TLS genomför autentisering med hjälp av utbyte av digitala certifikat. Servern presenterar 
först ett certifikat till klienten. Efter att serverns certifikat validerats presenterar klienten ett 
själv sitt certifikat. Naturligtvis måste klientens certifikat skyddas på klienten genom att 
använda PIN, eller lagras på ”smart card” beroende på implementeringen.  
 
Både EAP-TTLS och PEAP använder skyddet hos TLS-tunneln för att säkert förbättra äldre 
autentiseringsmetoder till det trådlösa nätverket. Båda är tvåstegsprotokoll som etablerar en 
stark krypterad yttre tunnel i steg ett och sedan genomför utbyte av användarinformation 
genom en inre metod i steg två.  
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Både TTLS- och PEAP-kapabla servrar av typen RADIUS kan användas med existerande 
autentiseringssystem. RADIUS proxy möjligheter kan utöka existerande databaser, 
directories och engångslösenord till att användas med WLAN. 
 
PEAP:s  största fördel är dess stöd från Microsoft. Inbyggt stöd för PEAP är exempelvis 
standard i Windows XP. 
 
Om man har användarbaserade digitala certifikat eller är villig att skaffa digitala certifikat 
för alla användare så är TLS möjligt att använda. Om man föredrar ”token-based” 
autentisering eller integrering med användar- och  
lösenordsdatabas bör man istället använda TTLS eller PEAP som autentiseringsmetod. 
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7.5 IEEE802.1X 
 
7.5.1 Säkrare med 802.1X 
 
802.1X var från början designad för vanliga nätverk men kom att ge en högre nivå av 
säkerhet för WLAN användare. 802.1X använder Extensible Authentication Protocol (EAP) 
och Remote Authentication Dial-in User Sevice (RADIUS)  för att autentisera klienter.  
 
7.5.2 Förautentisering 
 
Den grundläggande tanken bakom 802.1X är att kräva autentisering av port innan data kan 
skickas genom åtkomstkontrollerade portar. För detta krävs en okontrollerad port på 
accesspunkten, genom vilken autentiseringsservern kan nås.  
 
Serverns uppgift är att verifiera klientens autentiseringsbegäran. Om begäran godkänns 
tillåter accesspunkten kommunikation genom de kontrollerade portarna. Detta är alltså en 
typ av förautentisering, 802.1X åtkomstkontroll är en del av WPA (Wi-Fi Protected 
Access). 
 
802.1X portåtkomstkontroll ser till att klienten inte får tillgång till nätverket innan 
autentiseringen är genomförd. 
 
7.5.2.1 EAP- Extensible Authentication Protocol 
 
EAP är ett autentiseringsprotokoll som ger ett generellt ramverk för flera olika 
autentiseringsmetoder. EAP ger en infrastruktur som tillåter användare att autentisera sig 
mot en central autentiseringsserver.  
 
När servern godkänt bevisen på klientens identitet skickas nyckelinformation både till 
klienten och till accesspunkten med vilken autentiseringsservern redan har ett ”pålitligt 
förhållande”. Detta förhållande tillsammans med ömsesidig autentisering där klienten och 
servern bevisar sin identitet för varandra ger säkerheten att de accesspunkterna som finns i 
nätverket ska finnas där och skyddar samtidigt klienterna från att kommunicera med falska 
accesspunkter. 
 
7.5.2.2 Generering och distribution av nycklar 
 
802.1X och EAP tillsammans ser även till att nya krypteringsnycklar genereras och 
distribueras med jämna mellanrum. Denna dynamiska nyckeldistribution är ett viktigt 
element i en bra säkerhetslösning.  
 
Genom att enbart tillåta en kort tidsperiod då krypteringsnyckeln används minimeras tiden 
då data kan samlas för att härleda nyckeln.Detta stör avlyssnaren genom att dramatiskt 
krympa datamängden som kan samlas för att bryta en krypteringsnyckel. 
 
 
7.5.3 IEEE802.1X Autentisering  
[36] 
IEEE802.1X använder tre termer för att beskriva de enheter som deltar i autentiseringen.  
 
• Supplicant – Klienten som vill autentiseras 
• Autentication Server – Servern som sköter autentiseringen (RADIUS) 
• Authenticator – Enheten mellan dessa två element, dvs. accesspunkten 
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7.5.3.1 Enkel 802.1X Autentisering: 
 
1. Accesspunkten skickar ”EAP-Request/Identity” paket till klienten så fort den märker 

att länken är aktiv. 
 
2. Klienten skickar då ett ”EAP-Response/Identity” paket innehållande dess identitet till 

accesspunkten. Accesspunkten packar om paketet i RADIUS-protokollet och skickar 
vidare det till servern (RADIUS). 

 
3. Servern skickar en utmaningen till accesspunkten. Accesspunkten packar om detta från 

RADIUS till EAPOL (EAP encapsulation over LAN) och skickar vidare det till 
klienten. 

 
4. Klienten svarar på utmaningen via accesspunkten som skickar vidare svaret till servern. 
 
5. Om klienten svarat på tillfredställande sätt, svarar servern med ett ”success” 

meddelande, som sedan skickas till klienten. Nu tillåter accesspunkten tillgång till nätet 
med restriktoner som servern bifogat. 

 
Eftersom 802.1X baseras på EAP ges möjlighet att välja mellan de autentiseringsmetoder 
som EAP stödjer för att skydda autentiseringsfasen (se avsnitt: EAP-metoder för mer 
detaljerad information). Två av de vanligaste är  TTLS och PEAP. Dessa har gemensamt att 
802.1X autentiseringen sker i två steg.  
 
Steg 1. Klienten och servern skapar en TLS tunnel. 
 
1. Accesspunkten skickar ”EAP-Request/Identity” paket till klienten så fort den märker 

att länken är aktiv. 
 
2. Klienten skickar då ett ”EAP-Response/Identity” paket innehållande dess identitet till 

accesspukten. Accesspunkten packar om paketet i RADIUS-protokollet och skickar 
vidare det till servern (RADIUS). 

 
3. Accesspunkten skickar ett ”EAP-Request/EAP-XXX” paket (där XXX är  

krypteringsprotokollet) för att initiera nyckelutbyte. 
 
4. Servern och klienten kan nu byta nyckelinformation och bygga ett TLS skiffer med 

vilket man får säker EAP kommunikation. 
 
 
Steg 2. Klienten och servern använder tunneln till informationsutbyte. 
 
1. Servern skickar tillbaka en krypterad utmaning till accesspunkten. Accesspunkten 

packar om från RADIUS till EAPOL och skickar vidare meddelandet till klienten. 
 
2. Klienten svarar på utmaningen via accesspunkten som skickar vidare svaret till servern. 
 
3. Om klienten svarat på tillfredställande sätt, svarar servern med ett ”success” 

meddelande, som sedan skickas till klienten. Nu tillåter accesspunkten tillgång till nätet 
med restriktoner som servern bifogat. 

 
All värdefull information (användarnamn, lösenord) fortsätter vara krypterad  mellan 
klienten och servern vilket skyddar från attacker.  
 
För WLAN beskriver 802.1X sätt för accesspunkten och klienten att dela och utbyta 
krypteringsnycklar. Här kan servern skicka ytterligare information till accesspunkten (via 
extra RADIUS information) som nycklar eller annan krypteringsinformation som tillåter 
klienten och accesspunkten att kommunicera säkert. 
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7.5.4 Problem med 802.1X 
 
Användaridentifiering med hjälp av 802.1X har blivit allt vanligare och de flesta 
leverantörerna på marknaden har insett vikten av att bygga in stöd för 802.1X i sina 
produkter.  
 
Det finns dock fortfarande vissa problem med tekniken runt standarden. På nätverksmässan 
Networld+Interop i april 2004 redovisades tester av iLabs och Interopnet Labs på typiska 
kombinationer av de delar som ingår i ett system.  Syftet med testerna var att se hur långt 
leverantörerna kommit samt att undersöka kompabiliteten mellan olika leverantörers 
produkter. De problem man uppdagade i dessa tester var: 
 
• Det krävs mycket skicklig nätverkstekniker för att konfigurera standarden i ett större 

nät. 
 
• Det kan vara krångligt att använda klienternas användargränssnitt. 
 
• Klienter kan vara svåra att felsöka vilket kan medföra höga installationskostnader. 
 
• Servern måste vara uppe för att användarna ska kunna komma in. Att ha flera servrar 

ökar tillgängligheten men i vissa produkter är detta ej möjligt. 
 
• Vissa ”authenticators” innehåller en bugg som skickar ut TKIP-nycklar men märker 

paketet som RC4- nycklar. 
 
• Vissa drivers kan inte associera till nätverk där WPA används, detta verkar vara en 

driverbugg. 
 
• Övergången från  802.1X till WPA eller 802.11i kan vara svår.  Korten på klienten bör 

kunna hantera en minsta gemensamma nämnare broadcast skiffer. Egentligen är det så 
att om både WEP och TKIP tillåts i ett nätverk blir broadcastskiffret WEP, och klient 
drivers måste kunna hantera detta på rätt sätt. Samma sak gäller för AES. 

 
• Implementerare bör beakta att rekommendera (eller kräva) trådlösa kort som klarar 

AES. 
 
• Generellt sett fungerar inte EAP-MD5 autentiseringar med trådlöst, och bör därför 

undvikas. 
 
 
7.5.5  802.1X trots allt att räkna med 
 
Ovanstående problem till trots, så är 802.1X som säkerhetsteknologi ändå att räkna med. 
Utvecklingen av protokollet har bidragit till att flertalet leverantörer har byggt sina 
produkter runt standarden. Protokollet i sig har också utvecklats och mognat.  
 
Detta sammantaget med kontinuerliga förbättringar av produkter och kryptering ger att 
802.1X inom kort kan räknas som säker. Det som sker i dagsläget är: 
 
7.5.5.1  Trådlös åtkomstkontroll 
 
Som 802.1X ser ut i dagsläget, ser vi äntligen standarderna erbjuda en grupp tekniskt 
stabila, säkra åtkomstkontrollmekanismer. Detta kommer fortsätta förbättra möjligheterna 
att kontrollera och säkra trådlösa (och trådade) nätverk. 
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7.5.5.2 Starka krypteringsstandarder  
 
802.1X är en del av IEEE:s arbete att få nätverken säkra. Med 802.11i som ger säkrare 
nyckelhanteringsmekanism med TKIP istället för WEP och kryptering med hjälp av AES, 
kommer det finnas möjlighet att ha verifierade (authenticated) nätverk som använder 
generellt accepterade starka krypteringsalgoritmer. 
 
7.5.5.3 Framtida säkerhetsmekanismer 
 
Utvecklingen av 802.1X kommer att lägga grunden för framtida säkerhetsmekanismer.  
 
Exempel på detta är att kunna stoppa DoS-attacker genom att blockera viss 
nätverksåtkomst, eller att begränsa av nätverkåtkomst till rätt scannade arbetsstationer för 
att kontrollera nätverksåtkomst till användare-användare och port-port basis.  
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7.6  WPA – WI-FI PROTECTED ACCESS 
[23, 24, 26] 
 
WPA utvecklades av Wi-Fi Alliance i samarbete med TGi som en säkerhetsuppgradering 
av 802.11 innan 802.11i släpps. WPA kommer att vara helt kompatibel med IEEE802.11i.  
 
För att uppdatera från WEP till WPA krävs dock förändring både i mikrokod och 
operativsystem.  I en infrastrukturlösning krävs både en  RADIUS-autentiseringsserver 
samt att stöd för EAP autentiseringsprotokoll installeras. 
WPA innebär att de flesta svagheter i WEP är övervunna. De förbättringar som WPA bidrar 
med är framförallt att krypteringen förstärkts samt att man lagt till autentiseringsrutiner. 
 
7.6.1  WPA i korthet 
 
WPA kan beskrivas kort som: 
WPA = 802.1X Autentisering + TKIP + valbar AES 
 
WPA använder : 
• TKIP för kryptering 
• 802.1x i kombination med en RADIUS-autentiseringsserver för portbaserad 

autentisering, nyckelhierarki och nyckelhantering 
 
7.6.2 Därför är WPA bättre än WEP 
 
Följande fem anledningar sammanfattar varför WPA innebär förbättring jämfört med 
WEP[23]. 
 
1. Möjlighet till ömsesidig autentisering ger bättre åtkomstkontroll. 
2. Dataintegritet fås med hjälp av Michael MIC (Message Integrity Check). 
3. WPA stödjer säkrare tekniker såsom 802.1X, EAP och RADIUS. 
4. WPA har bättre nyckelhantering med dynamiska nycklar i TKIP. 
5. WPA är framåtkompatibel med WPA2. 
 
TKIP använder krypteringsalgoritmen RC4, och lägger till dynamiska per-session och per-
paket nycklar vilket gör att de blir mycket svårare att avkoda. Inkräktare får inte tillräckligt 
med tid att samla data för att avkoda nycklarna vilket löser en svaghet i WEP. 
 
TKIP använder dessutom MIC(Message Integrity Check) även kallad Michael som är en 
integritetskontroll, en summa som kan beräknas för att kontrollera att paketen inte 
förfalskats eller ändrats. 
 
 
7.6.3 WPA – Personal 
 
Skyddar mot åtkomst genom lösenordsförfarande eller på förhand distribuerade nycklar. 
Detta är en smidig teknik för små nätverk med låg riskbild. 
 
7.6.4 WPA – Enterprise 
 
Skyddar mot åtkomst med central server för autentisering mot en RADIUS-server. Detta är 
anpassat att användas i större företag. 
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7.7 SÄKERHET PÅ KLIENTEN 
 
Säkerheten på den trådlösa stationen är av största vikt för säkerheten i hela nätverket. 
Enbart data i sig kan vara mål för attacker men även klienten är intressant ur denna aspekt 
eftersom den kan bli medlet för att komma åt information i hela nätverket. Varje gång en 
klient kopplar upp mot ett trådlöst nätverk innebär det en risk. Allt från passiv avlyssning 
av trafiken mellan klient och accesspunkt till att med hjälp av ”rogue accesspoints” försöka 
utföra MITM- attacker kan ske. 
 
Säkerheten på ett helt nätverk kan liknas vid en kedja, den är inte säkrare än sin svagaste 
länk. Det är därför som säkerheten på klienten som ska kopplas upp mot nätverket är det 
första man bör tänka på för att möjliggöra en säker trådlös infrastruktur. Ett av problemen 
med de trådlösa enheterna är att de kontrolleras av enskilda individer och inte en grupp med 
säkerhetsansvariga. Dessa enheter är inte lika noga kontrollerade gällande säkerheten som 
en filserver eller brandvägg hade varit. Det räcker tyvärr med en enda osäker arbetsstation 
för att lyckas attackera en hel infrastruktur. 
 
7.7.1 Säkerhetsmål för klienten 
 
Det finns två huvudsakliga mål gällande säkerheten på klienten: 
 
1. Det första är att förhindra åtkomst till klienten själv. Detta skulle kunna leda till stulen 

eller förändrad data, och innebära en ingång till det större nätverket. 
 
2. Det andra målet är att använda en säker kommunikationsmetod med andra 

nätverkstjänster från klienten. 
 
Klienten kan skyddas från attacker över nätverket, genom installation av lämplig 
brandvägg. Brandväggen på klienten blockerar då viss oönskad inkommande trafik 
samtidigt som koppling utåt tillåts. Kopplingar direkt till och från andra datorer på det 
trådlösa nätverket bör också blockeras. Exakt genomförande av detta varierar mellan olika 
operativsystem.  
 
 

7.8 IEEE802.11 
[23, 35] 
Den första IEEE802.11-standarden för trådlösa nätverk (WLAN) publicerades 1997. Den 
definierade Media Access Control (MAC) och Physical (PHY) lagren för ett trådlöst LAN. 
 
 
7.8.1.1 Media Access Control Layer (MAC) 
 
MAC lagret tillhandahåller 3 tjänster: 
 
1. Pålitlig dataleverans från det fysiska trådlösa mediet till nivåerna ovanför i OSI-

modellen. 
 
2. En kontrollerad accessmetod från ovanstående nivåer till det trådlösa mediet. 

Accessmetoden kallas Carrier-Sense Multiple Access with Collision Avoidance 
(CSM/CA), och liknar den accessmetod som används i 802.3 Ethernet LAN.  

 
3. Autentiseringsservicer och kryptering med hjälp av WEP. 
 
 
7.8.1.2  Physical Layer (PHY) 
 

 30



Det fysiska lagret är gränssnittet mellan MAC och det trådlösa mediet där data frames 
skickas och mottages. 
 
PHY lagret tillhandahåller 3 servicer:  
 
1. Ett gränssnitt för utbyte av frames mellan MAC och det trådlösa mediet där frames 

skickas och mottages. 
 
2. Signal carrier och spread spectrum modulering för att sända data frames  över mediet. 
 
3. En carrier sense indikation tillbaka till MAC för att verifiera aktivitet på mediet. 
 
 
 
 

IEEE 802.2         Logical Link Control (LLC) OSI  Lager2 

IEEE 802.11       Media Acess Control (MAC) Data Link

Physical   (PHY) OSI  Lager 1

FHSS                         DHSS Physical

 
Bild X. IEEE Standarder och OSI - referensmodell 
 
 
7.8.2 Typer av trådlösa nätverk 
[24, 35] 
 
7.8.2.1  IEEE802.11- nätverk kan operera i två olika former 
 
• Ad-hoc 
• Infrastruktur 
 
7.8.2.2 Ad hoc-nätverk 
 
Ett nätverk av denna typ består enbart av stationer på gemensamt kommunikationsavstånd. 
Kommunikationen sker direkt mellan stationerna och ett Ad hoc-nätverk har ingen kontakt 
med världen utanför. Uppkopplingen sker mellan klienterna utan central enhet eller 
formella krav på IP-adresser.  
 
Det typiska Ad hoc-nätverket skapas spontant och existerar begränsad tidsperiod i ett 
mindre utrymme. Är klientens trådlösa nätverkskort aktiverat sker uppkopplingen i stort 
sett automatiskt. Det som sker är att klienten söker bland de maximalt 15 kanaler som finns 
definierade inom det av  IEEE802.11b tilldelade 2,4GHz bandet. Den riktiga benämningen 
för Ad hoc-nätverk är Independent Basic Service Set (IBSS). Den tillgängliga bandbredden 
delas mellan de klienter som etablerat förbindelse. Det finns ingen automatisk balansering 
av belastning i grundstandarden. Däremot har vissa tillverkare hittat egna metoder för att 
balansera bandbredden. 
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7.8.2.3 Infrastruktur-nätverk 
 
Här sker kommunikationen enbart med en central accesspunkt. Accesspunkten fungerar 
som en Ethernetbrygga mellan det trådlösa mediet och det trådade nätverket som 
accesspunkten är kopplad till. Basstationen fungerar som en förlängning av det trådburna 
nätverket.  
 
Infrastruktur-nätverk består av ett antal Basic Service Set (BSS) som stationerna uppfattar 
som ett nätverk, med den tekniska benämningen Extended Service Set (ESS) . Stationerna 
kan roama (växla) transparent mellan BSS:er inom ESS. IEEE802.11f tillhandahåller en 
mekanism för AP-till-AP  transaktioner när en station roamar.  
 
 
7.8.3 IEEE802.11-standarder 
[20] 
Genom åren har det bildats ett antal olika undergrupper inom 802.11-standarden. Dessa har 
bokstavsbeteckningar (IEEE 802.11a-n) och skiljer sig främst genom överföringshastighet 
och frekvens. Den första versionen av 802.11 tillät en överföringshastighet av 2 Mbps som i 
ogynnsamma miljöer gick ner till 1Mbps.  
 
WLAN:et fick sitt egentliga genombrott mycket pga. att IEEE802.11 standarden bidrog till 
ökad bandbredd. På senare år har bättre hastigheter och lägre priser gjort att intresset för 
WLAN ökat explosionsartat. Det var standarden 802.11b som blev WLAN:ets stora 
genombrott, den skapades bara ett par år efter den första standarden men blev snabbt 
populärare än konkurrenterna Bluetooth och HomeRF. 
 
7.8.3.1  802.11a 
 
IEEE802.11a opererar i det olicensierade 5 GHz-bandet. Bandet kallas U-NI-bandet 
(Unlicensed National Information Infrastructure) och är uppdelat på 3 stycken band vardera 
om 100 MHz. Sändningseffekterna som används här är: 

• 5.15-5.25 GHz 
• 5.25-5.35 GHz 
• 5.725-5.825 GHz 

 
Datahastigheterna i 802.11a är : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 54 Mbps. 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med användningen av 5 GHz-bandet: 
 
• Fördelen är att det inte finns mycket annan trafik och därav mindre störningar.  
• Nackdelen är att räckvidden är ganska liten.  
 
 
802.11a använder sig av OFDM-teknologi för höghastighetsöverföring. OFDM fungerar så 
att höghastighetsströmmen delas upp  i flera parallella strömmar med lägre datahastighet, 
de överförs var och en med separat bärfrekvens ortogonalt mot varandra. 
Teoretiskt har den en hastighet på 54 Mbps men i realiteten är den ca 21 Mbps. Denna 
teknik har inte rönt särskilt stor framgång än så länge. 
 
7.8.3.2  802.11b 
 
Använder 2.4 GHz-bandet  från 2.4-2.4835 GHz, detta band kallas även ISM-bandet 
(Industrial Science and Medical).  Den teoretiska hastigheten är 11 Mbps men i realiteten är 
den ca 5 Mbps. Med hjälp av Wi-Fi Alliance har denna standard bidragit till att WLAN och 
surfzoner fått sitt stora genombrott. För att förhindra avlyssning används WEP-algoritmen. 
Denna standard är den mest använda av WLAN idag. 
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7.8.3.3  802.11e 
 
Bidrar med stöd för trafikprioritering i WLAN. Exempelvis så ska vanlig telefoni ha förtur 
framför vanlig datatrafik. 802.11e är fortfarande under utveckling men förväntas bli färdig i 
slutet av 2004. IEEE 802.11e använder ett prioriteringsschema för att garantera att 
högprioritetsanvändare (ex. telefoni) har mer bandbredd tilldelad än vad 
lågprioritetsanvändare har. Detta kan åstadkommas med hjälp av en HFC (Hybrid 
Coordination Function) i MAC-lagret. Denna standard blir en viktig komponent i takt med 
att exempelvis tekniker som VoIP (Voice over IP) växer fram. 
 
7.8.3.4  802.11f 
 
Även kallad ”Inter-access protocol” och har som uppgift att ge rekommendationer för hur 
accesspunkter från olika leverantörer ska kunna kommunicera sinsemellan. Detta kan 
tillämpas när användare flyttar mellan accesspunkter. Standarden definierar registrering av 
accesspunkter inom ett nätverk, men även utbyte av information mellan accesspunkter när 
användaren byter accesspunkt. 
 
7.8.3.5  802.11g 
 
Använder samma frekvensband som 802.11b (2.4 GHz) vilket gör de två standarderna 
kompatibla. 802.11g kan dessutom operera i 5 GHz-bandet. Skillnaden är att 802.11g kan 
komma upp i nästintill 5 gånger så hög hastighet. I teorin kan hastigheten bli 54 Mbps men 
i realiteten snarare 23 Mbps. Denna standard har blivit en stor succe´, särskilt för 
hemanvändarna. Troligtvis kommer den största  betydelsen med 802.11g vara att ett tätare 
nätverk tillåts med flera stationer till en enskild accesspunkt, samt att det nu finns bättre 
resurser att dela på vilket gör att användbarheten ökar.  
 
7.8.3.6  802.11h 
 
802.11h är en standard som är en utökning av 802.11a och anpassar den till europeiska 
radiokrav. Denna utökning gör att 802.11a blir helt fri att använda i Europa, samt bidrar 
med stöd för dynamiskt kanalval och effektreglering. 
 
7.8.3.7 802.11i 
 
Standard för förbättring av säkerheten i WLAN. Standarden ersätter den befintliga WEP 
och bygger på IEEE802.1X. 
 
Förbättringarna innebär :  
• Ny kryptering med AES (Advanced Encryption Standard) 
• Förautentisering – en användare behöver inte identifieras vid varje ny accesspunkt. Wi-

Fi Alliance ska godkänna produkter som stödjer specifikationen under beteckningen 
WPA2.  

 
7.8.3.8 802.11j 
 
Syftet med den här standarden är att anpassa 802.11a till japanska radiokrav. Standarden är 
fortfarande under utveckling. 
 
7.8.3.9 802.11k 
 
Standard för att förenkla administrationen av WLAN samt förbättra prestanda för 
användarna. Gör det möjligt att kontrollera en radiokanals lämplighet för användning i ett 
WLAN. Exempelvis kan en accesspunkt låta en klient samla information om trafik eller 
störning som kommer från andra källor.  
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Med hjälp av den informationen kan accesspunkten avgöra kanalens lämplighet för 
användning. För operatörer kommer detta bli den viktigaste standarden i framtiden. 
  
7.8.3.10 802.11m 
 
Standard med ansvar för underhållet av de övriga medlemmarna i 802.11-familjen. 
 
7.8.3.11 802.11n 
 
Nästa standard för trådlös överföring som förväntas ge en verklig kapacitet på över 100 
Mbps (teoretisk hastighet på 540 Mbps)men kan komma att kräva frekvensbandutrymme 
som inte är tillåtet i alla länder. Standarden ska blir bakåtkompatibel med 802.11a,b och g.  
 
För att nå upp till den höga överföringshastigheten krävs förändringar både i radion (PHY) 
och i  MAC-lagret. Företagsgruppen med namnet WWiSE som arbetar med standarden 
utlovar en bandbredd på 135 Mbps inom ramen för de frekvensutrymmen som idag 
tilldelats WLAN.  Standarden förväntas komma före 2005. 
 
 
 
7.8.3.12 Tekniker på det olicensierade ISM-bandet. 
 
Standard Band Hastighet Övrigt

802.11 2.4Ghz 1-2 Mbps Definierad 1997

802.11a 5Ghz 54 Mbps Definierad 1999
802.11b 2,4 Ghz 11 Mbps Populärast just  nu
802.11g 2,4 Ghz 54 Mbps På uppgång
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7.9 TEKNIKER FÖR SIGNALÖVERFÖRING 
 
7.9.1 Det finns tre huvudsakliga tekniker för 

signalöverföring:  
 

1. Infrarött LAN – (IrDA) 
2. Spread Spectrum LAN 
3. Narrowband microwave LAN 

 
 
7.9.1.1 Infrarött LAN – IrDA 
 
Infrarött LAN ger möjlighet till att uppnå extremt höga datahastigheter, beroende av att det 
spektrum som kan användas är nästintill oändligt. Det är relativt okänt att IEEE802.11 
definierar denna form av signalöverföring, och  dess användbarhet är för alltför begränsad 
för att bli riktigt populär. 
 
Fördelarna med infraröd strålning är: 
• Säkrare mot avlyssning pga. att signalerna inte går genom väggar, eller byggnader. 
• IrDA kan installeras i två närbelägna rum utan att störa ut varandra. 
• Relativt billig och enkel utrustning. 
 
Nackdelar med infraröd strålning är: 
• Solljus och vanlig inomhusbelysning orsakar brus för mottagarna, vilket innebär att 

avståndet avsändare – mottagare maximalt kan vara 10-20m samt att högre 
strålningseffekt då krävs. 

 
 
7.9.1.2 Spread Spectrum LAN 
 
En betydligt vanligare form av signalöverföring är att använda Spread Spectrum i WLAN. 
Istället för att skicka data över samma kanal delas den upp över hela bandbredden. Detta 
försvårar för den som önskar avlyssna signaler, förändra data eller störa ut. WLAN som 
använder radiovågor kan ha längre mellan avsändare – mottagare, normalt ca 50-100m men 
det finns varianter som klarar mer. Det finns två former av Spread Spectrum, båda tekniker 
framtagna för att förhindra obehörig avlyssning. 
 
Två former av Spread Spectrum: 
 

• DHSS – Direct Sequence Spread Spectrum 
• FHSS -  Frequency Hopping Spread Spectrum 

 
 
 
DHSS- Direct Sequence Spread Spectrum 
Direct Sequence Spread Spectrum tekniken används i standarden IEEE802.11b. 
Här blandas bitarna i den överförda datan med andra bitar för att försvåra obehörig 
avlyssning. De bitar som läggs till har även de ett informationsinnehåll vilket gör att de kan 
användas till att återskapa ursprungsmeddelandet om något fel uppstått i dataöverföringen. 
Fördelen är att detta kan göras utan att man behöver skicka om datan. Denna teknik är den 
mest använda idag.  
 
FHSS -  Frequency Hopping Spread Spectrum 
Frequency Hopping Spread Spectrum har som namnet skvallrar om en teknik som baseras 
på ett ”hoppmönster”. Tekniken försvårar för obehörig avlyssning genom att både sändare 

 35



och mottagare byter frekvens med jämna intervall. De frekvenser och det hoppmönster som 
bildas finns specificerat i IEEE802.11. I specifikationen finns möjlighet att variera mellan: 
 

• 79 kanaler  
• 78 hoppmönster 

 
Det är enbart ett fåtal tillverkare som stödjer denna teknik, DHSS däremot har stort stöd på 
marknaden. FHSS har dessutom nackdelen att ”hoppkoden” är specificerad av standarden 
och därigenom är tillgänglig för vem som helst, vilket gör säkerheten ytterst tveksam. 
 
 
7.9.1.3 Narrowband LAN 
 
Denna teknik använder bara så mycket bandbredd som verkligen behövs för att skicka 
signalen. Med denna teknik kunde användarna vara säkra på att inga andra signaler störde 
pga. att alla produkter använde ett licensierat mikrovågsband. Häri låg teknikens fördel, 
man garanterades att inte störas av andra inom ett visst geografiskt område. 
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7.10 IEEE802.11I – RSN – WPA2 
 
7.10.1 IEEE802.11i 
[23] 
Efter flera år av utveckling är den senaste standarden 802.11i klar. I IEEE802.11i har man 
tagit fram två nya kryptolösningar för WLAN. En kryptolösning är TKIP (som kommer 
beskrivas senare och) som används i WPA, den andra är CCMP (Counter Mode-CBC Mac 
Protocol) som baseras på AES. CCMP är tänkt att vara den framtida lösningen på de brister 
som finns i WLAN-säkerheten. En nackdel med CCMP är dock att den inte är 
bakåtkompatibel. Detta innebär att de företag och organisationer som väljer att använda 
CCMP antingen tvingas investera i ny hårdvara eller uppgradera den befintliga.  
 
IEEE har i 802.11i specificerat kryptolösningarna TKIP och CCMP men det går även att 
använda andra krypteringsalgoritmer på marknaden.  
 
IEEE802.11i definierar säkerhetsmekanismer för IEEE802.11 och inkluderar en definition 
av WEP för bakåtkompabilitet med originalstandarden(IEEE Standard 802.11-1999). Den 
bidrar också med förbättringar såsom ”4-Way Handshake” och ”Group Key Handshake” 
samt att den specificerar hur IEEE 802.1X kan användas av IEEE802.11 LAN:s för att 
förbättra autentiseringen.  
 
Standarden IEEE802.11i MAC Security Enhancement Amendment använder IEEE 802.1X 
som i sin tur är beroende av att  EAP (se avsnitt EAP-metoder) finns att tillgå . 
 
Standarden tillåter säkerhetsförbättringar i befintliga WLAN-produkter (genom 
hårdvaruuppgradering).  Det stora mertalet produkter kan uppgraderas till att klara TKIP 
och IEEE 802.1X autentisering, vilket innebär en avsevärd förbättring av säkerheten 
framför WEP. Ännu bättre säkerhet fås genom att nya produkter har ny hårdvaruarkitektur. 
Produkter som släpps på marknaden kommer kunna använda de mest avancerade bitarna 
som 802.11i bidrar med. Exempel på dessa är AES,  cachning av nycklar och 
förautentisering. 
 
På IEEE hemsidan (http://www.ieee.org) kan man läsa följande uttalanden: 
 
”IEEE 802.11i was developed by leading experts in network security to give end users and 
network administrators a high level of assurance that the integrity of  their networks and 
data will not be compromised,”sade Stuart J. Kerry, ordförande för IEEE 802.11 
standardkommitté´.  
 
”We wrote this amendment to support  the wide range of users whose systems extend from 
small and simple units, to large, complex networks,” sade David Halasz , ordförande för 
IEEE 802.11i Task Group. 
 
IEEE 802.11i förväntas också bidra med att leverantörer av WLAN-produkter kommer 
kunna erbjuda mycket säkrare trådlösa nätverkskort, accesspunkter och andra produkter 
inom området. 
 
7.10.2 Robust Security Network (RSN) 
 
WPA förbättrar säkerheten till en acceptabel nivå, men RSN ger ännu bättre säkerhet. RSN 
är den fulla implementeringen av 802.11i (eller WPA2). RSN definierar nya 
krypteringsprotokoll som baseras på AES exempelvis AES-CCMP.  
 
RSN använder IEEE802.1x portbaserade autentisering för att autentisera trådlösa enheter 
till nätverket och för att tillhandahålla de dynamiska nycklarna som krävs. 
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7.10.3 RSN i korthet 
 
• Förautentisering 
• Roaming 
• Nyckelhierarki 
• Nyckelhantering 
 
 
7.10.4 Status på projektet 802.11i: 
 
• TGi hade möte i Maj 2004. På detta möte adresserades frågan om ”4-Way Handshake” 

som används i AES som varit föremål för attack från Stanford University. Denna attack 
baserades på det faktum att det första meddelandet i kommunikationsprocessen (4 steg) 
skickas oskyddat. Detta möjliggör för DoS-attack. Varianter på lösningar på problemet 
diskuterades. 

 
• Men sommaren 2004 blev trots detta tidpunkten då den efterlängtade standarden 

IEEE802.11i godkändes. IEEE Standard 802.11i™-2004 räknas som ett tillägg till 
basstandarden IEEE802.11™-1999 Utgåva  samt till tillägget Standard 802.11g™-
2003. 
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7.11 IEEE802.16 
[17] 
7.11.1 Trådlöst bredband 
 
Standarden IEEE 802.16 behandlar avdelningen trådlöst bredband eller WMAN (Wireless 
Metropolitan Area Network).    
Standarden sattes hösten 2004 (för fasta installationer) och produkter som stödjer 
standarden förväntas finnas 2005 eller tidigare. Fujitsu och Intel släpper de första kretsarna 
för teminaler och basstationer år 2005. 
 
7.11.2 Wimaxtekniken 
 
Den nya Wimaxtekniken som baseras på 802.16-standarden ska se till att produkter från 
olika leverantörer fungerar tillsammans. Detta hoppas man ska ge större konkurrens och 
därmed lägre priser.  
 
Wimax lovar en maximal bandbredd på 75 Mbps och en räckvidd på upp till 5 mil, dock 
något överdrivet då kuperad terräng och skog dämpar signalerna. Leverantörerna menar att 
Wimax-baserade tjänster kommer börja dyka upp på marknaden 2006, men många tror att 
det kommer gå snabbare än så. Kretstillverkaren Intel arbetar på att ha produkter färdiga till  
år 2005.  
 
Wimax kan klara förbindelser där det inte finns fri sikt mellan sändare och mottagare. 
Tekniken kan  ge nästan samma bredbandskapacitet som adsl, och har en teoretisk räckvidd 
på närmare 50 km. Detta ger möjlighet att användas till att bygga ut glesbygdsnät eller nät  i 
u-länder som saknar infrastruktur.  
 
Förväntade tillägg till Wimax ska göra att tekniken även fungerar mellan master och mobila 
punkter, som telefoner och bärbara datorer. Bäst fungerar Wimax  i stadsmiljö där 
signalerna studsar mellan väggarna så man inte är lika beroende av fri sikt. 
Undersökningsföretag Pyramid tror att det totalt kommer finnas 2-4 tusen trådlösa 
bredbandsuppkopplingar 2008 där Wimax står för 60 %. 
 
 

7.12 SÄKERHETSPROTOKOLL 
[43] 
7.12.1 Krav på protokoll för datainkapsling 
 
Har man ambitionen att utveckla ett nytt protokoll för datainkapsling är det relativt lätt att 
med de erfarenheter som finns från tidigare protokoll (Ipsec, SP3, 802.10) specificera vilka 
krav som skulle göras gällande. 
 
Grundläggande krav för protokoll för datainkapsling: 
 
1. Protokollet bör använda kryptering på ett korrekt sätt. 
 
2. Designen måste skydda mot förfalskningar. 
 
3. Designen måste skydda mot omtagningsattacker. Omtagningsattacker sker när 

förövaren spelar in och sedan återsänder ett eller flera paket. En omtagningsattack är en 
speciell form av förfalskning som kräver speciella tekniker för att hantera. 

 
4. Designen får aldrig återanvända nycklar, vilket öppnar upp för möjligheten att 

genomföra omtagningsattacker.  
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5. Protokollet får aldrig använda IV eller annan information som används för att slumpa 
krypteringsfunktionen, eftersom detta härrör från återanvändning av nycklar. Detta är 
en mer specifik konsekvens av att använda kryptering korrekt. 

 
6. Det måste skydda källadressen och mottagaradressen så att de inte ändras. Källadressen 

måste skyddas för att förhindra identitetskapning. Mottagaradressen måste skyddas för 
att förhindra att förövaren omdirigerar paket till en otillåten mottagare. 

 
7. Det bör minimera mjukvarukostnaderna eftersom accesspunkter forfarande är 

kostnadskritiska. 
 
8. Bästa möjliga kryptering bör användas för att maximera livslängden på 

säkerhetslösningen. 
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7.13 VANLIGA SÄKERHETSPROTOKOLL 
 
Det finns ett antal säkerhetsprotokoll på marknaden idag, dock med olika nivå av säkerhet.  
De mest omdiskuterade säkerhetsprotokollen i trådlösa sammanhang är WEP, TKIP och 
AES. Dessa kommer beskrivas mer i detalj i följande avsnitt. 
 
 Säkerhetsprotokoll i korthet 
 
• WEP är knäckt 
• TKIP används i WPA 
• AES används i WPA2 (RSN, 802.11i) 
 
7.13.1 WEP – Wired Equivalent Privacy 
[13, 14, 16, 26, 43] 
 
7.13.1.1 Säkerhetsprotokollet WEP 
 
WEP är det säkerhetsprotokoll som är inbyggt i IEEE802.11b. Ett uppenbart problem med 
kommunikationsmetod baserad på radio är att vem som helst med mottagare kan avlyssna 
trafiken. 802.11 designers förstod detta och försökte korrigera problemet med hjälp av 
WEP. Men det stod tidigt klart att WEP led av ett antal ganska allvarliga brister. Kritik som 
framförts gällande säkerheten i WLAN har framförallt gällt bristerna i WEP[26]. Det finns 
ett antal rapporter [13, 14, 16] rörande detta ämne och med dessa till grund har man 
kategoriserat WEP som ett knäckt säkerhetsprotokoll. 
 
Det finns verktyg och mjukvaror på Internet som är specialiserade på att få tag på nycklar 
och krypterad information. Ett av problemen med WEP är att  nyckeln delas mellan 
samtliga klienter och accessenheter. WEP har två nyckellängder, 64 och 128 bitar. Samma 
nyckel används av alla enheter i nätverket och det finns ingen automatisk funktion för 
nyckelutbyte. Detta innebär i praktiken att administratören tvingas ansluta sig till 
accesspunkter och klienter och byta ut nyckeln manuellt.  
 
WEP hade som mål att möta säkerhetskriterierna konfidentialitet, integritet och 
autentisering men klarar i realiteten inte något av dem. Konfidentialiteten försvinner pga. 
att det upptäckts en lucka i det RC4 kryptot som WEP använder. Integritetskontrollen har 
brister i designen och detta medför att någon som vill påverka innehållet i ett sänt paket kan 
göra det om WEP-nyckeln är känd samt mha nyckeln återskapa integritetskontrollen med 
CRC-32 algoritmen [26]. Autentiseringen brister på det att autentiseringskontrollen sker 
utifrån MAC-adresserna och inte av användaren. MAC-adressen kan lätt ändras av en 
användare till att verka vara någon annan än den man är. MAC-adressen i sig är alltså inte 
tillräckligt skydd. 
 
WEP använder föreetablerad delad hemlig nyckel som kallas basnyckel (base key), RC4 
krypteringsalgoritm och CRC-32 kontrollsumma (checksum) algoritmen som byggstenar. 
WEP stödjer upp till fyra olika basnycklar, identifierade genom nyckelID (KeyID) med 
värden 0 till 3. Varje basnyckel är en gruppnyckel (som kallas default key), vilket innebär 
att basnycklarna delas mellan alla medlemmar i ett specifikt trådlöst nätverk. WEP opererar 
på MPDU:er (paketfragmenten i 802.11).  
 
För att skydda data i en MPDU, beräknar WEP först ett  kontrollvärde (integrity check 
value eller ICV) över till MPDU:ets data. Detta är CRC-32 kontrollsumman av data. WEP 
lägger till ICV-värdet på slutet av datamängden , vilket utökar fältet med fyra byte. ICV-
värdet tillåter mottagaren att upptäcka om data har korruptcerats på vägen eller om paketen 
förfalskats.  
 
Sedan väljer WEP en basnyckel och en initialiseringsvektor (initialization vector eller IV) 
som är ett 24-bitars värde. WEP konstruerar sen en per-paket RC4-nyckel genom att lägga 
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samman IV-värdet och den valda delade basnyckeln. WEP använder sedan per-paket 
nyckeln till att RC4-kryptera både datan och ICV-värdet. IV och nyckelID:t som 
identifierar den valda nyckeln krypteras som en 4-byte sträng och sätts till krypterad data. 
  
 

 
 
IEEE 802.11 standarden definierar WEP basnyckelstorleken att vara 40 bitar, så per-
paketnyckeln  består av 64 bitar när den kombinerats med IV.  
 
 
 De stora bristerna i protokollet är kortfattat: 
 
1. Nycklar kan återskapas med lättillgängliga verktyg. 

 
2. Brist på automatisk nyckelhantering leder till att samma nyckel används för länge. 
 
3. Protokollet saknar skydd mot förfalskning och omtagningsattacker. 
 
4. Har bristfällig kryptering och autentisering. 
 
 
I oktober 2002 tog Wi-Fi Alliance beslutet att pga. bristerna i protokollet ersätta WEP med 
den förbättrade säkerhetslösningen WPA.  
 
 
 
7.13.2 TKIP – Temporal Key Integrity Protocol 
[26] 
TKIP är det protokoll som löser svagheterna i WEP och används i WPA. 
Förbättringarna innebär bättre datakryptering samt en per-paket nyckelmixningfunktion. 
TKIP lägger till dynamiska per-session och per-paket nycklar vilket gör att de blir mycket 
svårare att avkoda. TKIP använder delar av funktionaliteten i WEP men fungerar som ett 
omslag runt WEP för att fylla ut de befintliga hål i designen  varför säkerhetsnivån ökar 
markant.  
 
TKIP motverkar förfalskning av ”messages” med hjälp av MIC ( Message Integrity Check). 
Den bekämpar omtagningsattacker med hjälp av att använda IV (initialiseringsvektor) med 
sekvensregler samt attack mot svaga nycklar med introduceringen av per-paket 
nyckelmixningsfunktion. Mot återanvändning av nycklar används automatisk 
nyckelhantering. 
 
7.13.2.1 TKIP i korthet 
 
Man kan beskriva TKIP i korthet som bestående av: 
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• Krypteringsalgoritm – RC4 
• MIC – Message Integrity Check (Michael) 
• IV – utökad initialiseringsvektor med sekvensregler 
• Nyckelåterskapningsmekanism –mindre tid till avkodning av nyckel. 
 
TKIP är trots detta inte en idealisk lösning, säkerheten TKIP ger är fortfarande mycket 
svag. Säkerheten i lösningen fick kompromissas till fördel för de förbättrade algoritmernas 
möjlighet att kunna användas som mjukvaruuppgraderingar på befintlig hårdvara. TKIP är 
således ingen långsiktig säkerhetslösning på grund av sina svagheter. 
 
 
7.13.3 AES – Advanced Encryption Standard 
[23, 42, 43] 
AES är den robusta långsiktiga lösningen för kryptering och är en del i WPA2. AES är 
baserad på Rijndael-algoritmen utvecklad av Joan Daemen och Vincent Rijmen. AES är ett 
symmetrisk blockkrypto som kan använda nycklar av varierande längd. Myndigheter i 
bland annat USA använder AES för att skydda känslig information. Klienterna autentiseras 
enligt 802.1X. 
 
AES blev godkänd som den krypteringsstandard som används av federala myndigheter i 
USA i November 2001 och definieras i FIPS-standarden FIPS-197. Detta medförde att den 
tidigare DES (Data Encryption Standard) som tog i bruk 1977 byttes ut.  
 
AES är ett symmetriskt blockskiffer. Ett symmetrisk nyckelskiffer använder samma nyckel 
för kryptering och dekryptering. AES stödjer nyckelstorlekarna på 128, 192 och 256 bitar. 
Längre nycklar ökar säkerheten med förutsättningen att skiffret används på korrekt sätt.  
Kryptografer anser att nyckelstorleken 128 bitar ger tillräcklig säkerhet för kommersiella 
och privata applikationer i årtionden framöver. Stödet för 192 och 256 bitars nycklar är 
alltså framförallt till för att framtidssäkra AES än för att det egentligen är nödvändigt. 
 
För att använda ett blockskiffer krävs att man använder så kallade ”modes of operation” 
vilket är ett exakt recept för att använda skiffret. Misslyckas man med att följa receptet kan 
det innebära att säkerhetsgarantierna för blockskiffret kompromissas. Exempel på dessa 
recept är ECB (Electronic Codebook), CTR (Counter) och CBC (Cipher-Block Chaining). 
 
7.13.3.1 AES i korthet 
 
• AES är ett symmetriskt blockskiffer. 
• Baserad på Rijndael-algoritmen – Ej Knäckt! 
• Stödjer: 128, 192 och 256 bitars nycklar – vilket ökar säkerheten. 
• CCMP – Counter Mode-CBC Mac Protocol  
 
 
7.13.3.2 ECB - Electronic Codebook 
 
ECB modellen är osäker för meddelandeströmmar som upprepar data och anses vara ett 
otillräckligt sätt att använda ett blockskiffer. För att vara användbart bör modellen läcka 
information om vanlig textdata i en lägre hastighet än vad ECB gör. Både CTR och CBC 
läcker information i en lägre hastighet än ECB, vilket gör dem till bättre kandidater att 
använda i ett blockskiffer. Båda utnyttjar annan data till att randomisera 
krypteringsoperationen vilket förhindrar den typ av informationsläckage som ECB 
genererar. 
 
7.13.3.3 CTR – Counter 
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CTR krypterar en räknare och räknar ner räknaren med ett för varje block som krypterats. 
Den krypterade räknarvärdet omräknas med hjälp av XOR mot vanlig textdata för att 
producera skiffertext. CTR misslyckas om räknarvärdet upprepas för samma nyckel vilket 
ger att det är osäkert att använda utan nyckelhanteringsfunktioner som genererar ny nyckel 
varje session. 
 
7.13.3.4 CBC- Cipher-Block Chaining 
 
CBC är den mest använda modellen för blockskiffer. CBC använder slumpmässigt valda IV 
(Initialization Vector) för att förhindra onödigt informationsläckage. CBC gör texten 
osynlig genom att XOR:a det slumpmässigt genererade IV-värdet med texten före 
krypteringen. Det krypterade XOR-värdet blir det nästa IV-värdet med resultatet att texten 
blir osynlig. CBC upprepar denna procedur med varje datablock i meddelandet. CBC väljer 
sedan slumpmässigt en ny IV för varje meddelande och fallerar totalt om det valda IV-
värdet ej är slumpmässigt valt. 
 
 
7.13.4  IEEE802.11 Inkapslingar baserade på AES 
 
IEEE802.11 TGi har två förslag för långsiktig inkapsling baserad på AES ”modes of 
operation” de är: 

1. AES-CCM 
2. AES-OCB 
 

Båda ovanstående protokoll tillfredställer alla eventuella krav som kan finnas för protokoll 
av den typen och båda tillför genuin säkerhet för WLAN. Båda möter de krav som nämnts 
ovan gällande krav på protokoll för datainkapsling. 
 
7.13.4.1 AES-CCM Inkapsling 
 
Protokollet AES-CCM kräver två statusvariabler. Först en enkelnyckel (AES-nyckel). 
CCM-protokollet använder denna nyckel både till kryptering och till beräkning av MIC. Att 
använda samma nyckel till två separata funktioner skulle normalt ifrågasättas, men Jacob 
Jonsson på RSA-laboratoriet har bevisat att detta inte är ett problem. 
 
Den andra variabeln som används är en 48-bitars sekvensräknare för paket. AES-CCM 
använder denna räknare till att konstruera både CTR-räknaren och CBC-MAC IV. CCM 
konstruerar både CTR-räknaren och CBC-MAC IV som en sammanslagning av den 
ursprungliga MAC-adressen, sekvensräknaren för paket, en 16-bitars noll per-paket 
blockräknare, och 16 bitar av annan data som skiljer CTR-räknaren från CBC-AMC IV. 
Den 16-bitars blockräknaren tillåter paketfragment (MPDU-Message Protocol Data Unit) 
bestående av 216 block.  
 
Eftersom varje AES-block består av 128-bitar = 16 bytes, betyder detta att den maximala 
datamängd som protokollet stödjer är 216  · 16 = 1048576 bytes per paketfragment. Detta 
innebär en stor förbättring mot de 2312-byte som stöds i 802.11.  
 
CCM-protokollets konstruktion av CTR-mode krypteringsräknaren och CBC-MAC IV från 
sekvensräknaren för paket tillhandahåller nyckelseparationen som krävs för att använda 
samma nyckel för både krypteringen och MIC. 
 
AES-CCM protokollet kapslar in MPDU:er i fyra steg: 
 

1. Först konstrueras CTR-räknaren och CBC-MAC IV från sekvensräknaren för 
paket och räknar ner räknaren med 1. 
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2. Sedan används AES-nyckeln och CMC-MAC IV till att beräkna MIC över käll- 
och destinationsadressen, QoS trafikklassen , datalängden och MPDU data. MIC-
värdet kortas ner till 64-bitar och resultatet läggs till på MPDU-data. 

 
 
3. Därefter används AES-nyckeln och CTR-räknaren för att kryptera MPDU-data 

med hjälp av AES CTR-mode inklusive MIC. 
 
4. Slutligen färdigställs den skyddade MPCU:n genom att sätta in värdet på 

sekvensräknaren för paket mellan 802.11headern och den krypterade 
datamängden. 

 
 
AES-CCM protokollet avkapslar ett mottaget MPDU i tre steg: 
 

1. Först extraheras sekvensräknaren för paket från det mottagna MPDU:et. 
 
2. Sedan dekrypterar CTR-mode den krypterade mängden med hjälp av AES-nyckeln 

och det konstruerade CTR-räknarvärdet.  
 

3. Slutligen räknas MIC om med hjälp av AES-nyckeln och CBC-MAC IV, som 
delas upp i 64 bitar och jämförs mot det krypterade MIC-värdet i det mottagna 
MPDU:et. Skiljer dig dessa från varandra ska det mottagna paketfragmentet 
behandlas som en förfalskning och annars accepteras som äkta. 

 
7.13.4.2 AES-OCB Inkapsling 
 
Liksom AES-CCM kräver AES-OCB två statusvariabler. Först använder AES-OCB en 
enkel AES-nyckel  som sedan används både till inkapsling och avkapsling. Den andra 
variabeln är en 28-bitars sekvensräknare för paket. Protokollet AES-OCB använder 
sekvensräknaren för paket för att konstruera ”OCB-mode nonce” . Protokollet konstruerar 
denna som en sammanslagning av käll- och mottagaradresser för MAC, QoS trafikklassen, 
och sekvensräknaren för paket. 
 
AES-OCB protokollet opererar på hela 802.11 paket (MSDU:er), eller hela paket.  
 
 
AES-OCB inkapsling i fyra steg: 
 
1. Först konstrueras ”OCB-mode nonce” och sedan räknas sekvensräknaren för paket ner 

med 1. Detta motverkar att samma framtida ”nonces” från att återanvändas med samma 
nyckel. 

 
2. När detta är gjort används AES-nyckeln och ”nonce” för att kryptera MSDU-datan, 

genom att korta ner OCB-mode till 64 bitar. 
 
 
3. Sedan färdigställs den skyddade MSDU:n genom att sätta in värdet på sekvensräknaren 

för paket mellan MSDU-headern och dess krypterade data. 
 
AES-OCB avkapslar ett mottaget MSDU i två steg: 
 
1. Först extraheras sekvensräknaren för paket från det mottagna MSDU:et. Om värdet 

redan har mottagits för nuvarande AES-nyckeln kastas paketet och anses vara en kopia. 
Annars extraheras käll- och mottagaradressen, samt QoS trafikklassen varpå ”OCB-
mode nonce ” konstrueras. 
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2. Sedan används AES-nyckeln för att OCB-dekryptera MSDU-datan. Om 
dekrypteringen fallerar behandlas mottagen data som förfalskning, annars accepteras 
den som äkta. 

 
Konstruktionen med ”nonce” skyddar käll- och mottagaradressen, QoS trafikklassen och 
sekvensräknaren för paket från alterering och förfalskning. Om en förövare försöker 
manipulera något av dessa paket fungerar inte dekrypteringen hos mottagaren. OCB MIC 
bidrar till att förfalskningar blir beräkningsmässigt obekväma, och kontrollen av 
paketsekvens förebygger omtagningsattacker. Schemat återanvänder aldrig värdet på 
sekvensräknaren för paket med samma nyckel. Detta medför att alla konstruerade ”nonces” 
är unika. OCB kan implementeras i mjukvara på ett  mer effektivt sätt än vad som kan 
åstadkommas med konventionella algoritmer. 
 
7.13.4.3 OCB vs CCM 
 
Det finns ingen skillnad mellan de båda vad gäller prestanda när de implementerats i 
hårdvara. 
 
När mjukvara använts är AES-OCB dock bättre med fördel förhållandet 2:1 mot AES-
CCM. Detta beror på att AES-CCM kräver dubbelt så många kryptografiska operationer än 
AES-OCB, och att dessa operationer dominerar alla andra kostnader vid implementering av 
protokoll. AES kan implementeras till en kostnad av 20 till 30 cykler per byte. Maximal 
datahastighet för 802.11b är 875 Kbytes per sekund. Detta betyder att för en 802.11b 
accesspunkt kräver AES-OCB 17 till 26.5 MHz för krypteringen  och AES-CCM kräver 34 
till 53 MHz.  
 
 

7.14 VPN  
 
VPN (Virtual Private Network) är en teknologi som lägger till ytterligare säkerhet genom 
att skapa en tunnel som skyddar data. Det är en vanlig säkerhetspolicy på företag att kräva 
att klienten använder VPN för att möjliggöra åtkomst till nätverket genom accesspunkten. 
 
Roaming mellan accesspunkter ska vara möjlig med bibehållen VPN-tunnel i trådlösa nät. 
 
 
 

7.15 TPM 
 
En relativt ny teknik för bättre säkerhet är ”Trusted Platform Module” eller TPM. Med 
hjälp av både mjukvara och hårdvara, skyddar TPM kryptering och signaturnycklar under 
deras mest känsliga faser, dvs. operationer när nycklarna används i sin krypterade form. 
TPM är speciellt designat för att skydda ickekrypterade nycklar och använder 
autentiseringsinformation från mjukvarubaserade attacker.  
 
TPM är definierad som en hårdvaruinstans av TCPA:s specifikation. TCPA (Trusted 
Computing Platform Alliance) är en grupp som arbetar för att beivra deltagandet av 
industrier i utveckling och anpassning av öppna specifikationer för en förbättrad PC-
plattform. Man kom överens om att specifikationen av PC-plattformen skulle fokusera på 
två områden, säkerhet och ”privacy”. Meningen med arbetet är att komplettera befintliga 
bitar såsom X.509 standarden för digitala certifikat, IPSEC, VPN, PKI, SSL, IEEE802.11, 
IEEE802.1X och ytterligare ett flertal liknande specifikationer. 
 
TPM skyddar mot stöld av data genom att tillföra skyddad lagring av nycklar genom 
hårdvara. Skydd mot otillåten åtkomst till plattformen sker i TPM genom  skydd av 
autentiseringsinformation genom att binda den till plattformen. Skydd mot otillåten åtkomst 
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till nätverket sker genom att både ha en PKI-baserad metod för plattformsautentisering samt 
hårdvaruskydd av autentiseringsdata.  
 
TPM använder två klasser av nycklar: flyttbara och ickeflyttbara. De ickeflyttbara 
nycklarna kan enbart användas på en TPM, om systemet fallerar kan dessa nycklar och data 
kopplat till dessa inte tillskansas av någon. 
 
 

7.16 AKTUELLT INOM TRÅDLÖST 
 
Mycket är på gång inom det trådlösa området, med lägre priser och fler produkter som 
möter ställda säkerhetskrav har fler företag och organisationer insett fördelarna med att 
arbeta trådlöst. 
 
7.16.1 WMM 
 
I Computer Sweden Nr 94 den 24 September 2004 skriver Mikael Ricknäs en artikel om 
vad som skett inom Wi-Fi Alliance nyligen. I Maj 2003 presenterade Wi-Fi Zone 
tillhörande sökmotorn Wi-FI Zone Finder som nu finns både i wap- och webbversion och 
som dessutom är gratis.  
 
Det senaste tillägget i Wi-Fi familjen är WMM (Wi-Fi Multimedia). Denna kan med hjälp 
av specifikationen och medföljande test göra det möjligt att prioritera exempelvis telefoni- 
och videotrafik i WLAN. Idag har leverantörerna egna tekniker och med hjälp av WMM 
som baseras på 802.11e kan produkter från olika leverantörer användas.  
 
7.16.2 Trådlöst jättenät 
 
I Computer Sweden Nr 94 kan man dessutom läsa om utvecklingen av ett trådlöst jättenät i 
Philadelphia. Om allt går som det ska kommer hela Philadelphia täckas av ett stort Wi-Fi 
nät baserat på 802.11b. Kostnaden för nätet förväntas landa mellan 50 och 75 miljoner 
kronor. Nätet är av typen mesh, vilket innebär att accesspunkterna  är trådlöst 
sammankopplade, det finns alltså  inget vanligt trådbaserat stamnät.  
 
I februari 2005 kommer staden börja ta in anbud från leverantörer till vad som förväntas bli 
världens största trådlösa meshnät.  
 
7.16.3 Bärbart allt billigare 
 
I Ny Teknik Nr 39 den 22 September 2004 skriver Tomas Carlsson om orsakerna till att de 
bärbara datorerna nyligen rasat i pris. Orsakerna som nämns angående prisraset är bland 
annat att sänkta priser på processorer, minne och lagringsenheter samanfallit med den låga 
valutakursen på dollar. Detta har gjort att priset på bärbara datorer rasat tusentals kronor 
och att det nu finns ett stort antal modeller att välja mellan under 10 000 kr.  
 
En annan bidragande orsak till prisraset är att fler och fler lokala handlare numera 
skräddarsyr bärbara system till sina kunder. Dessa handlare har ofta förmågan att finna 
billiga komponenter och kan därför konkurrera med de stora tillverkarna. Dell och 
HP/Compac har tillsamman när hälften av marknaden för bärbara datorer idag.  
 
Med ökad konkurrens tvingas de ta fram bättre prestanda på sina maskiner för att behålla 
sina marknadsandelar vilket resulterar i lägre priser för konsumenterna. En bidragande 
orsak till att bärbara datorer används i större utsträckning idag är just prisutvecklingen, de 
blir ett alternativ till stationär dator. Att datorn dessutom är mobil öppnar upp för fler 
användningsområden. 
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7.16.4 Wimax i glesbygd 
 
I Ny Teknik nr 38 den 15 September 2004 skriver Niklas Dahlin om ett pilotprojekt med 
Wimax i Skellefteå. Skellefteå började testa nya bredbandstekniken Wimax i våras, i 
samarbete med Intel. Enligt projektledaren är pilottestet det första i sitt slag i  Europa.  
 
Testerna har dessutom gått över förväntan både gällande datahastigheter och funktioner. 
För Skellefteå är Wimax en möjlighet att hålla nere kostnaderna för 
bredbandsinfrastrukturen, att ge alla invånare bredband skulle kosta ca 499 miljoner kronor 
men ett Wimax-nät är mycket billigare. 
 
 
7.16.5 RevCom godkänner fyra projekt 
 
Den 23 juni 2004 annonserade Howard Frazier (2:nd Vice Chairman IEEE802 LMSC) ut 
att IEEE Standards Board Review Committee (RevCom)  godkänt fyra av de projekt man 
arbetat med. De projekt som godkänts och togs upp av IEEE-SA var projekt: 
• 802.3ah 
• 802.11i  
• 802.16 
• 802.17 
 
Besluten att godkänna projekten fattades av ett enhälligt RevCom. 
IEEE Standard 802.11i™-2004 räknas som ett tillägg till basstandarden IEEE802.11™-
1999  samt till tillägget Standard 802.11g™-2003. 
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8 RESULTAT OCH 
REKOMMENDATIONER 

 

8.1 SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR WLAN 
[23, 26] 
 
8.1.1 Åtgärder för att förbättra säkerheten i WLAN: 
 
Det finns åtskilliga åtgärder att vidta för att öka säkerheten i nätverket. Åtgärderna varierar 
i svårhetsgrad och i vilken grad de bidrar med förbättrad säkerhet men är samtliga dock 
förbättringar. Kombinationer av dessa kan dock bidra med väsentlig förbättring av 
säkerheten i ett system. 
 
8.1.1.1 Registrering av tillåtna MAC-adresser 
 
Innan en trådlös station tillåts ansluta sig till nätverket kan accesspunkten ge möjlighet att 
kontrollera att stationen har korrekt MAC-adress. De MAC-adresser som tillåts ansluta sig 
finns lagrade hos accesspunkten alternativt i RADIUS-servern och enbart de stationer med 
rätt MAC-adress får åtkomst till nätverket. (Enbart MAC-filtrering är dock inte fullgott 
skydd då det går att förändra MAC-adressen på en stations nätverkskort.) 
 
8.1.1.2 Avstängning av broadcasting av SSID 
 
SSID är ett identifieringsvärde som programmeras in i accesspunkten för att identifiera det 
lokala subnätet. Om en trådlös station inte känner till SSID:t får den heller inte tillgång till 
accesspunkten. 
 
8.1.1.3 Scanning av radiovågor 
 
Scanning av radiovågor för att upptäcka inkräktare, obehöriga accesspunkter eller 
frekvenskonflikter. 
 
8.1.1.4 Statiska IP-adresser 
 
Istället för att använda DHCP bör statiska IP-adresser användas, vilket innebär att det krävs 
att korrekt IP-adress används av den anslutande stationen. 
 
8.1.1.5  IEEE 802.1x för portbaserad autentisering 
 
802.1x ger portbaserad autentisering samt funktioner för nyckeldistribution. Genom att 
använda EAP kan accesspunkten autentisera anslutande station genom att nyttja RADIUS-
servern för autentisering. (Används Windows XP på klienten kan 802.1x användas för att 
förbättra autentiseringen.) 
 
8.1.1.6 WPA 
 
WPA (Wi-Fi Protected Access), produkter som används bör vara Wi-Fi certifierade. De 
produkter som certifierats har sessionskryptering med WEP samt TKIP, och är 
framåtkompatibla med IEEE 802.11i säkerhetsspecifikation. De kan således i framtiden 
använda AES-krypteringen. 
 
8.1.1.7 WPA – bakåtkompabilitet 
 
Man bör hålla ner WPA:s bakåtkompabilitet så att inte svagare klienter släpps in. 
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8.1.1.8 Använd infrastrukturläge 
 
Ställ in alla trådlösa stationer till att enbart fungera i infrastrukturläge. Stänger man av ”Ad-
Hoc” (se avsnittet ”Ad hoc-nätverk”) kan inga stationer utanför nätverket försöka ansluta 
sig till en specifik station. 
 
8.1.1.9  Kontroll av eventuella störningar 
 
Andra accesspunkter och annan utrustning på samma frekvensband kan störa ut signaler. 
Detta  ger att man bör göra en noggrann utvärdering kring vilka kanaler som används och 
att de krockar så lite som möjligt.  
 
8.1.1.10 Antennplacering 
 
Man vill begränsa området som täcks in, innanför tillåtna området. Därför 
bör man noggrant kontrollera antennplaceringen och korrigera uteffekten av 
accesspunkten för att på så vis förhindra spridning. Genom att minska 
täckningen kan eventuella intrång undvikas. 
 
8.1.1.11 Kontroller 
 
Automatisk kontroll av ändrad AP-konfiguration(ex polling var 15:e minut) 
 
8.1.1.12 Personlig brandvägg 
 
Personlig brandvägg  som dessutom ska fungera genom andra brandväggar bör installeras 
på klienten. Brandväggen ger dubbelt skydd, dels mot attacker utifrån men även skydd mot 
attacker över det trådlösa nätverket. 
 
 
8.1.1.13 Regler för IT-infrastrukturen 
 
Man bör konstruera både den interna och den mobila IT-infrastrukturen på sådant sätt att 
användarens beteende inte kan leda till informationsläckage. Tidigare har man fokuserat på 
att designa IT-infrastrukturen att motstå hot  och attacker från Internet, men man bör också 
titta på vad som ska vara möjligt att utföra från den interna IT-infrastrukturen till Internet. 
Man bör således vara lika försiktig när man definierar regler för trafik från den interna IT-
strukturen till Internet som man är för trafik åt det omvända hållet. 
 
8.1.1.14 Begränsa rättigheterna för användare 
 
Man bör ha som policy att kontrollera så att användare enbart har tillgång till nödvändiga 
system och att åtkomst enbart sker på basis av följande ställda frågor: 
 
• Vem ska får åtkomst? 
• Var ska användaren får åtkomst? 
• Hur mycket? 
• När får åtkomst ske? 
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8.2 RIKTLINJER FÖR DESIGN AV WLAN 
 
Säkerhet och mobilitet går att kombinera menar Matthew Zanner som är Mobility Solutions 
Manager på Hewlett- Packard’s ProCurve Networking Business, och talare på mässan 
Networks and Telecom 2004. Matthew menar att det finns ett antal riktlinjer som bör följas 
när man designar sitt WLAN för att få systemet säkert. 
 
8.2.1 Riktlinjer som förbättrar säkerheten i WLAN 
 
De riktlinjer som kan förbättra säkerheten är: 
 
1. Behandla nätverket som ett enda nätverk. 
2. Flytta kontrollen från nätverkets kärna till dess utkanter. 
3. Roamingbeslut bör fattas i utkanten av systemet. 
4. Låt standarder arbeta åt dig. 
 
8.2.1.1 Behandla nätverket som ett enda nätverk 
 
Det vanliga är att man ser nätverket som bestående av två delar, det trådade- och det 
trådlösa nätverket, men i verkligheten är dessa två sammankopplade och bör därför 
behandlas därefter i designen. Tillför säkerheten till nätverket på ett enhetligt sätt gällande 
åtkomstkontroll, kryptering, rättigheter och fysisk säkerhet.  
 
8.2.1.2 Flytta kontrollen till nätverkets utkanter 
 
Där åtkomsten  sker ska även kontrollen finnas, därför bör man flytta kontrollen till 
nätverkets utkanter. Detta medför också att man förbättrar säkerheten och skalbarheten 
samt att det blir lättare att förändra designen av systemet. Har man kontrollen i kärnan av 
nätverket och lägger till nya switchar innebär det ökade krav på samt större arbetsbelastning 
på kärnan vilket blir dyrt samt bidrar till minskad  skalbarhet. 
 
8.2.1.3 Roamingbeslut bör fattas i utkanten av systemet 
 
Designar man systemet så att beslut angående roaming fattas i nätverkets utkanter tvingar 
man systemet att bli säkrare. Det bidrar också med att systemet blir mer skalbart. 
 
8.2.1.4 Låt standarder arbeta åt dig 
 
I en värld där förändringar sker dagligen är det bra att lätt enkelt  kunna adaptera systemen  
till förändringarna. De standarder som finns gällande WLAN är framtagna med tanke på 
framtida förändringar och ger därför önskat stöd för detta. Det är därför kritiskt att använda 
dessa för att kunna anpassa systemen till nya tekniker Exempel på dessa kan vara: 
 
• Kryptering med hjälp av WPA och 802.11i. 
• Autentisering med hjälp av 802.1X. 
Men det finns flera som hanterar områden som exempelvis routing och QoS. 
 
 
8.2.2 Faktorer som påverkar prestanda 
 
Det finns flera faktorer som påverkar prestanda i ett nätverk: 

• Antenn 
• Avstånd 
• Radiostörning 
• Antal klienter 
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9 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Arbetet innebar att undersöka de produkter och standarder som finns på marknaden samt de 
som är under utveckling. Det finns många hot mot säkerheten i WLAN men samtidigt har 
utvecklingen av lösningar nu börjat komma ikapp. Man bör använda de standarder som 
beskrivits i rapporten och enbart utföra skarpa tester på isolerade (icke säkerhetskritiska) 
delar av systemet i ett initialt skede. Uppfinn inte hjulet igen utan använd de 
säkerhetslösningar som står till  buds och beskrivs i rapporten.  Det finns flera 
internationella företag som kört trådlöst länge, och här finns värdefulla erfarenheter att 
hämta.  
 
9.1.1 Användning av rapporten 
 
Området säkerhet i WLAN är enormt och det finns otaliga rapporter och rekommendationer 
för fördjupning i ämnet. Ofta saknas dock tillräckligt med tid och möjlighet att sätta sig in i 
de enorma informationsmängder som står till buds. Något jag märkte tidigt under arbetet 
var just detta. Samtidigt finns möjlighet att som examensarbetare lägga mycket tid på 
informationssökning och instudering, tid som IT-ansvariga sällan har.  
 
Denna rapport kan användas som ett uppslagsverk eller guide genom den djungel av 
begrepp och standarder som finns på området i dagsläget. Samtidigt bör man beakta att det 
inte på något sätt kan ses som  komplett, mycket  sker på området och tekniker som tas upp 
idag är förlegade imorgon. Med anledning av detta har inriktningen på rapporten varit de 
lösningar som ligger i teknikens framkant och beräknas vara aktuella relativt långt tid 
framöver. Eftersom Saab Bofors Dynamics AB är intresserade av att i framtiden kunna 
använda trådlösa nät, var denna studie mycket inspirerande att genomföra.  
 
9.1.2 Rekommendationer för fortsatt arbete 
 
Resultaten som framkommer i rapporten kan även användas för framtida studier och 
forskning för Saab Bofors Dynamics räkning, alternativt fungera som guide vid 
implementering av framtida WLAN.  För att få tillgång till korrekt och aktuell information 
om protokollen i standarden IEEE802.11i bör man köpa den via organisationens hemsida 
alternativt vänta till den släpps. Vid genomförande av eventuella framtida tester av WLAN 
bör man tänka på att enbart genomföra skarpa tester i isolerad del av systemet. 
Referensmaterialet som överlämnas i samband med rapporten kan användas till ytterligare 
detaljerad instudering. Här finns mer djuplodande information gällande delar som antingen 
inte tagits upp alls eller berörts i mindre omfattning i rapporten. 
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10  SAMMANFATTNING 
 
Bärbara datorer blir allt vanligare och som följd av detta även trådlösa nät eller WLAN. 
Fördelarna med WLAN är många, exempelvis kan man enkelt fortsätta jobba på resan som 
om man var på hemmaplan.  
 
Kortfattat kan man beskriva tekniken som att öka flexibiliteten och flyttbarheten för 
användaren. I WLAN behövs inga krängliga sladdar, man kan enkelt förflytta sig mellan 
kontor och konferensrum och samtidigt ta sin bärbara dator med sig. 
 
En av anledningarna till att allt fler företag börjar titta på det trådlösa alternativet är att 
flertalet produkter idag har inbyggt stöd för tekniken. Priserna har dessutom rasat och idag 
är trådlösa produkter nere på nästan samma prisklass som den för stationära system. 
Liksom med vanliga LAN är det dock viktigt att tänka på vilka säkerhetsrisker som följer 
med implementering av nya system, särskilt som trafiken i WLAN går via radiosignaler i 
luften och lätt kan avlyssnas och fångas upp. 
 
Det är ingen hemlighet att säkerhetsriskerna ökar i samband med införandet av WLAN men 
samtidigt kan man inte begära en högre nivå av säkerhet i WLAN än i vanligt LAN. Den 
nivå av säkerhet man accepterar för det vanliga nätet bör således också gälla för det 
trådlösa.  
 
Denna rapport behandlar de säkerhetsrisker som är förknippade med trådlösa nät men även 
de standarder och krypteringsalgoritmer som kan användas för att få ett WLAN säkert. 
Allmänna säkerhetsåtgärder och nyheter inom området tas också upp. 
 
Rapporten är skriven på uppdrag av Saab Bofors Dynamics AB, där säkerheten är av 
yttersta vikt i och med arbete med försvarshemligheter. Tanken är att rapporten ska fungera 
som ett uppslagsverk med tekniker, säkerhetslösningar och standarder inom området. På så 
vis kan företaget använda materialet som stöd vid eventuell framtida implementering.   
 
Materialet i rapporten är framtaget med hjälp av kontakt med leverantörer av WLAN-
produkter, samt genom studier i facklitteratur och tidskrifter. Området är stort och det har 
hänt mycket de senaste åren gällande utveckling av internationella standarder. 
Säkerhetsstandarden  
 
IEEE802.11i för WLAN blev nyligen godkänd. I kombination med 802.1X-autentisering 
och kryptering kan tekniken idag bli ännu  säkrare och därmed mer utbredd i företag runt 
om i världen. Idag är tekniken vanlig och populär hos hemanvändare som inte har samma 
krav, eller kunskap vad gäller säkerheten. 
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11  FÖRKORTNINGAR  
 
A 
AES Advanced Encryption Standard 
ANSI American National Standards Institute 
AP Access Point 
AS Authentication Server (AAA) 
 
B 
BWA Broadband Wireless Access  
BSS Basic Service Set 
 
C 
CCMP Counter Mode with Cipher Block Chaining Message 

Authentication Code Protocol 
 

CRC Cyclic Redundancy Check  
CSMA Carrier Sense Multiple Access  
 
D 
DoD Department of Defense 
DSSS Direct Sequence Spread Spectrum 
 
E 
EAP  Extensible Authentication Protocol 
EAPOL  EAP encapsulation over LANs 
 
F 
FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum 
FPK Fast Packet Keying 
 
G 
 
H 
HFC  Hybrid Coordination Function 
 
I 
IBSS Independent Basic Service Set 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IPSec Internet Protocol Security 
ISO International Organization for Standardization 
 
J 
 
K 
KSA Key Scheduling Algorithm 
 
L 
LAN Local Area Network 
LDAP  Lightweight Directory Access Protocol 
LEAP Lightweight Extensible Authentication Protocol 
 
M 
MAC Media Access Control 
MD5 Message Digest Algorithm 5 
MIC Message Integrity Check (Michael) 
MITM Man In The Middle 
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MPDU Message Protected Data Unit 
 
N 
NIST National Institute of Standards and Technology 
 
O 
OFDM Orthogonal  Frequency Division Multiplexing 
 
P 
PDA Personal Digital Assistants 
PGP Pretty Good Privacy 
PKI  Public Key Infrastructure 
PPP Point-to-Point Protocol 
 
Q 
 
R 
RADIUS     Remote Authentication Dial-in User Service 
RSN Robust Security Network 
 
S 
SSID Service Set Identifiers 
SSH Secure Shell 
SSL Secure Sockets Layer protocol 
 
T 
TGi Task Group i 
TKIP The Temporal Key Integrity Protocol 
 
U 
USB Universal Serial Bus 
 
V  
VPN  Virtual Private Networks 
 
W 
WECA Wireless Ethernet Compatibility Alliance 
WEP  Wired Equivalent Privacy  
Wi-Fi Wireless Fidelity 
WLAN Wireless Local Area Network 
WMM  Wi-Fi Multimedia 
WPA Wi-Fi Protected Access 
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