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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver de behov vilka ligger tillgrund för att skapa en IT-säkerhetsdatabas. 
Rapporten tar även upp olika IT-säkerhetsproblem och för en diskussion om vad som är faran 
med dessa problem. Diskussionen förs inom två områden rörande IT-säkerhet. 
Det ena området är om IT-säkerhet i allmänhet och tar upp begreppet CIA. CIA står för de 
engelska begreppen Confidentiality, Integrity och Availability och på svenska, sekretess, 
integritet och tillgänglighet. 
Den andra delen handlar om lite mer specifika IT-säkerhetsproblem, som till exempel virus och 
sniffing. 
På uppdrag av FOI är en databas, vilken är avsedd för att lagra information rörande IT-säkerhet, 
skapad. Rapporten tar upp en del grundläggande databasteori och beskriver designen och 
implementationen av databasen. Även hur databasen fungerar beskrivs. 
Slutligen förs en diskussion om uppnådda resultat och om möjlig framtida utveckling av 
databasen. 
 
Abstract 
This report describes the needs which are the basis for creating an IT security database. 
The report also discusses various IT security issues and a discussion of what are the dangers of 
these problems. The discussion conducted in two areas relating to IT security. 
The first part is about IT security in general and addresses the concept of the CIA. CIA stands for 
the English concepts of Confidentiality, Integrity and Availability. The terms in Swedish are 
sekretess, integritet and tillgänglighet. 
The second part deals with some more specific IT security problems, such as viruses and sniffing. 
On behalf of FOI a database is created, which is designed to store information relating to IT 
security. It outlines some basic database theory and describes the design and implementation of 
the database. Also the functions in the database are described. 
Finally a discussion over the results achieved and the possible future development of database is 
carried out. 
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1 Inledning 
Detta kapitel beskriver målen med examensarbetet och ger en inledning till denna rapport. 

1.1 Beskrivning av examensarbetet 

Examensarbetet bestod av att skapa en databas i vilken det skulle gå att lagra 
datorsäkerhetsrelaterad information. Denna information kan till exempel vara incidenter, virus, 
programfel1, program och verktyg. Dessa lagras i databasen där deras funktion beskrivs och 
förklaras. 
 
Rapporten beskriver i sin tur det arbete vilket har lagts ner på det databassystem som har skapats.  
 
Den beskriver även varför FOI2

 vill ha ett databassystem för lagring av information inom 
datorsäkerhetsrelaterade områden som berör datorer och datornätverk. 
 
Arbetet med databasen utfördes hösten 99/våren 00 med då befintlig programvara. Även 
rapporten skrevs vid denna tidpunkt. Rapporten och databasen presenterades för uppdragsgivaren 
som var nöjda med resultatet. Inför framläggning i år på universitet har den uppdaterats för att 
beskriva nya datorsäkerhetsproblem och händelser som är relevanta som om arbetet hade gjorts i 
år. 

1.1.1 Förutsättningar 

Examensarbetet är på 30 poäng och är en del i utbildningen på Datateknik vid LiTH. Arbetet är 
utfört på FOIs institution för Systemanalys och IT-säkerhet med Jonas Hallberg som handledare. 
Examinator är Viiveke Fåk på institutionen ISY. 

1.2 Behov 

Behoven har skapats genom kraftig tillväxt av Internet och andra typer av datornätverk. Denna 
tillväxt har lett till att fler datorer och flera användare är uppkopplade mot dessa nätverk. Dessa 
användare ställer krav på olika tjänster, användarvänlighet och tillförlitlighet. Detta har gjort att 
programvaran som används har blivit mer komplex samt att det finns en större flora av olika 
program som utför diverse tjänster i syfte att uppfylla alla krav som ställs. Detta har lett till att 
fler fel införs i den programvara som införts.  
 
Dessa fel kan utnyttjas av mindre ärliga personer som har möjligheten att ställa till problem, vilka 
även de har blivit fler. Med fler användare som använder Internet till ekonomiska transaktioner 
ökar antalet bedrägerier. Detta har lett till ett behov i att skapa en databas för datorsäkerhet där 
det är möjligt att på ett snabbt och säkert sätt kunna slå upp information om olika 
datorsäkerhetproblem och på detta sätt eventuellt få reda på hur problemen kan åtgärdas. Det 
finns även ett behov att ha den distribuerad så att alla behöriga (på FOI) kan komma åt den på ett 
enkelt sätt.  
 

                                                 
1 Kallas även bugg och är ett fel i ett program. 
2 FOI hette FOA (Försvarets forskningsanstalt) innan sammanslagningen med FFA. 
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Det finns även ett behov att ha en skrift som på ett enkelt sätt förklara olika 
datorsäkerhetsproblem. Utbildning är viktig inom detta område. 

1.3 Syfte och målsättning 

I detta avsnitt diskuteras syften och målsättningar med rapporten och examensarbetet samt 
avsedd målgrupp. 

1.3.1 Examensarbetets mål 

Målet med examensarbetet är att skapa en databas där FOI kan lagra information om 
datorsäkerhet och relaterade ämnen. Detta kan vara allt ifrån ett enkelt programfel i ett program, 
till avancerade verktyg för att bryta sig in i ett datorsystem. Inom examensarbetets ramar ska 
denna databas skapas. Dessutom ska designen och funktionaliteten motiveras och beskrivas. 

1.3.2 Rapportens syfte och målsättning 

Syftet är att skapa ett dokument vilket kan användas av FOI, och andra, för att få en överblick 
över olika datorsäkerhetsproblem och ett möjligt sätt att lagra information om dessa problem i en 
databas. 
 
Målet med rapporten är att visa på olika säkerhetsproblem rörande datornätverk, datorer och dess 
programvara. Rapporten ska även kortfattat förklara hur olika säkerhetsproblem fungerar och vad 
faran med dem är. Med stöd av detta ska en analys om behovet av en databas för lagring av 
information rörande datorsäkerhet göras. 
 
Rapporten ska även förklara olika beslut vilka är tagna vid skapandet av databasen, samt förklara 
hur databasen är strukturerad och hur den fungerar.  

1.3.3 Målgrupp 

Den tänkta målgruppen för rapporten är anställda på FOI, vilka kan tänkas komma i kontakt med 
databasen samt de som kan tänkas behöva en första inblick i olika datorsäkerhetstekniska 
problem. Andra tänkbara läsare är studenter vilka vill ha en inblick i hur en databas kan utformas 
eller få en snabb överblick vad det kan finnas att tänka på när det gäller datorsäkerhet i praktiken. 

1.4 Resultat 

Resultatet av examensarbetet och den tillhörande rapporten har blivit en analys om behovet av att 
lagra information rörande datorsäkerhet i en databas. Även olika datorsäkerhetsproblem berörs i 
rapporten, det vill säga vilka olika problem finns, hur de fungerar och vad faran med dem är. I 
rapporten tas även en del databasteori upp för att ge läsaren en uppfattning om vad som bör 
beaktas när en databas skapas. Även arbetet med och utformningen av databasen beskrivs. 
 
En databas har skapats i syfte att kunna lagra information om datorsäkerhetsproblem och dess 
lösningar. I det databassystem som databasen ingår i används en sökmotor vilken kan indexera 
och göra sökningar i databasen.  

1.5 Läsanvisningar 

Kapitel 1, ”Inledning”, tar upp mål och ger en beskrivning av examensarbetet och denna rapport. 
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Kapitel 2, ”Analys och teori”, förklarar varför en databas av den här typen är intressant för FOI 
och liknande institutioner. Även lite datorsäkerhet beskrivs i detta kapitel. 
 
Kapitel 3, ”IT-säkerhetsproblem”, går in mera på detalj vad olika verktyg, angreppsmetoder och 
problem det finns för datorer och datornätverk, vad det innebär och hur det fungerar. 
 
Kapitel 4, ”Databassystemet”, beskriver designen och implementeringen av databasen. Kapitlet 
tar även upp databasteori och går igenom den programvara som behövs för databassystemet. Sist 
i detta kapitel tas resultat av arbetet upp. 
 
Kapitel 5, ”Diskussion”, tar upp framtida uppgraderingar av programvara, men även möjlig 
utveckling av databasen beskrivs. 
 
Kapitel 6, ”Referenser”, innehåller de referenser vilka är aktuella för denna rapport. Även några 
allmänna referenser som berör datorsäkerhet finns i detta kapitel. 
 
Bilaga A, ”Ord- & förkortningslista”, förklarar de termer som används i dokumentet. 

1.6 Termförklaring 

Detta avsnitt beskriver olika termer vilka förekommer i rapporten. 
 
En databas består av information vilken är lagrad på ett sätt som gör informationen enkel att 
komma åt. 
 
En databashanterare är ett program vilket hanterar en databas. I denna rapport är databassystemet 
det system som databasen ingår i. Till systemet hör även webbanslutning för databasen, olika 
dokument, prenumeration på e-postlistor rörande datorsäkerhet och sökmöjligheter för att söka i 
databasen eller bland dokumenten. 
 
En webbsajt är en plats på Internet eller ett intranät som består av ett antal webbsidor. 
 
En webbsida är en sida kodad i HTML eller något skriptspråk som går att läsa med hjälp av en 
webbläsare. Den kan vara fristående som en egen webbsajt eller vara en dal av en större webbsajt 
med ett stort antal webbsidor. Termen hemsida syftar ofta både på webbsida och webbsajt. 
 
En hackare är en person som tar sig in olovligt i olika datorsystem. 
 
En crackare är en person som tar sig in olovligt i olika datorsystem med syfte att orsaka skada. 
 
En databas lagrar information. En databashanterare är det program som hanterar databas, det vill 
säga det program som används för att organisera data i databasen. Ett databassystem är ett system 
som består av en databas, databashanterare samt övriga program för att hantera databasen. Det 
kan till exempel vara webbuppkopplingar. 
 
Ett datorsystem består av ett antal datorer vilka oftast är sammankopplade i någon sorts nätverk. 
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2 Analys och teori 
I detta kapitel diskuteras syftet med examensarbetet och varför behovet av en databas med detta 
innehåll finns. Kapitlet tar även upp varför en sammanställning av olika typer av 
datorsäkerhetsproblem som finns behövs. 
 
Även en del databasteori ges i detta kapitel för att ge en inblick i hur databaser fungerar. Sist ges 
några referenser till arbeten som andra institutioner och företag har gjort. 

2.1 Syfte 

Ett av syftena med denna rapport är att visa på de säkerhetsproblem som finns i ett datornätverk 
och genom detta förklara varför det behövs en databas för dessa problem. 
 
Databasen är tänkt att användas av Försvarets forskningsinstitut (FOI) för att de ska ha 
lättillgänglig information om datorsäkerhetsproblem. Databasen ska vara ett stöd för forskning 
rörande IT-säkerhet på FOI men även dess datorstödsgrupp har användning av den, då de i 
databasen får information om nya säkerhetsproblem och lösningar på säkerhetsproblem. Dessa 
kan vara programfel och programfixar för olika problem. I ett senare skede är det möjligt att 
databasen blir tillgänglig för andra institutioner, till exempel Försvarsmakten då deras intresse när 
det gäller IT-säkerhet är stort och har hög prioritet. Det finns även civila institutioner där 
databasen skulle kunna komma till användning. 
 
Området IT-säkerhet har under de senare åren fått större fokus i samhället. Allt från företag och 
forskningsinstitut till vanliga datoranvändare intresserar sig för datorsäkerheten. En stor del av 
detta beror på att allt mer samhällsfunktioner utförs med hjälp av datorer kopplade till Internet. 
När mängden användare ökar så ökar också riskerna. Riskerna består i av att program kan göra 
fel så att en tjänst slutar fungerar eller att betalningar inte sker på ett korrekt sätt. Andra risker 
består i att antalet kriminella som utnyttjar Internet för att begå brott för att tjäna pengar ökar. 
 
Ett problem som hjälpte till att öka den medial bevakningen var År-2000-problemet, vilket fick 
stor massmedial uppmärksamhet och vilket det lades ner stora resurser på att åtgärda. Vissa virus 
har även de fått stor medialbevakning, till exempel Melissaviruset. 
 
För att minska riskerna måste datorprogram göras säkrare med betoning på säkra algoritmer och 
felfria program. Detta är kostsamt i fråga om tid och pengar. Säkerhetsalgoritmer behöver ofta 
standardiseras och det kan vara en trög process då företag, forskningsinstitut och regeringar är 
inblandade. En annan del av arbetet är att få användarna av olika datorsystem att använda 
datorsystemen på ett korrekt sätt. En orsak till att de inte används korrekt är att många 
datoranvändare inte förstår hur de fungera och/eller tycker att de är omständliga att använda. För 
att öka användarnas vilja till att använda säkrare system behövs utbildning, bland annat på de 
säkerhetsproblem som finns. Får de personer som använder olika datorsystem en ökad kunskap 
om de säkerhetsproblem som finns och hur farliga de kan vara, ökar troligen deras motivation att 
använda datorsystemen på ett säkert sätt. 
 
Ett av syftena med denna rapport är att ge en första inblick i hur olika datorsäkerhetsproblem 
fungerar och vad faran med existerande problem är. Delar av rapporten som berör IT-säkerhet 
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kommer i första hand att rikta sig till datoranvändare med mindre erfarenhet när det gäller IT-
säkerhet, men även kunnigare användare kan förhoppningsvis ha nytta av rapporten. 

2.2 Olika problem i datorvärlden 

Problemen med dagens datorsystem är många. Problem ökar i takt med att allt fler datorer och 
annan digital utrustning kopplas upp mot datornätverk, till exempel Internet, för att kunna 
kommunicera och styras över dessa. Då det blir fler enheter och fler olika typer av enheter blir 
programvaran som ska styra och kommunicera mellan dessa större i storlek vilket leder till att 
den blir allt mer komplicerad. Större krav på funktionalitet och lättanvända program ger också 
större och mer komplex programvara. Detta leder ofta till att antalet fel i programvaran blir fler. 
Förhoppningsvis kommer det en programfix till programfelet, dock händer det rätt ofta att 
programfixen rättar ett fel men att nya fel uppkommer. Ett fel i programvaran kan innebära att ett 
program kanske inte fungerar som det ska och detta kan i speciella fall få ödesdigra 
konsekvenser. För vissa system kan ett fel i programvaran innebära säkerhetsproblem. Det kan 
till exempel vara så att programfel innebär ett säkerhetshål i datorsystemet. Det är i många fall 
programfel i olika programvaror som hackare utnyttjar för att få till gång till olika datorsystem. 
 
Hackare har funnits så länge det har funnits datorer. Det finns flera olika typer av hackare och 
benämningar på dessa. Terminologin utnyttjas olika i olika sammanhang vilket har lett till en viss 
osäkerhet av vad det egentligen menas med en hackare. De hackare som detta dokument syftar 
på, om inte annat anges, är sådana som använder sin datorkunskap för att ta sig in i olika 
datorsystem. Förr krävdes en hel del kunskap om de olika system som skulle hackas, men det 
håller på att förändras. Antalet verktyg för att ta sig in i ett system ökar och de blir bättre och 
bättre. Detta innebär att det inte längre är nödvändigt att vara en skicklig programmerare för att 
kunna ta sig in i ett datorsystem, utan att det räcker med att använda ett program som någon 
annan har gjort. Dessa program är lätta att hitta och ladda ner från Internet. 
 
Virus är ett annat stort problem. Nya virus utvecklas hela tiden och de anpassar sig efter den 
utveckling som finns när det gäller hårdvara och mjukvara. En av de vanligaste typerna av virus 
idag med avseende på den spridningen den har är sådana som utnyttjar de makrofunktioner som 
är inbyggda diverse Office-program, så kallade makrovirus. Deras styrka är den spridning de kan 
få genom att filer med viruset skickas med e-post mellan olika användare på till exempel ett 
företag. Detta ska jämföras mot för några år sedan då utbyte av vanliga disketter var den 
vanligaste sätt för ett virus att spridas. Då de moderna makrovirusen dessutom kan utnyttja 
användarens e-postadresslista för att skicka e-brev, kan deras spridning bli explosionsartad. Om 
till exempel ett företag blir smittat av ett virus kan det kosta företaget stora summor för att bli av 
med viruset. 
 
Ett annat problem som är nära relaterat till virusproblemet är trojaner. Finns en trojan installerat 
på ett system kan en person som känner till detta utnyttja trojanen för att få tillgång till systemet. 
Det är också möjligt att skanna en dator eller ett helt datornätverk för att se om en viss typ av 
trojan är installerad. 
 
Ett grundläggande problem är okunskap hos datoranvändarna. Då datorer har blivit billigare att 
använda och införskaffa, har fler och fler skaffat en dator utan att ha grundläggande kunskap om 
hur den fungera eller hur de ska bete sig när problem uppstår. Detta är ur säkerhetssynpunkt inte 
så farligt för en enskild användare (i det stora perspektivet), men om en systemadministratör inte 
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vet hur systemet ska fungera och hur det ska skötas kan stora problem uppstå. Känner inte 
systemadministratören till de brister och problem som finns för det system denne sköter kan det 
vara lätt för en hackare att ta sig in i systemet genom att utnyttja kända brister i det. I synnerhet 
om systemadministratören inte har uppdatera systemet med aktuella programfixar för befintliga 
problem. 
 
Programtillverkare tar ofta lätt på området IT-säkerhet, ofta kan det bero på att det är bråttom 
med att släppa ut produkten på marknaden. Det kan yttra sig genom dålig programmering så att 
programfel finns kvar i ett släppt program. Dessa programfel kan eventuellt utnyttjas för att på 
något sätt påverka ett datorsystem. Det är först på senare år som säkerhetsmedvetandet har ökat 
hos användarna, vilket har lett till att programtillverkarna har ökat sina ansträngningar för att 
producera säkrare produkter. Kapitel 3, IT-säkerhetsproblem, tar upp olika problem och beskriver 
hur de fungerar. 
 
På senare år har en förskjutning skett över vad som är målet att skapa ett virus eller utföra en 
attack. Från att ha startat som försök att se vad som går att göra har det gått till en kriminell 
industri. Kriminella i Ryssland pekas ofta ut som säljare av program och virus för att kunna 
komma åt data eller förstöra och blockera system. 
 
Även stater utnyttjar modern teknik för att komma åt data och hindra funktioner (webbsajter med 
mera) för andra stater. Kina pekades i våras ut av Sverige för att ha smitta datorer i 
regeringskansliet med trojaner för att på så sätt komma över information. Spåren ledde till 
angripare i Kina som hade agerat för landets regering. Även Storbritannien var drabbat. Detta 
skedde 2005 och 2006 [SVT, datorintrång]. År 2007 utsattes Estland för omfattande 
cyberattacker som riktade sig mot myndigheter, banker och media. Detta inföll i samband med 
konflikten mellan Estland och Ryssland angående flyttandet av ett krigsmonument. Attackerna, 
en de mest omfattande som förekommit, kom från Ryssland men det har aldrig bevisats att det 
fanns någon rysk myndighets inblandning [Estland]. I konflikten mellan Georgien och Ryssland 
2008 utsattes Georgiska myndigheter för DDoS-attacker från Ryssland [Georgien]. Listan kan 
göras längre. 
 
Att utnyttja trojaner för industrispionage är vanligt förekommande och det är inte ovanligt att det 
sker med den egna regeringens goda minne. Detta bland annat för att få konkurrensfördelar för 
den inhemska industrin. 
 
Dagen försvarsmakter har IT-enheter som jobbar med att skydda det egna landet för IT-sabotage 
och för att kunna utföra IT-sabotage mot främmande nation. Nationer övar till exempel IT-
försvar tillsammans. Ett exempel på detta är [Cyber Storm] där Sverige deltar tillsammans med 
ett antal NATO länder. 

2.3 IT-säkerhet 

Diskussionerna om IT-säkerhet handlar ofta, i media, om virus och hackare som bryter sig in i 
olika datorsystem, men IT-säkerhet handlar om mycket mer än bara de sakerna. Flera andra 
problem som berör IT-säkerhet är stöld, påverkan från naturen och mänskliga misstag. Denna 
rapport koncentrerar sig på de förstnämnda problemen, se Kapitel 3, IT-säkerhetsproblem, medan 
detta avsnitt kortfattat tar upp de sistnämnda.  
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I diskussionerna om IT-säkerhet finns några centrala begrepp. Dessa är Confidentiality, Integrity 
och Availability (CIA), [CompSec]. 
 
Bokstaven C, Confidentiality står för sekretessen i ett system. Sekretess handlar om att skydda 
data och då inte bara intrång från en illvillig hacker i ett system. Säkerhet kostar pengar och för 
att skapa ordentlig säkerhet i ett datorsystem måste en riskanalys göras. Riskanalysen är till för 
att hitta potentiella säkerhetsproblem och klassificera dessa efter hur frekventa de är och hur 
allvarlig konsekvenserna är om de inträffar. Av riskanalysen kan slutsatser dras om var och hur 
IT-säkerheten kan förbättras. Är risken för stöld stor? Behöver stöldskyddet förbättras? Hur 
mycket kostar det? Hur mycket kostar det att inte göra det och stöld inträffar? Liknande kan 
göras för brand, hackerintrång, virusangrepp, med mera. Har man svarat på dessa frågor kan man 
även dra en slutsats om det är rimligt att installera ett skydd mot det aktuella problemet. 
 
Inte att förglömma är de egna anställda. Mänskliga misstag är ett av de vanligaste problem när 
det gäller IT-säkerhet. Att ha hemliga filer på ett USB-minne och sedan tappa bort det kan bli 
kostsamt. Sedan finns det illvilliga anställda som medvetet saboterar av olika anledningar, ofta 
kan det bero på missnöje. Att tänka på är att sekretessen inte bara behöver kosta pengar, ens rykte 
bör tas under beaktande också. Ett dåligt rykte kan leda till att kunder inte vill arbeta med 
företaget. 
 
I, vilken står för Integrity (integritet), behandlar konceptet vem (och vad) kan man lita på i 
datorsystemet. Handlar om tillåten tillgång och modifiering av data och datats tillförlitlighet. Om 
man ska hård dra det, lita inte på någon. Skulle ett datorsystem utformas efter den devisen 
kommer systemet i det närmaste att bli omöjligt att använda. 
 
Tyvärr kan man inte utgå ifrån att det går att lita på de anställd på företaget. Majoriteten är ärliga, 
men misstag sker och de som är oärliga kan ställa till med mycket problem. Därför bör man 
utforma olika sorters skydds- och åtkomstmekanismer. Vilka som ska ha tillgång till hela eller 
olika delar av ett datorsystem behöver utredas och styras på något sätt. Detta kan styras med att 
alla personer har ett användarnamn och ett lösenord. Rättigheter kan därefter styras efter 
användaren. För att klara sig mot oavsiktliga raderingar är säkerhetskopia ett alternativ. 
Sedan finns det de som försöker komma åt datorsystemet utifrån med syfte att förstöra eller 
spionera. Industrispionage är en näringsgren som finns överallt i världen. Hackare försöker ta sig 
in i ett datorsystem av den ena eller andra orsaken. Skydd mot denna typ av problem kan till 
exempel vara en brandvägg, samt att logga all (om möjligt) aktivitet till och från datorsystemet 
och även internt. 
 
Till sist A, Availability (tillgänglighet), handlar om tillgänglighet för ett datorsystem och 
konsekvenserna av bristande tillgänglighet. För att ha väl fungerande datorsystem måste dess 
tillgänglighet vara hög samt att data i systemet vara korrekt. Att ha ett system som inte är 
tillgängligt kostar pengar. Att systemet inte är tillgängligt kan bero på naturliga orsaker som 
brand och översvämning. Om ett elavbrott inträffar, det behöver inte ens vara orsakat på det egna 
företaget, står produktionen still tills dess att elen kommer igång igen. Detta hände i Stockholm 
2001 då en brand i en tunnel brände sönder en elkabel till Kista och Kista var utan ström i över 
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ett dygn. Skulle dessutom ingen säkerhetskopia finnas kan det bli riktigt allvarligt. Detta problem 
kan åtgärdas med ett UPS-system3.  
 
Ett lite mindre men väldigt irriterande problem kan vara när en server går sönder och 
backupservern inte har samma kapacitet och det går långsammare att arbeta. Detta visar sig 
genom att prioriterade processer får tillgång först medan andra får vänta eller inte köra alls. 
 
Listan på problem som hindrar tillgängligheten kan göras lång. Några problem att tänka på är 
brand, översvämning, elavbrott, stöld och hårdvarukrascher. Utforma lokaler och datorsystem 
efter de problem som kan vara aktuella och ta alltid säkerhetskopia regelbundet. 
 
Ett exempel 

Behovet av IT-säkerhet kan visas med följande enkla scenario. Scenariot är ett exempel på vad 
som skulle kunna ske om inte IT-säkerhet togs på allvar. En crackare tar sig in i ett datorsystem 
för en webbutik. Väl inne i datorsystemet kan denna få tillgång till olika konton och 
personuppgifter. Crackaren kan sedan använda kontouppgifterna för att på olika sätt berika sig 
själv eller sabotera. Ett sådant intrång kan kosta både webbutik och kunder stora belopp. En 
variant är att crackaren utövar utpressning mot webbutiken för att inte göra något som förstör för 
företaget. 
 
Ett antal olika mekanismer finns för att skydda ett datorsystem. Den vanligaste mekanismen är att 
styra tillgång till data är att använda olika behörigheter. I datorsystemet styrs vad en användare 
kan komma åt genom vilken behörighet denne har. Det görs genom att användaren måste 
identifiera sig. För att veta att det är rätt person som använder en viss identitet knyts ett lösenord 
till identiteten. Det är bara användaren av identiteten som kan lösenordet. 
 
Ett annat sätt att skydda ett datorsystem är att använda brandväggar som avgränsar och 
kontrollerar datortrafik till och från datorsystemet. Bara behörig datortrafik kan passera genom 
brandväggen. 
 
För mer information om tankegångarna runt IT-säkerhet rekommenderas [CompSec]. 

2.4 Behovet av en databas 

Då det hela tiden upptäcks nya typer av problem och säkerhetshål i olika program och 
operativsystem är de svårt att hålla reda på dem. För att kunna få en överblick över alla problem 
som finns är det lämpligt att lagra dessa i någon sorts databas. 
 
Nätverksanslutningar och då i synnerhet en uppkoppling mot Internet är en orsak till många av de 
problem som finns, men Internet är också en källa för information om problem och hur de kan 
åtgärdas. Problemet med informationen på Internet är att den finns på många olika webbsajter, 
kan vara svår att hitta och det kan vara svårt att veta om informationen är korrekt. I takt med att 
mängden information ökar blir det även svårare att få fram den. Internet är också väldigt 
dynamiskt vilket innebär att en webbsajt som fanns för ett par månader sedan kanske inte finns 

                                                 
3 UPS är ett system för att tillhandahålla reservkraft. Det kan vara ett system med allt från ett batteri som servar en 
dator till dieselaggregat som servar ett helt företag. 
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längre. Det finns några bra webbsajter som tar upp datorsäkerhetsproblem, några av dessa som 
har varit mig till hjälp under mitt arbete är listade i kapitel 6, Referenser. 
 
Ett annat sätt att få information är att gå med i e-postlistor som berör IT-säkerhet. Det finns 
många olika listor. Uppstår ett problem går det att skicka ett e-brev till listan och med stor 
sannolikhet kan ett svar fås på vad det är för problem och hur det kan åtgärdas. Problemet med e-
postlistor är att det kan skickas enorma mängder brev på listorna och långt ifrån alla brev som 
skickas är av intresse. Att deltaga i ett webbforum är en annat bra sätt att få fram information. 
 
Det är här behovet av en egen databas kommer in. Då det finns många olika informationskällor 
att hämta information ifrån kan det vara bra att lagra denna i den egna organisationen där den 
alltid finns lätt tillgänglig. I den egna databasen kan informationen specialanpassas för de egna 
behoven, det vill säga det är möjligt att bara lägga in sådant som är intressant ur det egna 
perspektivet. Informationen blir dessutom sökbar, vilket gör att en användare bara behöver se den 
information denne är intresserad av. 
 
Ett exempel kan vara att det egna företaget bara använder en viss typ av operativsystem då är 
information om andra operativsystem ointressant. Detta gör att det går snabbare och lättare för 
medarbetarna att hitta relevant information om de problem dessa kan tänkas söka efter. Då det 
gäller e-postlistor är det onödigt att flera personer prenumererar på samma listor när de e-breven 
kan lagras i ett lämpligt format i en databas. 
 
Om egen forskning bedrivs kan det vara önskvärt att de resultat som läggs in i databasen inte är 
fritt tillgängliga för alla utan bara för de som är behöriga går det att lägga databasen på det egna 
intranätet eller på Internet och då skydda data med ett lösenordsskydd. 
 
En databas kan användas i utbildningssyfte och som källa för att snabbt kolla upp om ett visst 
problem finns i det egna systemet och om det finns lösningar på problemet. 

2.5 Databasteknik 

Databaser är till för att på ett effektivt sätt lagra information om ett visst område. Det kan vara en 
databas över anställda på ett företag eller en filmdatabas, möjligheterna är många. Med hjälp av 
databasen är det enkelt att söka upp den informationen som är intressant för stunden. 
 
Det finns flera olika typer av databaser vilka fungera på olika sätt och är bra på att lagra olika 
typer av data. Den vanligaste typen av databas är relationsdatabaser. En annan typ, som blir allt 
vanligare, är objektorienterade databaser. Avsnitt 2.5.1, Databasteori beskriver den 
bakomliggande teorin om hur en relationsdatabas fungerar. Alla moderna databashanterare har 
funktioner för att kunna koppla upp databasen mot ett intranät eller Internet. På detta sätt blir 
databasen på ett enkelt sätt åtkomlig för ett stort antal användare. 
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2.5.1 Databasteori 

En databas är till för att på ett effektivt sätt lagra information. Poängen med att använda en 
relationsdatabas istället för en platt databas4

 är för att få en effektivare och bättre databas. En platt 
databas är en databas där all information samlas i en enda stor tabell.  
Denna har flera nackdelar. Det största av dem är att redundant, överflödig, information lagras i 
tabellen. Problemet med redundant information är i första hand att lagringsutrymme används i 
onödan, det vill säga databasen tar upp mer utrymme på hårddisken än vad som är nödvändigt. 
 
Ett annat problem baserat på redundans är flervärdesproblemet. Flervärdesproblemet innebär att 
en post i en tabell måste upprepas flera gånger för att all information om posten ska komma med. 
Detta problem uppkommer då man vill ha atomära värden för varje attribut. Det vill säga om data 
om en bok med flera författare ska lagras måste detta ske med hjälp av flera poster i tabellen, 
vilket leder till upprepning av information. 
 
Med ett atomärt värde menas att det i varje cell i tabellen bara får finnas ett värde. Ytterligare ett 
problem är vid uppdateringar av den platta tabellen. Då information av en viss instans finns på 
flera ställen i den platta tabellen, måste informationen vid varje instans uppdateras. Om någon 
instans missas, vilket kan vara lätt vid manuell uppdatering, innehåller tabellen felaktigheter. 
För att komma åt dessa problem måste den platta databasen delas upp i flera tabeller. Detta leder 
till att vi får ett antal tabeller vilka har olika relationer mellan varandra. Vi har fått en 
relationsdatabas. [Access database], beskriver hur relationer fungerar. 
 
En relationsdatabas består av en eller flera tabeller. Varje tabell har ett antal attribut som 
innehåller data vilken databasen byggs upp av. Ett eller flera av dessa attribut i en tabell formar 
något som kallas nyckel, vilket är en viktig del i hur databasen ska designas. 
 
En nyckel kan användas för att identifiera tabellen och för att undersöka om det är en bra design 
på tabellen. Även i en relationsdatabas finns det en viss redundans. Denna redundans består av att 
det finns extra attribut, vilket kallas främmande nyckel, i en tabell vilket är till för att skapa de 
relationer som existerar i databasen. Mellan tabellerna kan det finnas olika typer av relationer. 
Nedan följer förklaringar av olika begrepp i databassammanhang. 

Attribut 

En tabell är till för att lagra information. Denna information behöver struktureras på ett effektivt 
sätt. Det sätt som används i en relationsdatabas är att dela upp informationen efter olika 
egenskaper, attribut. Den information som lagras för ett attribut i en post måste vara atomär, det 
vill säga odelbar. 

Nycklar 

För att på ett unikt sätt kunna identifiera en post används ett koncept som kallas nycklar. En 
supernyckel består av ett antal attribut som bildar en unik mängd i den aktuella tabellen. En 
supernyckel som består av ett minimalt antal attribut kallas för nyckel eller en minimal 
supernyckel. Från denna nyckel går det inte att ta bort något attribut om den fortfarande ska vara 

                                                 
4 En platt databas är en relationsdatabas men den har inga relationer. 
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unik. En minimal supernyckel kallas även för kandidatnyckel. Det kan finnas flera olika 
kandidatnycklar i en tabell. Den kandidatnyckel som väljs ut för att identifiera posterna i en viss 
tabell kallas primärnyckel.  
 
En främmande nyckel är en nyckel som har en relation till en annan tabell. I denna tabell är 
nyckeln en primärnyckel. 

Relationer 

Mellan de olika tabellerna finns det relationer, detta är dock valfritt. En relation är ett sätt att 
binda samman de olika tabellerna på ett logiskt sätt för att få en effektivare databas. 
Det finns ett antal olika sorters relationer. Dessa är en-till-en, en-till-många, och många-till-
många relation. En en-till-en relation fyller oftast ingen större funktion då det kan vara lika enkelt 
att lagra informationen i en enda tabell i stället för två. Dock kan det hända att det kan vara 
lämpligt att införa denna relation då vissa attribut bara används för vissa poster och en 
uppdelning gör det enklare att tolka data i databasen. 
 
En-till-många relationen är en relation där en post i en tabell pekar på flera poster i en annan. Ett 
par exempel för att förtydliga; ett virus påverkar flera olika operativsystem eller ett företag har 
butiker på flera olika orter. För att kunna skapa relationen måste samma nyckel ingå i bägge 
tabellerna. Det är lämpligt att använda primärnyckeln från den tabell som är ’många’ i relationen. 
I den tabell där denna nyckel måste läggas till kallas den för främmande nyckel. 
 
Det finns även en många-till-en relation men denna relation är identisk med en-till-många 
relationen. Skillnaden är från vilken tabell relationen ses. 
 
Många-till-många relationen är lite mer avancerad. Ett exempel; en bil består av flera delar och 
delarna kan sitta i flera olika bilmodeller. För att skapa en många-till-många relation måste en ny 
tabell skapas. Detta görs för att dela upp relationen i två en-till-många relationer. Attributen i den 
nya tabellen är de båda primärnycklarna i de tabeller många-till-många relationen ska existera 
mellan. 

Normalformer 

En databas har ofta designats med hjälp av erfarenhet av den person som gör designen men det 
finns även teorier om hur en databas ska designas. Speciellt finns det en teori vilken beskriver hur 
en databas kan designas för att bli så bra som möjligt. Vid design av en databas försöker man 
uppfylla något som kallas normalformerna. Normalformerna är olika nivåer på hur bra databasen 
är på att lagra data på ett effektivt sätt. I en databas vill man helst inte lagra redundant data, det 
vill säga data bör lagras på så få platser i databasen som möjligt. Det ska även vara enkelt att 
uppdatera data. Databasen ska inte innehålla inkonsekvent data, det vill säga om databasen lagrar 
information om en adress ska denna information vara samma på alla ställen i databasen. En 
uppdatering av adressen på ett ställe i databasen ska påverka alla instanser där adressen används. 
 
Första normalformen 

Första normalformen (1NF) är den enklaste till sin utformning och betydelse. Den är även enkel 
att uppfylla. Den säger att ett värde för ett attribut ska vara odelbart. Ett sådant värde sägs vara 
atomärt. Ett exempel på detta är att detta kan finnas flera författare till en bok. Om alla författarna 
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lagras i samma post och i samma attribut är tabellen inte i 1NF då den inte är atomär. Om 
däremot information om författarna lagras i olika poster fås ett atomärt attribut och tabellen är i 
1NF. 
För att inte behöva upprepa informationen om en bok som har flera författare så är det lämpligt 
att splittra tabellen och lägga information om författarna i en separat tabell och ha en tabell med 
information om böcker. Mellan dessa tabeller skapas det sedan en relation. 
 
Funktionellt beroende 
För att förstå de övriga normalformerna måste läsaren känna till någonting som kallas 
funktionellt beroende. Med funktionellt beroende menas att ett attribut {B} bestäms av en mängd 
andra attribut {A1,…,Ak}, vilket kan skrivas: 
{A1,…,Ak}->{B} 
Att det finns ett funktionellt beroende innebär att värdet i {B} alltid bestäms av värdena i 
{A1,…,Ak}. Detta beroende gäller alltid. Om {A1,…,Ak} är en primärnyckel kan alla andra 
attribut bestämmas utifrån denna nyckel, det vill säga de är funktionellt beroende av 
primärnyckeln. Mängden {A1,…,Ak} kallas för determinant. Alla attributen {A1,…,Ak} och {B} 
finns i samma tabell eftersom funktionella beroenden mellan olika tabeller inte är av intresse i 
detta fall. 
 
Andra normalformen 

För att uppfylla andra normalformen (2NF) måste för det första 1NF vara uppfyllt. Dessutom 
måste varje icke-nyckelattribut vara funktionellt beroende av varje kandidatnyckel. 
Ett icke-nyckelattribut är ett attribut som inte ingår i någon sorts nyckel. 
 
Tredje normalformen 

Ytterligare en skärpning av reglerna är den tredje normalformen (3NF). För att 3NF ska uppfyllas 
måste 2NF vara uppfyllt samt att inget icke-nyckelattribut får vara funktionellt beroende av något 
annat icke-nyckelattribut. 
 
Boyce-Codds normalform 

Boyce-Codds normalform (BCNF) är den strängaste av de normalformer som beskrivs här. 
Definitionen av BCNF är att ett attribut inte får vara funktionellt beroende av någonting annat än 
en supernyckel. En alternativ definition är att BCNF är uppfyllt om tabellens attribut är i 1NF och 
varje determinant är en kandidatnyckel. 
 
För med detaljerande förklaringar om databasteori beskriver följande bok hur [Database system 
concepts] databaser fungerar. 
 
Det bör dock påpekas att följa normalformerna inte alltid är en bra lösning till att få en effektiv 
databas. De ger dock en mycket bra fingervisning på hur en lämplig design kan se ut. Det gäller 
även att tänka till och fundera på vad databasen ska lagra för information och hur denna 
information hänger ihop. 

2.6 Andra arbeten 

Det finns flera olika institutioner och företag vilka arbetar med IT-säkerhet. Gemensamt för dem 
är att de publicerar sina resultat på Internet. De har ofta lite olika inriktning och deras webbsajter 
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är olika bra på att presentera den information de innehåller. I detta avsnitt kommer några av dessa 
att presenteras kort. 
 
[CERT], är en organisation vilken undersöker och förklarar hur olika datorsäkerhetsproblem 
fungerar. De har koncentrerat sig på Unix, men täcker även in andra operativsystem.  
 
[Microsoft] har både en nyhetssida där de presenterar programfel i sina program och en 
omfattande databas över bland annat hur olika problem kan hanteras. Databasen är i huvudsak 
inriktad mot Microsofts produkter men även en hel del om datornätverk finns i denna databas. 
 
[Securtiyfocus] och [X-Force] är två webbsajter vilka har databaser med säkerhetsrelaterat 
material. De uppdateras regelbundet och är rätt omfattande.  
 
Det finns åtskilliga fler webbsajter på Internet. De blir fler och bättre då IT-säkerhet har blivit en 
storindustri. Även i hackerkretsar dyker det upp webbsajter vilka beskriver IT-säkerhet, dessa har 
ofta en annan vinkling av problemet. 
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3 IT-säkerhetsproblem 
Detta kapitel beskriver några av de problem gällande säkerhet och tillförlitlighet som finns för 
datorer och datorsystem. Kapitlet är långt ifrån heltäckande när det gäller IT-säkerhetsproblem 
utan ska ses som en orientering. Områden som tas upp är virus och trojaner, olika attacktyper mot 
ett datorsystem samt olika verktyg och program, vilka används för att skydda eller attackera ett 
datorsystem. 

3.1 Praktisk IT-säkerhet 

Dagens datorberoende samhälle är väldigt sårbart vilket har visats gång på gång. Eftersom fler 
och fler funktioner i samhället styrs av datorer samtidigt som i princip all information lagras 
elektroniskt har ett väldigt sårbart samhälle skapats då datorerna och deras programvara inte är 
säkra. 
 
Kapitel 2, ”Analys och teori”, beskrev den grundläggande synen på IT-säkerhet och tog upp lite 
grundläggande begrepp. Detta kapitel tar upp några praktiska problem. 
 
Ett mycket vanligt problem är felaktig hantering av datorsystemen. Om systemadministratören 
inte ser till att datorsystemet används på rätt sätt uppstår det lätt problem och detta kan leda till att 
intrång i datorsystemet blir lätta att göra. För användarna gäller det att ha bra lösenord till sina 
konton och inte slarva med användandet av kontot. Ett annat exempel är låta bli att låsa datorn 
när den lämnas. Kan leda till att obehöriga personer kan se data de inte ska ha tillgång till. 
 
Då program ofta är stora och komplicerade leder detta till att de innehåller fel. Många fel är helt 
ofarliga då de i princip aldrig inträffar eller exempelvis bara är av grafikkaraktär, men det finns 
fel som kan vara katastrofala för datorsystemet. Programkrascher kan ofta vara allvarliga och 
leda till förlust av data. Programkrascher kan dessutom utnyttjas av en hackare för att komma in i 
ett datorsystem eller en dator. 
 
De flesta datorsystem bygger på olika standarder över hur till exempel nätverkskommunikation 
ska fungerar. Ett visst datorsystem använder vissa specifika program för att kunna operera och 
tillhandahålla de tjänster som användarna vill ha. Ofta är det enkelt för en utomstående att 
kontrollera vilka program som används. När denna information är känd är det enkelt att 
kontrollera om några svagheter finns eller sprida information om svagheter. Med hjälp av Internet 
går det snabbt att sprida information och verktyg till en stor grupp människor. 
Det finns personer, hackare, vilka ägnar sig åt att ta sig in i system och förstöra eller bara snoka 
runt. Dessa personer utnyttjar de brister som finns. Avsnitt 3.4.1 på sidan 24 beskriver fenomenet 
hacking och hackare. 
 
För att kunna skydda sig mot olika typer av IT-säkerhetsproblem gäller det att följa med i 
utvecklingen och hålla sig informerad om vad som händer. Genom att göra detta kan många 
problem undvikas. Många säkerhetsbrister publiceras öppet. Detta gör det möjligt att hitta 
information om brister samt att kunna göra en kontinuerliga uppdateringar av de skydd vilka 
finns för datorerna. Det är även viktigt att uppdatera de program som används med olika 
programuppdateringar. 
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Kunskaper i hur ett datornätverk fungerar är viktiga för att kunna förstå och skydda sig mot 
attacker. [Tanenbaum] tar upp hur ett datornätverk fungerar och är en lämplig bok att börja med 
för att införskaffa den kunskap som behövs. 

3.2 Virus 

Ett virus är ett program vilket placerar sig själv i andra program i en dators minne eller på dess 
hårddisk och sprids, replikerar sig, från ett program till ett annat. Vid sidan av att replikeras har 
virusen ofta en skadeverkan vilken kan vara att skada data, orsaka krascher av datorsystemet eller 
bara visa ett meddelande. Effekterna av ett virus är många. 
 
Innan Internets genombrott var det vanligaste sättet att sprida virus genom utbyte av smittade 
disketter. Nu är några av de vanligaste sätten nedladdning från IRC5, nedladdning av program 
från en webbsajt eller att viruset tagits emot med e-post. Det finns ett antal olika typer av virus, 
såsom bootsektor-, filinfektor- och makrovirus. Dessa beskrivs i avsnitt 3.2.4 till avsnitt 3.2.7. 
 
Virus är ofta operativsystem- och processorberoende, vilket innebär att ett visst virus bara 
fungerar på en viss plattform. Detta gäller i första hand bootsektor- och filinfektorvirusen. 
Makrovirusen håller på att ändra detta då de är programberoende snarare än plattformsberoende. 
Då ett virus är plattformsberoende krävs det ofta stora kunskaper om det system viruset ska verka 
på för att ett effektivt virus ska kunna skapas. Assembler är vanligt språk vilket används för att 
skriva virus och olika processorer använder olika varianter av assembler. Detta medför att ett 
virus skrivet för en x86 processor inte fungerar på en Motorola 68000 processor. Moderna virus 
kan skrivas i skriptspråk för att fungera med till exempel Microsofts officeprogram. 
 
Makrovirusen vilka skrivs i ett språk vilket är inbyggt i vissa program gör det enklare att skapa 
ett virus. Det är även enklare att modifiera ett befintligt virus. De systemkunskaper vilka behövs 
för att skapa ett virus är mycket små, det räcker med lite grundläggande 
programmeringskunskaper. 
 
Utvecklingen av virus går snabbt, enligt vissa källor finns det cirka 1 miljon virus och det skapas 
hela tiden fler. Oftast är det nya varianter av ett redan befintligt virus som skapas. [NoViruses] 
 
Det finns ingen standardiserat sätt att namnge virus. Ibland är det skaparen själv som ger viruset 
ett namn och ibland är det upptäckarna av ett virus som har namngett det. Ett visst försök till 
enhetlig namngivning finns från antivirustillverkare och virusforskare. Metoden bygger på att 
hänga på information om viruset i namnet. Ett prefix och ibland ett suffix lägges till namnet på 
viruset. Dessa ändelser beskriver vad det är för typ av virus. Exempel på ett par prefix är W32 
vilket innebär att viruset fungerar i Windows 32-bitarsmiljö och W97M vilket innebär att det är 
ett makrovirus vilket endast fungerar i Microsoft Word 97. 
 
I de följande avsnitten kommer funktionen hos virus samt några olika typer av virus beskrivas. 
Det är även möjligt för ett virus att kombinera olika metoder för att få ökad genomslagskraft. 
Trendmicro och Symantecs webbsajter, [Trendmicro] och [Symantec], innehåller mycket 
information om virus och det är där mycket av informationen i detta avsnitt är hämtad ifrån. 

                                                 
5 Irc står för Internet Relay Chat och är ett sätt att kommunicera över ett nätverk. 
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Boken Mastering Network Security, [MNS], beskriver hur virus fungerar. Dessa källor har stått 
som bas för delar av detta och följande avsnitt.  

3.2.1 Hur fungerar ett virus 

Ett virus har tre huvudfunktioner. Dessa är: 
• replikering 
• maskering (undgå upptäckt) 
• skadeverkan 

 
Den första punkten, replikering, är virusets sätt att kunna sprida sig. Det finns flera olika sätt ett 
virus kan replikera sig på. Principen är att viruset försöker sprida sig till så många program 
och/eller datorer som möjlig för att uppnå så stor skadeverkan som möjligt. Ofta försöker viruset 
sprida sig under en lång tidsperiod innan det aktiveras, detta för att dess skadeverkan ska bli så 
stor som möjligt. Hur viruset replikerar sig beror på vilken typ av virus det är, avsnitt 3.2.4, 
avsnitt 3.2.5 och avsnitt 3.2.7 beskriver de vanligaste typerna av virus och deras sätt att sprida 
sig. 
 
För att ett virus ska hinna sprida sig och utföra vad det är avsett för måste det maskera sig för att 
undgå upptäckt. Det finns flera olika metoder ett virus kan använda för att maskera sig, såsom 
dess storlek, attributmanipulering och maskeringsegenskaper (eng. stealth), [MNS] beskriver 
dessa. 
 
Den tredje funktionen för ett virus är dess skadeverkan. Ofta aktiveras virusets skadeverkan vid 
en viss händelse, det kan vara ett visst datum, att datorn eller ett program har startat ett visst antal 
gånger. Avsnitt 3.2.2 på sidan 17 beskriver olika problem ett virus kan ställa till med. 

3.2.2 Faran med virus 

Faran med virus måste sättas i rätt sammanhang och jämföras med andra IT-säkerhetsproblem. 
Virus är tills helt nyligen det IT-säkerhetsproblem vilket har fått mest uppmärksamhet i media, 
utan att för den skull vara det allvarligaste hotet när det gäller IT-säkerhet. Det är inte helt 
ovanligt att media drabbas av virushysteri och skapar en ’hype’ om ett virus och dess 
skadeverkningar. För att ett virus ska vara skadligt måste det spridas snabbt och hinna utföra sin 
avsedda skada. Ofta kan detta förhindras om förståndiga rutiner för skydd mot virus används. 
Avsnitt 3.2.3 på sidan 18 tar upp möjligheter till skydd mot virus. 
 
Ett virus kan i princip vara ofarligt men det finns även extremt skadliga virus. Många virus gör 
ingen skada utan är bara ett test av deras tillverkare, för att se om det fungerar att skapa ett virus 
med ett speciellt spridningsförfarande. Dock är det en irriterande faktor att ha ett sådant virus 
aktiverat i datorn, i synnerhet för företag där deras anseende kan stå på spel. Det är dessutom lätt 
att ladda hem och utveckla ett ofarligt virus till ett virus med stor skadeverkan baserat på samma 
replikeringsmekanism som det ofarliga viruset. 
 
Skadeverkningar vilka inte är så farliga utan av en mera irriterande karaktär är virus vilka bara 
replikerar sig och tar upp hårddiskutrymme eller processorkraft. En andra typ är sådana virus 
vilka replikerar sig genom spridning på ett nätverk och på så sätt tar upp bandbredd. I värsta fall 
kan denna typ av virusattack vara en ren ’Denial of Service’-attack. Avsnitt 3.6, 
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Överbelastningsattacker, på sidan 30 beskriver vad ’Denial of Service’ (DoS) är för något och 
vilka problem det skapar. 
 
Men det finns även farligare virus vilka orsakar allvarlig skada. Ofta sprids dessa virus väldigt 
snabbt vilket är en del av deras farlighet. Något av de värsta som kan hända är att viruset tar sig 
in i datorns BIOS6 och gör ändringar. Detta kan innebär att BIOS förstörs och för att kunna 
använda datorn igen måste BIOS bytas ut, vilket kan bli kostsamt. Andra typer av 
skadeverkningar är ändring eller förstörelse av information vilken är lagrad på hårddisken eller 
radering och formatering av hårddisken. Den här typen av skadeverkning kan bli väldigt kostsam. 
Den stora kostnaden när det gäller ett virus skadeverkan är den förlorade arbetstiden då arbetet 
ligger nere för att datorn inte kan användas och förstörd data måste återskapas. 
 
Ett virus kan även placera en trojan i datorn, se avsnitt 3.3, Trojanska hästar, på sidan 21 för en 
förklaring av vad trojaner är och hur de fungerar.  

3.2.3 Skydd mot virus 

Det är bra att känna till hur virus fungerar och vilken faran med dem är, samt att ha rutiner för 
skydd och för hantering av en smittad dator.  
 
Det är självklart viktigt att tänka på vilka program och filer som laddas ner och installeras på 
datorn. De flesta typer av filer kan innehålla ett virus och även säkra källor kan ha drabbats av 
virus och råkar få med dessa i de filer de distribuerar. Det har hänt att kommersiella program har 
innehållit virus. 
 
Har ett virus fått fäste i en organisations datorsystem är det lätt att det sprids vidare genom att 
smittade filer sprids med e-post inom organisationen och eventuellt till kontakter utanför 
organisationen vilka finns med i adresslistor i e-postprogram. Virus, vilka sprids med e-post kan 
på detta sätt snabbt ha smittat alla datorer inom organisationen om inte skyddsåtgärder finns. Det 
är lämpligt att stänga av de funktioner i ett program vilka inte används för att minska risken för 
spridning av virusen. I moderna program finns ofta inbyggda varningsfunktioner. 
 
Ett viktigt steg i ledet i att skydda sig mot virus är att använda antivirusprogram. Dessa program 
skyddar mot de flesta virus. Det gäller dock att se till att uppgradera antivirusprogrammet ofta 
eftersom nya virus sprids snabbt och de ökar i antal. Det gäller även att göra regelbundna 
kontroller, helst en gång i veckan. Antivirusprogrammen bör kunna skanna av filer vilka anländer 
med e-post och kunna skanna komprimerade filer. Att använda antivirusprogram är en billig 
försäkring mot virus även om de inte är hundraprocentiga i sin förmåga att upptäcka virus. 
 
Outlook Express från Microsoft är ökänt för sin dåliga säkerhet och det gäller även virus. 
Funktioner vilka automatiskt öppnar ett dokument vid mottagande av ett e-brev bör stängas av. 

3.2.4 Bootsektorvirus 

Ett bootsektorvirus är ett virus som placera sig på bootsektorn på hårddisken eller en diskett. 
Detta innebär att det är ett farligt virus då bootsektorn är det första som läses in till minnet vid en 

                                                 
6 BIOS är en PCs startuppsystem med uppgift att starta igång datorns utrustning. 
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uppstart av datorn. Vid uppstart av datorn placerar viruset sig i den residenta delen av minnet. Ett 
bootsektorvirus sprids vanligen med hjälp av disketter. 
Om en dator startas med en diskett instoppad i diskettläsaren infekterar viruset hårddisken. 
Viruset försöker sedan sprida sig till varje osmittad diskett som används. 
 
En variant av bootsektorvirus kallas MBR-virus (Master Boot Record) vilka placera sig på master 
boot record sektorn på hårddisken. Det är den första sektorn på en hårddisk. 
 
Ett känt virus med stor spridning är Form.A7

 viruset. Detta virus placerar sig på hårddiskens 
bootsektorn och kan på så sätt hindra datorn från att starta. Viruset kan inte infektera filer och 
sprids bara genom en uppstart från diskett. 
 
Denna typ av virus är inte lika vanlig idag som för några år sedan och kommer troligen att bli mer 
sällsynt i och med den minskande diskettanvändningen. Då det sprids långsamt hinner 
antivirustillverkarna enkelt att uppgradera sina program för att ta hand om nya virus. 
 
Ett känt bootsektorvirus, som det även blev en media hysteri om, är Michelangelo. 
Viruset upptäcktes innan det skulle aktiveras och medierna fick nys om det. I medierna 
diskuterades det om vilket kaos det skulle bli i datorvärlden den dag Michelangelo skulle 
aktiveras. Många människor blev rädda men det förutspådda kaoset inträffade aldrig och har 
fortfarande inte inträffat trots att viruset aktiveras den 6:e mars varje år. [Michelangelo] 

3.2.5 Filinfektorvirus 

Den engelska benämningen är ’file infector virus’ och det finns olika typer av dessa. Ett annat 
namn på denna typ av virus är parasitiska virus. Ett filinfektorvirus kan infektera en fil på flera 
olika sätt. Ett sätt är att lägga till virusets kod i en exekverbar fil och ett annat är att skriva över 
kod i den infekterade filen med ny kod. Viruset kan placera sin kod på olika ställen i den 
infekterade filen. Detta för att uppnå maximal verkan samt att göra det svårare att hitta och 
identifiera virusets kod. Varje gång filen exekveras aktiveras viruset och viruset hamnar i datorns 
minne. Därifrån sprider viruset sig till andra exekverbara filer. Viruset kan ligga aktiv i minnet 
även efter det att programmet det låg i har avslutats. Vanliga filer vilka infekteras är .exe, .com, 
.dll, .sys och .drv filer. 
 
Ett filinfektorvirus sprids genom att viruset kopieras från en infekterad fil till en icke infekterad 
fil. Innan viruset smittar en fil kan det kontrollerar om filen redan är smittad eller inte. Om filen 
redan är smittad låter viruset bli att infektera filen igen. 
 
Även filinfektorvirus är på tillbakagång då de är vanligast i 16-bitars MS-DOS-miljö och då 
deras spridning från dator till dator är långsam. Det finns dock filinfektorvirus vilka opererar i 
32-bitarsmiljö. Därför bör man se upp vid nedladdning av filer genom exempelvis IRC eller från 
en hemsida där det inte går att lita på innehållet. 

                                                 
7 Information om Form.A viruset kan fås på http://vil.nai.com/vil/content/v_473.htm (2010-10-02) eller 
någon annan antivirustillverkares hemsida. 
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3.2.6 Kombinationsvirus 

Kombinationsvirus (eng. multi-partite viruses) är virus där ett filinfektorvirus och ett 
bootsektorvirus egenskaper kombineras till ett virus. 

3.2.7 Makrovirus 

Ett makro är en mängd instruktioner vilka användas för att automatisera olika tjänster och 
funktioner i ett program. En användare kan enkelt skapa egna makron. Ett makro aktiveras med 
hjälp av en tangentbordskombination, en knapp i verktygsraden eller ett menykommando. 
Program där makron är vanligt förekommande är Microsofts Officeprogram. 
Makron skrivs vanligen i Visual Basic vilket är ett lättprogrammerat språk till vilket det dessutom 
finns bra hjälpmedel för att skapa makrofunktionerna. 
 
Ett makrovirus är ett virus vilket använder de i olika program inbyggda makroinstruktioner för att 
utföra det viruset är skapat för att göra. 
 
Makrovirus är plattformsoberoende och kan därför vara verksamma i flera olika operativsystem. 
De är dock programberoende, det vill säga ett makrovirus anpassat för Word fungerar inte i 
Excel. Detta kan eventuellt komma att ändras då de olika programmen blir mer integrerade med 
varandra. 
 
Makrovirus har idag den snabbaste spridningen av alla typer av virus då de kan spridas på ett otal 
olika sätt och att de aktiveras vid användning av vanliga program så som Microsoft Word. Enligt 
Trendmicro är 80 % av alla virus makrovirus, [Trendmicro]. 
Makrovirusen kan spridas genom fildelning, det vill säga flera personer vilka sitter vid olika 
datorer arbetar med samma fil, nedladdning från webbsajter på Internet eller i ett lokalt nätverk. 
Det vanligaste sättet ett makrovirus sprids på är troligen genom e-post. Då det är vanligt att filer 
skickas till medarbetare eller kamrater med e-post, kan spridningen av ett virus bli väldigt snabb. 
I synnerhet om inte användarna är försiktiga vid mottagandet av ett e-brev vilket innehåller en 
smittad fil. Många makrovirus utnyttjar det faktum att det går att öppna en fil direkt från det 
mottagna e-brev och utnyttjar sedan e-postverktyget för att skicka sig själv vidare. Microsoft 
Outlook är väldigt känslig för dessa typer av virus då integrationen mellan olika 
Microsoftprogram är tät.  
 
Alla datorer med program vilka använder makrofunktioner är känsliga för makrovirus. Företag är 
extra känsliga på grund av det utbyte av dokument vilket sker dagligen och ofta mellan flera 
personer. Det gör att ett makrovirus kan spridas väldigt snabbt.  
 
Ett känt makrovirus, vilket fick ett kraftigt genomslag, är Melissaviruset8. Detta virus lamslog 
flera stora företag. Det kostade dessa företag miljontals kronor att sanera sina datorsystem. 
Skaparen av Melissaviruset spårades och i USA dömdes till 20 månaders fängelse och 5000 
dollar i böter. 

                                                 
8 Mer information om Melissaviruset kan fås på http://vil.nai.com/vil/content/v_10132.htm. 
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3.2.8 Maskar 

Den engelska benämningen för mask(ar) är worm(s). En mask är egentligen inget virus men dess 
skadeverkningar kan vara de samma som för ett virus. En mask är en applikation vilken sprider 
sig själv med hjälp av datorns tillgång till ett datornätverk, den kan använda ett modem eller en 
fast uppkoppling. I skillnad mot ett virus behöver en mask inget värdprogram för att replikera sig 
utan är en fristående applikation. Masken behöver inte lagra en kopia av sig själv på hårddisken 
utan den lagrar bara en fungerande kopia i minnet och sprider sig därifrån till andra datorer. Detta 
innebär att masken försvinner när datorn stängs av, under förutsättning att den fil vilken spred 
masken till datorn inte finns kvar i datorn. Det finns även maskar som kan spara en kopia av sig 
själv på hårddisken. 
 
Det vanligaste sättet en mask sprids på är genom e-post eller IRC. Oftast är det masken själv som 
utför försöken sprida sig. 

3.2.9 Bluffvirus 

Skämtvirus (egen benämning) är inte virus utan ett skämt. Skämtet går ofta ut på att varna för 
virus och att få mottagaren av varningen att vidarebefordra meddelandet till alla denne känner. 
Oftast skickas dessa skämt med e-post. Några kända skämtvirus är  
de så kallade ’Good Times’-virusen. Det finns ett antal olika varianter av dessa. De går ofta ut på 
att användaren får ett e-brev där det står att han eller hon har chans att vinna någonting om de 
skickar ett svar till en viss adress eller så är e-brevet en varning om något nytt farligt virus. 
Mottagaren uppmanas även att skicka vidare e-brevet till alla sina bekanta. 
 
Skämtprogram är program som inte gör någon skada eller sprider sig på egen hand. Dessa 
program är vanliga avsedda för att skrämma användaren, ofta på ett humoristiskt sätt. Ett vanligt 
meddelande från ett sådant program är att hårddisken har blivit raderad. 

3.3 Trojanska hästar 

Det finns ett antal olika typer av trojanska hästar även kallade bara trojaner eller bakdörrar. 
Trojaner är inte virus eftersom de inte replikerar sig själva utan är självständiga program. De kan 
dock spridas med hjälp av virus. Trojaner placeras i ett system och utför där olika och oftast 
oönskade funktioner. Följande beskrivningar kan definiera en trojan och är hämtade ur [MaxSec]: 

• Icke auktoriserad kod inbakad i ett legitimt program. Denna kod är okänd för användaren 
och utför funktioner utan användarens vetskap (och troligen inte önskvärda funktioner). 

• Ett legitimt program vilket har blivit ändrat av inplanterad icke auktoriserad kod och 
denna utför sedan funktioner vilka användaren av programmet inte känner till. 

• Det kan vara ett program vilket verkar utföra en önskad funktion men utför en annan 
funktion i bakgrunden, vilket användaren inte är medveten om.  

 
Den oönskade funktionen trojanen utför kan ibland klassas som en skadlig funktion. Vissa virus 
passar in på denna beskrivning. 

3.3.1 Vad är faran med en trojan 

En trojan kan vara farlig på flera olika sätt: 
• Den kan vara rent destruktiv och kan till exempel skada eller förstöra innehållet på en 

hårddisk. 
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• Andra typer av trojaner skaffar information om datorsystemet och skickar iväg den till en 
databas eller e-postadress, där den lagras. Denna information kan sedan användas vid en 
eventuell attack mot datorsystemet. Denna typ av trojaner kan även användas i rent 
informationsinsamlingssyfte för att komma åt företagshemligheter eller personuppgifter 
lagrade hos ett företag. Riktat mot privatpersoner är det vanligt att försöka komma över 
konton för sociala nätverk eller online spel. 

• En tredje variant är en typ av trojaner med vilka det går att ta över ett datorsystems 
funktioner. Några av de mest kända trojanerna är av denna typ och de är Netbus och Back 
Orifice 2000.  

 
Trojanen kan även fungera som en bakdörr in ett system. Användaren av trojanen utnyttjar att det 
finns en trojan i systemet för att ta sig in. Väl inne i systemet har användaren fullständiga 
rättigheter och kan göra vad denne vill och känner för. 

3.3.2 Hur fungerar en trojan 

Innan en trojan kan börja verka måste den sprida sig till ett datorsystem. Detta kan ske på lite 
olika sätt, ett vanligt är att trojanen finns i en fil. När filen ’körs’ aktiveras trojanen och infekterar 
systemet. Trojaner kan spridas med e-post, över IRC eller att filen laddas ner från en webbsajt 
med smittade filer. Det är inte helt ovanligt att trojanen sprids på ett liknande sätt som ett virus. 
Trojanerna kan även placeras av någon som har hackat sig in i datorsystemet för att denne vid 
senare tillfälle enkelt ska kunna komma in i samma datorsystem. 
 
Trojanen kan vara ett kort program vilket består av en enda fil med få rader kod, den kan även 
vara ett avancerat program av klient/server-struktur. Netbus och Back Orifice är exempel på det 
senare. Dessa trojaner har fått stor spridning. Denna typ av trojaner kan även användas som 
fjärrstyrningsverktyg i ett nätverk och de är ofta bra på det och är fullt jämförbara med 
kommersiella program. 
 
Efter att trojanen har aktiverats kan den bete sig på olika sätt och utföra olika saker. En trojan kan 
vara avsedd för att sabotera innehållet på en hårddisk eller ge obegränsad tillgång till ett 
datorsystem eller datornätverk. Detta kan ske med eller utan hjälp av någon som använder 
trojanen. Ofta används trojaner för att skaffa en person tillgång till ett system vilket denne i 
normala fall inte skulle ha tillgång till. 
 
En känd trojan som satt fart på diskussionen om trojaner i Sverige var Netbus. Netbus är ett 
program vilket har funnits i några år, är uppe i version 2.10 och kallas Netbus Pro. Dess skapare, 
en svensk vid namn Carl-Fredrik Neikter, försöker ta bort stämpeln på programmet som trojan 
och lansera det som ett administrationsprogram för datornätverk. Netbus fungerar på både 
Windows 95/98 och Windows NT datorer. Netbus är en trojan med en server och en klientdel. 
Servern installeras på måldatorn med något av de sätt vilka beskrivs ovan. När servern väl är 
installerad kan en person, vem som helst, använda klientdelen för att utnyttja datorn där servern 
är installerad för sina egna ändamål. Vad som verkligen stämplar Netbus som ett illvilligt verktyg 
är dess förmåga att använda en dator som mellanled för att utföra saker på en tredje. På detta sätt 
syns det inte vem som egentligen utför attacken utan det verkar som det är datorn i mellanledet 
som utför attacken. 
 



 23 

Med Netbus har en användare full tillgång till den dator i vilken serverdelen är installerad. 
Användaren kan bland annat, mata ut CD:n, ändra inställningar, stänga Windows och använda 
datorn för att attackera en annan dator. 
 
Ett program som heter netstat.exe, vilket ingår i Windows NT, kan användas för att upptäcka 
Netbus. Detta är möjligt eftersom Netbus måste använda en port9

 för sina aktiviteter. Netstat.exe 
kontrollerar de olika portarna och kan på detta sätt se om Netbus är aktivt. Standardportarna för 
Netbus är nummer 12345 och 12346. Programmet i sig vet inte att Netbus är aktivt men genom 
att analysera vad det säger om nättrafiken på olika portar går det att avgöra om Netbus körs. 
 
Back Orifice 2000 (BO2000) är en trojan vilken är skapad av hackergruppen Cult of the Dead 
Cow [cDc]. Cult of the Dead Cow är en av de äldsta och riktigt kända hackergrupperna och 
åtnjuter stor respekt i hackerkretsar. De skapade BO2000 som ett verktyg för att visa att de 
kunde, men även för att viss på vilka brister som finns i Windows. Om de verkligen menar det är 
svårt att avgöra. Även Carl-Fredrik Neikter påstår sig vilja påvisa brister hos Windows med hjälp 
av Netbus. Namnet är en parodi av Microsofts program Back Office. 
 
BO2000 fungerar i mångt och mycket som Netbus. Det är dock inte lika lättanvänt och fungerar 
bara i Windows 95/98 men är svårare att upptäcka och har vissa funktioner som inte Netbus har, 
bland annat olika krypteringsfunktioner. Vad som menas med svårare att upptäcka är att BO2000 
tar väldigt lite systemresurser i anspråk både när det gäller arbetsminne och hårddiskutrymme. 
BO2000 har en mekanism för att hanterar plug-inprogram, vilket även Netbus klarar från och 
med version 2.0. BO2000 är ’open source’, vilket gör att det enkelt kan modifieras av vem som 
helst. 
 
Det är inte helt ovanligt att BO2000 används för att få tillgång till en dator och med hjälp av 
BO2000 installera Netbus. Detta eftersom BO2000 är svårare att upptäcka men Netbus är lättare 
att använda. Det är även vanligt att en hacker försöker ha flera verktyg aktiva för att underlätta 
tillgång till ett datorsystem. 
 
Både Netbus och BO2000 går utmärkt att använda som fjärrstyrningsverktyg. Detta är dock inte 
att rekommendera då andra användare också får tillgång till datorn. Netbus och BO2000 går att 
jämföra med kommersiella program av samma typ. De har ungefär samma funktionalitet. 

3.3.3 Skydd mot trojaner 

Det är viktigt att tänka på vilka program och filer som laddas ner och installeras på datorn. De 
flesta typer av filer kan innehålla en trojan och även säkra källor kan ha drabbats av trojaner och 
råkat få med dessa i de filer de distribuerar. Det har hänt att kommersiella program har varit 
drabbade av trojaner. 
 
Att vara försiktig när det gäller att ladda ner filer kan inte nog understrykas. Det finns ett 
program, BOSniffer, vilket utger sig för att vara ett program vilket letar upp och raderar Back 
Orifice men i själva verket är det ett program vilket döljer och installerar Back Orifice. 
 

                                                 
9 För att utföra saker mot ett nätverk använder ett program en port för att göra uppkopplingar och överföringar 
av data. Ett par exempel är ftp vilket använder port 21 och http vilket använder port 80. 
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Ett viktigt steg i ledet att skydda sig mot trojaner är att använda antivirusprogram. Dessa program 
skyddar även mot de flesta trojaner om än inte med hundraprocentig tillförlitlighet. Det gäller 
dock att se till att uppgradera antivirusprogrammet ofta samt att göra regelbundna kontroller. 
Ett annat sätt att kontrollera om det finns en trojan i datorsystemet är att ladda ner och använda 
trojanen själv. Vid misstanke att en viss trojan finns och om ett anti-virusprogram inte hittar den 
så är det enkelt att ladda ner olika trojaner och använda dessa för att skanna systemet. Om en 
trojan är aktiv hittas denna vid en skanning. Det enklaste sättet att hitta och bli av med BO2000 är 
att använda BO2000. 

3.4 Hacking 

Hacking är en term som berör olika sätt att olovligen ta sig in i olika datorsystem genom att 
försöka ta sig runt de säkerhetsmekanismer som finns. Hacking kan vara ett stort problem för 
dem som blir drabbade. Det kan vara alltifrån att de får en hemsida ändrad, till stöld av 
information eller sabotage mot datorutrustning. Några skräckscenarion är om en cracker tar sig in 
i och tar över kontrollen av samhällskritiska funktioner så som flygplatser, sjukhus och 
energiförsörjning. 
 
Ett fenomen vilket det skrivs ofta om i medierna i dagsläget är hacking av olika företags eller 
institutioners webbservrar där innehållet på olika hemsidor ändras. Dessa hack är oftast mer 
pinsamma än skadliga, men visar att det finns stora problem när det gäller IT-säkerhet. 
 
En värre typ av hackattack är de attacker vilka syftar sig till att ta sig in i olika system och stjäla 
eller förstöra data. Dessa är dessutom ofta svårare att upptäcka eftersom de crackare vilka utför 
dessa attacker ofta är skickliga och vet hur de ska dölja sin spår. Det är inte helt ovanligt att 
kreditkortsnummer eller olika konton, till exempel telefonkonton stjäls. Det är inte ovanligt att 
dessa sedan publiceras på Internet. 
 
Hacking är även en del i den nya informationskrigföringen och den reguljära krigföringen. Det 
moderna samhället har blivit väldigt beroende av dator som kontrollapparat för viktiga 
samhällsfunktioner. Det har gjort det lättare att kontrollera och koordinera, till exempel 
energiförsörjning. Baksidan med datoriserade system är att de är väldigt sårbara både för fysisk 
åverkan, till exempel strömavbrott, och attacker med hjälp av andra datorer. Genom att slå ut 
kommunikationscentraler i ett krig går det att hindra motståndaren från att dirigera sina trupper 
eller sätta in räddningsinsatser.  
 
Det har blivit allt viktigare att samla information om motståndaren och ett väldigt bra sätt är att 
utnyttja datorhjälpmedel. Genom att ta sig in i motståndarens system går det att få reda på vad 
denne arbetar med och så vidare. Detta är den moderna formen av spioneri och bedrivs på alla 
nivåer, från regeringsnivå till militären och företag. Olika organisationer finns i de flesta länder 
för att ägna sig åt just informationsanskaffning. 

3.4.1 Olika typer av hackare 

Det finns flera olika typer av hackare. Den största gruppen är ’script kiddies’, vilka är hacker 
‘wannabies’, det vill säga personer som vill bli kända som hackare. Det är ofta någon ur denna 
grupp som utför attacker mot webbsajter och ändrar webbsajternas utseende, eftersom de vill 
göra sig ett namn i hackerkretsar och att ändra en hemsidas utseende märks tydligt. En ’script 
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kiddie’ är ofta en ung person och har ofta inga större kunskaper utan utnyttjar olika program, 
vilka är skapade av skickligare hackare, för att uppnå sina mål. 
 
En annan grupp är de riktiga hackarna vilka ofta besitter djupa kunskaper om hur olika 
datorsystem fungerar. Dessa drivs ofta av nyfikenhet och ett begär att lära sig mera om de system 
som finns. De utför hacking bara för att visa att de kan eller för att testa olika metoder och 
liknande. I denna grupp av hackare finns de personer vilka säger sig hacka för att påvisa de 
säkerhetsproblem i olika datorsystem som finns och att det måste göras något åt det. En sådan 
grupp är [L0pht]. 
 
Den tredje gruppen är rent kriminella personer vilka utnyttjar sina kunskaper som hackare för att 
uppnå olika mål. Dessa mål är oftast att stjäla, exempelvis användaridentiteter och 
kreditkortsnummer, eller förstöra data. Det har även börjat bli vanligare att de idkar utpressning 
mot exempelvis banker. Detta i syfte att få pengar i utbyte mot att låta bli att hindra 
tillgängligheten eller förstöra data för banken. 
 
Till sin hjälp i att utföra olika hack har hackaren en mängd olika hjälpmedel. Hacker använder 
självklart alla de kunskaper han besitter om datorsystem men utnyttjar även de verktyg vilka 
finns tillförfogande. De tre följande avsnitten beskriver några olika metoder och verktyg en 
hackare kan använda för att undersöka om en dator eller ett datornätverk är lämpligt för en attack. 

3.4.2 Sniffing 

En sniffer är ett program vilket undersöker trafiken i ett datornätverk. Att sniffa innebär att 
undersöka nätverkstrafiken. En sniffer fångar in och undersöker de paket vilka transporterar data 
i ett datornätverk. Snifferprogrammet kan i teorin undersöka alla paket vilka skickas på nätverket, 
dock så genererar detta väldigt stora mängder data vilket kan vara svåra att ta hand om. Vad en 
hacker ofta är ut efter är olika användarnamn med tillhörande lösenord och IP-nummer. Ofta 
finns de placerade tidigt i paketet och då de flesta sniffrar kan begränsa hur mycket av paketet de 
läser kan mängden data vilket lagras i loggfilerna begränsas. Det räcker oftast med att sniffa 
början av ett paket för att få fram den intressanta informationen. För att utföra sniffing behövs det 
både hårdvara och programvara. Programvaran utför själv undersökningen och loggningen av de 
infångade paketen medan hårdvaran, vilket oftast är en dator uppkopplad till nätverket, behövs 
för att kunna fånga in de paket vilka transporteras på nätverket.  
 
I ett nätverk skickas data från en dator till en annan. Det fungera på följande sätt. Alla datorer 
lyssnar på nätverkstrafiken och fångar in data speciellt avsedd för dem, det vill säga dator A bryr 
sig bara om den information vilken är adresserad till dator A. Om informationen inte var till dator 
A utan till dator B gör dator A ingenting. Datorerna är i ett lyssnarläge. En dator kan även vara i 
ett kombinationsläge, den både lyssnar och fångar in, vilket innebär att den fångar in alla data på 
nätverket även om den inte är avsedd för datorn. 
 
Sniffing är ett utmärkt sätt att för en nätverksadministratör att skaffa sig information om 
flaskhalsar i datornätverket. Med hjälp av en sniffer kan administratören snabbt och på ett tydligt 
sätt få information om nätverkstrafiken. Genom att analysera denna information kan 
administratören identifiera och åtgärda problem som rör datatrafiken. Ofta kan sniffern göra en 
analys och presentera denna analys på ett bra och tydligt sätt. Samtidigt är en sniffer ett utmärkt 
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sätt för en hacker att få information om datornätverket. Med hjälp av en sniffer kan en hacker få 
reda på: 

• lösenord 
• hemlig information 
• information om närliggande datornätverk. 

 
En sniffer kan, om den är välplacerad, snabbt få tillgång till hundratals lösenord. Finns det en 
sniffer i systemet kan man utgå ifrån att systemet redan har blivit utsatt för ett lyckat 
intrångsförsök. 
 
Det finns några olika sätt att skydda ett nätverk mot sniffing. En variant är att skapa en säker 
nätverkstopologi. Detta innebär att nätverket görs så tätt som möjligt, detta eftersom en sniffer 
bara kan arbeta mot ett segment i nätverket och den kan inte arbeta på andra sidan av en: 

• dataväxel 
• router 
• brygga. 

 
Nätverket kan göras tätt genom att placera denna utrustning på strategiska positioner. Denna 
metod är dock väldigt kostsam och endast lämplig för små nätverk, dock bör principen finnas i 
åtanke när ett datornätverk av större storlek skapas. 
 
Ett väldigt kostnadseffektivt skydd mot sniffing är att använda krypterade sessioner. Om 
kryptering används kan data fortfarande sniffas men den är helt oanvändbar för sniffaren. 
Problemet med detta skydd är detsamma som vid all användning av kryptering. Stark kryptering10

 

måste användas, vilket är ett tekniskt problem. Användarna av datorsystemet måste även fås till 
att använda kryptering, vilket det ofta finns ett visst motstånd mot eftersom det är lite 
omständligare att använda systemet då.  
 
Ytterligare ett sätt att skydda ett nätverk är att kontrollera om det händer något misstänkt i 
nätverket. Ett sätt är att kontrollera om någon dator i nätverket är i kombinationsläge (eng. 
’promiscuous mode’). AntiSniff från L0pth Heavy Industries är ett sådant program. Det finns 
både kommersiella sniffers och gratisprogram. LANWatch av Sandstorm Enterprises [SE] är ett 
exempel på den föra kategorin medan Esniff och Gobbler är exempel på det senare. 

3.4.3 Portskanning 

För att ta sig in i en dator behöver en hacker veta vilket operativsystem som används och vilka 
portar som är öppna. Poängen med att veta vilka portar som är öppna är att det kan avslöja vilket 
operativsystem som används men även vilka tillämpningar som körs och om datorn på detta sätt 
kan vara känslig för en attack. Portskanning kan ske på flera olika sätt. Det går att manuellt 
undersöka portarna med hjälp av olika funktioner, till exempel finger. Ett annat sätt är att skriva 
ett program vilket skannar de olika portarna. Detta program behöver ej bli stort men skaparen av 
programmet bör vara väl insatt i hur TCP/IP11

 protokollen fungerar. 

                                                 
10 Med stark kryptering menas att tillräckligt många bitar används för nycklar. 
11 TCP/IP är de protokoll vilka beskriver hur nätverksuppkopplingar sker och hur datainformation transporteras 
i ett nätverk. 
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Det enklaste sättet att utföra portskanning på, är att använda något av de program vilka redan 
finns färdiga. Avsnitt 3.9.3, Skannrar, på sidan 35 tar upp några skanners vilka är gratis och 
väldigt bra. 
Om en port är öppen kan den användas för att göra ett intrång i datorn. Då vissa program alltid 
använder en viss port och om detta program är sårbart kan detta utnyttjas i intrångsförsöket. 
 
Det debatteras om portskanning är tillåtet eller inte. Det finns ofta ingen lag som specifikt 
förbjuder portskanning men om det utförs och om den person som utför portskanningen avslöjas 
är det vanligt att dennes nätverksuppkoppling stängs av då dennes internetleverantör, ’ISP’12, inte 
vill få dåligt rykte. 

3.4.4 Spoofing 

Spoofing är ett sätt för att förfalska IP-adresser i syfte att få tillgång till olika datorsystem. 
Tekniken används för att autentisera en dator för en annan genom att förfalska paket från en 
pålitlig adresskälla. Spoofing är en avancerad teknik och dess användning är ännu inte utbredd. 
Detta håller dock på att ändras, då det dyker upp nya och bättre verktyg för att genomföra 
spoofattacker. 
 
För att underlätta kommunikation mellan olika datorer upprättas ett ’trust relationship’ genom 
olika autentiseringsprocesser. Ett sätt för autentisering (verifiering) är att använda IP-adresser 
som igenkänningssignatur. När denna ’trust’ är upprättad förenklas den kommunikation vilken 
ibland sker mellan datorerna eftersom de litar på varandra. För att kunna få tillgång till en dator 
vill även en hackaren få ett ’trust relationship’ mellan den dator denne vill få tillgång till och en 
egen dator. För att få detta (’trust relationship’) utför hackaren en spoofattack med hjälp av så 
kallad IP-spoofing, vilken är den vanligaste typen av spoofattack. IP-spoofing går ut på att 
förfalska IP-adresser. Två andra typer av spoofattacker är ARP- och DNS-spoofing. 
 
Eftersom autentiseringen ofta bara baseras på datorernas IP-adresser är detta ett utmärkt sätt för 
en hackaren att få tillgång till ett system då denne inte behöver knäcka några lösenord. Detta gör 
att en spoofattack är väldigt diskret och är svår att upptäcka.  
 
En spoofattack går ut på att få ett trust relationship mellan två datorer genom att hackaren utger 
sig för att vara en dator vilken har en ’trust relationship’ med den dator hackaren vill komma åt. 
För att genomföra en spoofattack måste hackaren göra följande: 

1. Han måste identifiera målen, deras IP-nummer. 
2. Han måste söva den datorn han försöker föreställa, till exempel genom en DoS-attack. 
3. Han måste förfalska adressen för den dator han försöker utge sig för att vara. 
4. Han måste koppla upp sig mot måldatorn maskerad som den sövda datorn. 
5. Han måste på ett korrekt sätt gissa sekvensnummrerna måldatorn begär. 

 
De första fyra stegen är ofta enkla att utföra, det är vid det sista steget som svårigheterna börjar. 
För att lyckas med steg fem utförs en testuppkoppling. Vid testuppkopplingen skickar måldatorn 
ut en mängd sekvensnummer vilka den vill ha svar på för att tillåta att en uppkoppling sker. Ett 
                                                 
12 ISP är förkortning för Internet Service Provider och är ett företag eller organisation som tillhandahåller 
internettjänster. 
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sekvensnummer används för att bekräfta att data har tagits emot och skickas från den dator, 
vilken tar emot ett datapaket, till den dator, vilken skickade datorpaketet. Attackeraren loggar 
dessa nummer och försöker ur dessa hitta ett mönster. När han har hittat det aktuella mönstret vet 
han vilka sekvensnummer som behövs för att bli autentiserad. Nu kan attackeraren genomföra 
spoofattacken. 
Efter att spoofattacken har lyckats kan attackeraren skapa ett annat hål in i systemet för att slippa 
utföra spoofattacken varje gång denne vill ha tillgång till systemet. Crackern kan exempelvis 
placera en trojan i datorsystemet eller ändra i logginfiler för att på något sätt skapa sig enkel 
tillgång till datorsystemet. 
 
Spoofing är ett fenomen vilket blir vanligare och det kommer att bli ännu vanligare om det inte 
framställs bättre verifieringsverktyg. De flesta Unixsystem är sårbara på grund av de olika 
tjänster de tillhandahåller, samt alla system vilka använder IP-adresser för verifiering. 
 
Ett sätt att skydda ett nätverk mot spoofing är att kasta alla paket vilka påstår sig komma från en 
lokal adress, då de i själva verket kommer utifrån. Detta sker på IP-nivå. 

DNS- och ARP-spoofing 

En DNS-spoofingattack attackerar en DNS server och ändrar dess IP-adresstabeller. 
När en klient sedan försöker slå upp en IP-adress får den en falsk adress som svar. Denna falska 
adress kontrolleras av crackaren. Denna attacktyp är ej vanlig, men när den väl utförs kan väldigt 
stor skada åsamkas genom att en utbredd exponering av olika datorer sker. DNS-spoofing är 
relativt lätt att upptäcka. Ofta går det genom att undersöka och jämföra data med andra DNS-
servrar avgöra om en DNS-spoofingattack har skett eller sker. ARP-spoofing är en väldigt 
sällsynt attack och beskrivs kort i Maximum Security, [MaxSec]. 

3.4.5 Phishing 

Phishing är en metod som går ut på att lura av en individ information rörande till exempel 
kreditkortsnummer eller kontoinformation.  Den vanligaste metoden är att skicka ett e-brev till 
individen som ska luras. Avsändaren av e-brevet utger sig för att vara från den riktiga källan så 
som en bank, ett företag eller vad som är väldigt vanligt, ett socialt forum. E-brevet begär på 
något sätt att få ut information om individen genom att denna ska svara på e-brevet eller gå till en 
fejkad webbsajt där individen ska fylla i den information som phishingattacken är ute efter. 
 
Också vanligt är falska länkar till fejksajter. Den fejksajter ser ut som den riktiga ofta med en 
URL adress som är väldigt lik den riktiga webbsajtens. På webbsajten är det mening att 
användaren ska logga in och på så sätt lämna ifrån sig kontoinformation. 
 
Det är svårt att skydda sig mot phishing då dagens webbläsare och säkerhetssystem inte klarar av 
verifiering av webbsajter på ett enkelt och säkert sätt. Det är även lätt för en individ att bli lurad 
om denne inte är försiktig. Vanligt är att man klickar sig förbi alla varningar som webbläsaren ger 
då de dyker upp även på legitima webbsajter. 
 
Så kallade Nigeriabrev är en form av phishing. 
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Följande är ett exempel på hur phishing kan se ut för ett känt onlinespel. I detta fall går det tydligt 
att se på avsändaren och den webbadress som utnyttjas i mailet är fejk. 
 
Subject: World Of Warcraft-Account Instructions 
From: wowaccountadmin@blizzard.com <joe-40@hotmail. fr> 
 
Greetings 
An investigation of your World of Warcraft account has found strong evidence 
that the account in question is being  sold or trad ed. As you may not be aware 
of, this conflicts with Blizzard's EULA under secti on 4 Paragraph B which  can 
be found here: 
WoW -> Legal -> End User License Agreement 
and Section 8 of the Terms of Use found here: 
WoW -> Legal -> Terms of Use 
The investigation will be continued by Blizzard adm inistration to determine 
the 
action to be taken against your  account. If your a ccount is found violating 
the 
EULA and Terms of Use, your account can, and will b e  suspended/closed/or 
terminated. 
In order to keep this from occurring, you should im mediately verify that you 
are 
the original owner of the account. 
To verify your identity please visit the following webpage:  
   www.worldofwarcraft-battle-account-autheceron.co m 
Only Account Administration will be able to assist with account retrieval 
issues. Thank you for your time and  attention to t his matter, and your 
continued interest in World of Warcraft. 
Sincerely, 
Account Administration 
Blizzard Entertainment  

Figur 1. Exempel på ett phishing e-brev 

3.4.6 Skimming 

Är namnet på en metod för att komma över kreditkortsinformation för att kunna använda denna 
information på ett olovligt sätt. Skimming kallas även kortkapning. Sättet att komma över 
kreditkortsinformationen sker genom att sätta in en extra magnetskortläsare i till exempel en 
tankstation och läsa av kortet när någon stoppar in det för att genomföra en betalning. 
 
Metoden är vanligt förekommande då det är ett enkelt och rätt säkert sätt att komma över 
kreditkortsinformation. 

3.5 Buffertöverflöde 

Buffertöverflöde, vilket på engelska benämns buffer overflow, är ett väldigt vanligt problem i 
många program. Buffertöverflöden klassas som programfel och kan undvikas om programmen 
skapas på ett korrekt sätt. Med detta menas att programmen dels undviker att situationer med att 
bufferöverflöde kan uppstå och dels att det finns inbyggda rutiner i programmet för att hantera 
eventuella problem relaterade till buffertöverflöde. 
 
Ett buffertöverflöde innebär oftast att en referens till en buffert av något slag, exempelvis en 
vektor, pekar på en position utanför bufferten eller att en buffert fylls med för mycket data. Detta 
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kan innebära att programmet hänger sig och måste startas om för att kunna användas. I andra fall 
kan det innebära att en viss funktion i programmet inte kan utföras. 
Att buffertöverflöde kan inträffa och ha effekt är ett resultat av dålig programmering när 
programmet skapades. Ofta är det ren lättja bakom, men även okunskap hos programmeraren kan 
vara en orsak. 
 
Säkerhetsaspekten när det gäller buffertöverflöde är tvådelad, dels om buffertöverflöde inträffar 
kan applikationen sluta att fungerar, vilket aldrig är önskvärt och dels så kan ett buffertöverflöde 
utnyttjas för att komma in i ett datorsystem. Genom att orsaka en systemkrasch kan en crackare 
mycket lättare ta sig in i ett system eftersom de säkerhetsmekanismer som finns är satta ur spel. 
Ett exempel är att krascha en webbserver och då den är nere kan crackaren komma in på en 
webbsajt utan att behöva utföra någon sorts identifiering. Detta är en rätt vanlig metod för att få 
tillgång till ett datorsystem. Buffertöverflöde kan även användas vid en DoS-attack genom att 
olika tjänster, vilka är vitala för en dator, sätts ur spel.  
 
Det rapporteras dagligen om buffertöverflöden i olika program och det är lämpligt att uppgradera 
dessa program med programfixar när sådan dyker upp. Figur 2 nedan visar hur ett resultat av ett 
buffertöverflöde kan se ut då Netscape drabbas av det. 
 
NETSCAPE orsakade ett ogiltigt sidfel i modul AWT32 40.DLL på adress 
018f:60133dfa. 
Registrerar: 
EAX=00000001 CS=018f EIP=60133dfa EFLGS=00010202 
EBX=00000000 SS=0197 ESP=02d1f5bc EBP=00ef0b10 
ECX=00ee9d40 DS=0197 ESI=00ee9d40 FS=121f 
EDX=00ef0b10 ES=0197 EDI=00000000 GS=0000 
Byte på CS:EIP: 
8b 40 0c c3 cc cc 56 8b f1 e8 18 00 00 00 f6 44 
Stackdump: 
60132dc4 00000000 00ef0b10 40067460 00ee9d40 00ee9d 40 40067460 
00ef0aa0 60132e1a 00ef0aa0 60124e1e 00ef0aa0 6012b1 1e 00e751e0 
027bd054 40067460 

Figur 2. Buffertöverflöde i Netscape 

Om ett felmeddelande vilket lyder, 'Segmentation fault (core dumped)' eller ’Bus error’, dyker 
upp i Unix, är det med allra största sannolikhet ett buffertöverflöde.  
 
Cult of the Dead Cow beskriver i en artikel13

 hur man kan gå till väga för att skapa ett 
buffertöverflöde i Windows. 

3.6 Överbelastningsattacker 

Överbelastningsattacker är en översättning av Denial of Service och förkortas DoS. Med en 
överbelastningsattack menas att till exempel tillgång till en webbserver blockeras efter som den 
utsätt för att ta emot en stor mängd data. DoS-attacker har alltid varit vanliga på Internet men på 
senare tid har antalet attacker ökat och blivit kraftfullare. Detta beror på att antalet program vilka 
kan utföra DoS-attacker har blivit fler, kraftfullare och lättillgängliga. DoS är troligen det 
vanligaste säkerhetsproblemet på Internet.  
 

                                                 
13 http://www.cultdeadcow.com/cDc_files/cDc-351/ 
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En DoS-attack har ett mål, att sänka den maskin eller det nätverk attacken är riktad mot. Sätten en 
DoS-attack kan genomföras på är många och inriktar sig på olika tjänster på datorn. En typ av 
attack är att ”mailbomba”, det vill säga skicka så många e-brev till en mailserver att den slutar 
fungera. För att kunna kontrollera om en dator är aktiv går det att skicka ett ’ping’ till den. Om 
den är aktiv svarar datorn på ’pinget’. ’Ping’ går att utnyttja för att sänka datorn genom att skicka 
väldigt många och stora ’ping’. 
 
Det är även vanligt att utsätta webbsajter for DoS-attacker, anledningarna kan variera, genom att 
skicka stora mängder data och på detta sätt hindra webbservern från att orka med att ta hand om 
all data. 
 
Vissa DoS-attacker utnyttjar fel i de program eller plattformar de angriper och då i synnerhet fel i 
hanteringen av nätverksuppkopplingar. Dessa attacker kan stoppas genom att åtgärda de fel som 
finns. 
 
Några olika DoS-attackprogram är: Bonk, LAND, Newtear, Teardrop, Solaris Land attack, 
Winnuke, Ping of death, SynFlooder, DNSKiller och Trinoo. Nya till kommer och DDoS 
program blir allt vanligare. Dessa program attackerar olika plattformar med olika metoder. Det 
finns ofta olika varianter av dessa program. Maximum Security beskriver några olika program. 
Microsoft tar upp problemen med specifika DoS-program vilka påverkar olika 
Windowsplattformar. [MS] För Windowsanvändare är det lämpligt att ladda ner och installera de 
programfixar som finns. 
 
Ofta utvecklas ett program i Unixmiljö då det är enkelt att utveckla programmet där. Från början 
attackerar programmet ofta bara en plattform, men det är vanligt att programmet vidareutvecklas 
för att kunna attackera fler plattformar. 
 
DoS-attacker ska ses som en ren kriminell handling. Målet med en attack är att förstöra eller 
hindra ett datorsystem från att göra det datorsystemet är tänkt att göra. Det är väldigt svårt att 
skydda ett datorsystem från DoS-attacker. Alla system som har en aktiv uppkoppling mot ett 
nätverk kan attackeras. Svårigheten i att kunna skydda sig mot en DoS-attack är ofta att upptäcka 
en attack. Data som skickas mot datorsystemet ser oftast ut som den är helt normal och behandlas 
därför på ett korrekt sätt. När systemet förstår att något är fel är det ofta för sent.  

3.7 Distribuerade överbelastningsattacker 

En vidareutveckling av DoS är DDoS (Distributed Denial of Service). Målet är det samma som 
för en DoS attack men DDoS-attacker utnyttjar, på ett koordinerat sätt, flera olika datorer för att 
slå ut ett visst datorsystem. Fördelen med en DDoS attack är att det ökar kraften (bandbredden, 
det vill säga mängden data) som skickas mot målet. Det blir även svårare för försvararen att 
blockera data från alla attackerande system. Dessutom försvåras upptäckten av vilka system som 
genomför attacken. 

3.7.1 Botnet 

Botnets är en samling av system som kör en vis funktion automatiskt. Funktionen kan till 
exempel bestå i att skicka spam eller utföra DDoS attacker. Grundbegreppet innefattar även 
programvara för distribuerade nätverk för att till exempel göra beräkningar, men man syftar oftast 
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på system som är ofrivilligt smittade med illvillig programvara. Botnets döps oftast efter deras 
program. Botnets består av ett stort antal system vanligen i tiotusentals men det finns de som 
innehåller miljontals system. 
 
Botnets skapas oftast av en person eller en grupp personer för att skapa sig ett rykte eller tjäna 
pengar. Vanligt är att efter skapande hyra ut botnetet till tredje part som i sin tur använder det för 
spam eller DoS attacker. 
 
Programvaran för Botnet spridds med hjälp av virus och trojaner. När ett system är smittat ligger 
botnet programvaran och väntar på att få ett kommando för att gör det den är skapad för. 

3.7.2 Trinoo 

Trinoo (även kallat trin00) är ett nytt verktyg för att utföra distribuerade DoS-attacker. Trinoo 
använder flera blottställda system, det vill säga system med dålig säkerhet, för att utföra en 
distribuerad översvämningsattack (eng. flooding) mot ett system. Systemet som attackeras 
översvämmas med enorma mängder data och målet är att få ner det, det vill säga hindra det från 
att kunna komma åt nätverket. Vad som gör Trinoo så farligt är att en person som använder det 
kan ha programmet installerat på hundratals blottställda datorer och med hjälp av dessa attackera 
en enda dator. Attacken är synkroniserad vilket gör den mycket kraftfullare och farligare än en 
attack från en enda dator. 
 
Trinoosystemet består av tre delar: 
• Klienten: 
Ett Telnet eller Netcat program används för att koppla upp sig till port 25665 på 
”huvudprogrammet”. En attackerare kopplar upp sig till huvudprogrammet för att med hjälp av 
den kontrollera utsändningen som ska översvämma målet. Klienten ingår inte i Trinoopaketet. 
• Huvudprogrammet: (Master) 
Huvudprogrammet innehåller filen master.c i Trinoopaketet. Under tiden programmet kör, väntar 
det på UDP-paket vilka är riktade till port 31335. Dessa paket är registreringspaket från 
utsändningen. Programmet väntar också för anslutningar till TCP-port nummer 27665. När en 
klient kopplar upp till port 27665, väntar huvudprogrammet på ett lösenord innan det returnerar 
någon data. 
• Utsändningsdelen: (The broadcast) 
Utsändningsdelen är den kod som utför själva översvämningsattacken. Det är filen nc.c i 
Trinoopaketet. För att starta utsändningen, skickas ett UDP-paket till port 31335 på varje 
huvudprogram som ska användas, med data *HELLO*. Detta paket registrerar utsändningen hos 
huvudprogrammet. En attackerare kan sedan koppla upp sig till huvudprogrammet och utföra 
attacker med hjälp av de funktioner vilka finns till förfogande för att göra en UDP översvämning. 
Informationen om Trinoo är hämtad från [X-Force]. 

3.8 Spyware 

Spyware är ett program vars uppgift är att samla data (”data mining”) om användarna på den 
drabbade dator. De smittar och utför sin uppgift ovetandes för användaren. Programmet kan 
fungera som en keylogger och för att ta redan på till exempel lösenord. Eller ett program för att ta 
reda på information om surfvanor för att till exempel kunna rikta reklam eller utföra phishing. 
Även en webbläsares cookies kan i vissa fall klassas som spyware då de lagra information om 
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besökta webbsajter. Data som samlas används bland annat för identitetsstöld, reklam, digitala 
rättigheter och att spionera på dator användare till exempel en anställd eller närstående. 
 
De flesta moderna anti-virus program innehåller även en spyware borttagare. Det finns även 
fristående program för att rensa spyware, så kallade anti-spyware program. 

3.9 Program och verktyg 

Det finns många verktyg vilka används av hackare och systemadministratörer. Många av 
verktygen kan användas både för att skydda och övervaka ett nätverk, men de kan även användas 
vid en attack. Detta avsnitt kommer att beskriva några olika verktyg. 

3.9.1 Brandväggar 

En vanlig metod för att skydda ett lokalt nätverk är att avgränsa nätverket mot yttervärlden med 
en brandvägg. Det finns många olika typer av brandväggar på marknaden och detta avsnitt ska 
kort beskriva vad en brandvägg gör och nyttan med den. 
 
En brandvägg är till för att skydda ett lokalt nätverk mot oönskade händelser såsom intrång. 
Moderna brandväggar kan även skanna efter virus. Den kan även hindra personer på det lokala 
nätverket från att använda vissa tjänster vilka erbjuds på nätverket utanför brandväggen. Ett 
vanligt exempel på detta är att hindra tjänster med strömmande data, till exempel att lyssna på 
musik. 
En brandvägg kan användas för att: 

• spärra olika typer av tjänster 
• stänga portar som ej används 
• hindra datorer från en viss adress att få tillgång till nätverket 
• hindra datapaket med ett visst innehåll att komma in i nätverket. 

 
Det finns tjänster, till exempel ftp, vilka kan användas för att komma in på nätverket. Då detta 
kanske inte är önskvärt kan tjänsten stängas av. Vissa typer av program opererar på en eller flera 
specifika portar, Netbus, använder till exempel port nummer 12345 och 12346 som 
standardinställning och genom att hindra dessa portar från att användas kan inte Netbus 
användas. 
 
Om attacker upptäcks från en viss adress går det att hindra att denna adress från att 
överhuvudtaget kunna komma åt nätverket. 
 
Om datapaket innehåller olämplig data kan paketen stoppas vid brandväggen. Alla dessa punkter 
fungerar i båda riktningarna. Det går alltså att hindra användare inne på nätverket från att göra 
saker vilka bryter mot de policys som finns. 
 
Brandväggen består ofta av både hårdvara och programvara. Hårdvaran har stöd för 
programvaran och kan vara en fristående dator eller en router. Att placera en brandvägg i en 
router har flera fördelar. Det är enkelt att implementera en brandvägg med hjälp av en router, det 
är i stort sett bara att placera den i nätverket, göra några inställningar och sedan är det klart. 
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Routern är också bra på att konvertera data mellan olika nätverksgränssnitt14. Det kan vara så att 
på det lokal nätverket finns det ett nätverksgränssnitt och utanför ett annat. Detta leder till att en 
konvertering är nödvändig för att data ska komma fram i rätt format. Denna konvertering är en 
router mycket bra på att utföra och då är det lämpligt att installera en router vilken även tjänstgör 
som brandvägg.  Figur 3 på sidan 34 visar en principskiss över hur en brandvägg kan vara 
kopplad för att skydda ett internt nätverk. 
 

 
Figur 3. Principbild på hur en brandvägg kan kopplas till ett intranät 

Programvaran är ofta till för att i brandväggen kunna genomföra den policy för  
nätverksanvändning som finns och vara ett hjälpmedel för inställningar av brandväggen. 

3.9.2 Lösenordsknäckare 

Användare av datorer i ett datornätverk har ofta ett användarnamn med ett tillhörande lösenord 
för att identifiera sig och få tillgång till nätverket. Får att säkerheten ska vara bra måste 
lösenorden vara svåra att gissa. Ofta finns det en policy på hur ett lösenord ska utformas för att 
vara bra. Ett bra lösenord ska helst vara omöjligt att gissa eller ta väldigt lång tid att knäcka. För 
att testa lösenord finns det olika program som sköter det automatiskt. 
 
Med hjälp av ett sådant program kan systemadministratören upptäcka om det finns dåliga 
lösenord och se till att dessa förbättras. Även för en hacker är dessa verktyg ett viktigt redskap för 
att få tillgång till ett system. Genom att knäcka de lösenord som finns och i synnerhet knäcka 
administratörslösenorden kan hacker i det närmaste få obegränsad tillgång till systemet. 
 
För att kunna knäcka lösenorden måste knäckaren ha tillgång till den fil där data för verifiering 
av lösenorden lagras. Därför är denna fil ofta det första en hacker försöker få tag i när denna 
lyckats ta sig in i ett datorsystem. 

L0phtCrack 

L0phtCrack [L0phtCrack] är en lösenordskäckare i grunden skapad för Windows NT och är 
skapad av gruppen L0pht. L0phtCrack väckte stor uppmärksamhet då den dök upp, mycket 
beroende på att Microsoft förnekade att det var möjligt att knäcka lösenorden på det sätt skaparna 
av programmet sa att det gick. 
 
                                                 
14 Med nätverksgränssnitt menas olika protokoll för hantering av datakommunikation.  
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För att effektivt kunna utnyttja L0phtCrack måste de haschade lösenorden användas. De tas 
lämpligast från registret. Ett program vilket heter pwdump gör allt detta. L0phtCrack anses vara 
den bästa lösenordsknäckare för Windows. L0phtCrack vidareutvecklas och är nu även anpassad 
för 64 bitars Windows.  

Crack 

Är en lösenordsknäckare för Unix och kan bara köras i Unix. Crack är helt fritt och är ett effektivt 
program för att knäcka lösenord i Unix. 

3.9.3 Skannrar 

En skanner kan användas för att hitta kända säkerhetshål i ett datorsystem. Detta är användbart 
både för en hacker och för en systemadministratör. Systemadministratören kan genom att 
använda en skanner hitta hål vilka finns i systemet och täppa till dem genom att ändra 
inställningar eller installera programuppdateringar. Hackern kan utnyttja de hål denne hittar för 
att komma in i systemet. Genom att använda en skanner kan användaren lära sig mycket om 
nätverk och att säkra ett nätverk. Det är lämpligt att testa så många som möjligt. 
 
En administratör av ett datornätverk ska inte helt lita på att användandet av en skanner gör dennes 
nätverk säkert, skannrarna hittar bara kända hål och olika hackers går till väga på olika sätt för att 
ta sig in. 
 
En skanner kan skanna TCP/IP portarna och analyserar och sparar de svar de får. En skanner kan 
få fram information om:  

• vilka portar som är öppna 
• vilka tjänster som är aktiva 
• vilken användare som äger tjänsterna 
• om anonym inloggning är möjlig 
• om det behövs autentisering för att komma åt olika tjänster. 

 
Olika skannrar kan utföra olika mycket av punkterna ovan. Då det hela tiden upptäcks nya 
sårbarheter måste skannrarna uppdateras med data om de nya sårbarheterna, så att de kan 
upptäcka dem vid en skanning. Flertal olika program finns att hämta hem från Internet. Ett par 
exempel ges i följande två avsnitt. 

SATAN 

SATAN15, släpptes 1995 och väckte en hel del uppmärksamhet. Uppmärksamheten berodde på 
att SATAN är en skanner för vanliga datoranvändare vilken skannar efter sårbarheter och när den 
har hitta sårbarheter presenterar programmet sårbarheterna med hjälp av tutorials16. Dessa 
tutorials beskriver problemet i detalj, hur det fungerar och hur det kan åtgärdas. 
SATAN är en TCP portskanner för Unix, skriven i C och Perl. Den går även att använda under 
Linux, men då måste några små korrigeringar i programmet göras. Programmet har tappat i 
popularitet på senare år. 

                                                 
15 Security Administrator’s Tool for Analysing Networks 
16 En tutorial är en guide som beskriver hur det går till att använda olika funktioner. 
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Nessus 

Nessus är ett annat program som skapades 1998, vilket är gjort för Linux och distribueras under 
med den publika GNU licensen, vilket gör att det är helt fritt att ladda ner och använda. Nessus är 
en TCP portskanner för Linux, skriven i C och har ett grafiskt användargränssnitt vilket gör det 
väldigt lättanvänt. Nessus kan även kontrollera webbaserade attacker vilket många andra verktyg 
inte kan. Det är även enkelt att lägga till nya moduler vilket gör programmet flexibelt. 

3.9.4 Loggprogram 

Det är viktigt att utföra en ordentlig loggning av det som händer på nätverket och i datorsystemet. 
Det finns flera olika orsaker till detta: 

1. Om systemet kraschar kan orsaken ha blivit lagrad i en loggfil och kan när den har blivit 
identifierad åtgärdas så att den inte inträffar igen. 

2. Om ett intrång misstänks kan det spåras genom att analysera loggfilerna. 
3. Om ett intrång har skett och det leder till rättsliga åtgärder behövs det bevis. Loggfilerna 

kan innehåll de data vilket behövs som bevis. 
4. Om ett intrång har skett underlättar loggfilerna återställning av systemet. 

 
Det finns en antal olika program för att utföra loggningar av nätverkstrafik och som kan logga 
aktiviteter på olika datorer i ett datorsystem. Till dessa program finns det även verktyg för att 
analysera loggfilerna och skapa rapporter över innehållet. Det är viktigt att skydda loggfilerna, 
eftersom en hacker som vill dölja sina spår kommer att försöka att radera eller modifiera filerna. 

3.10 Penetrations test 

Det finns program som utför så kallade penetrations test av ett datorsystem. Deras mål är att hitta 
brister i systemet. Ett exempel på ett sådant program är [Backtrack]. 
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4 Databassystemet 
Detta kapitel tar först upp de behov och krav som ställdes upp för det databassystem som 
skapades. Sedan beskrivs utvecklingsarbetet, det vill säga design och implementering av 
databassystemet. Till sist beskrivs hur databasen fungerar samt hur en vanlig användare och en 
administratör använder databasen. 

4.1 Behovsanalys 

FOI håller på att utvidga den del av deras organisation som jobbar med datorsäkerhet, bland 
annat är ett datorsäkerhetslaboratorium under uppbyggnad. Detta har lett till ett behov av att ha 
en lokal databas över datorsäkerhetsproblem. Detta för att kunna få den information de behöver 
snabbare och att ge alla anställda tillgång till samma information. Dessutom kan en lokal databas 
användas i ett datorsäkerhetslaboratorium som inte är uppkopplat mot Internet. Generella behov 
för en datorsäkerhetsdatabas, som även gäller i detta fall, togs upp i kapitel 2, Analys och teori. 
 
Målet är en databas för att lagra problem rörande datorsäkerhet. Dessa problem spänner över ett 
vitt område. Några av de mest intressanta problemen för FOI är programfel, programfixar för 
programfel för olika program och då i synnerhet sådana program vilka används för uppkopplingar 
mot olika nätverk. Även generella säkerhetsbrister och olika övervaknings- eller intrångsverktyg 
är av intresse. När det gäller programfel är det i synnerhet sådana som leder till säkerhetshål, 
vilka kan utnyttjas för intrång, i program vilka används för att utföra olika saker i ett nätverk som 
är intressanta, men för att kunna bygga upp en databas bör det mesta som berör datorsäkerhet 
läggas in. Databasen ska även kunna användas för att publicera olika rapporter, både interna och 
externa. 
 
Önskade egenskaper rörande databasen är att det i första hand ska vara enkelt för en användare 
att göra sökningar i den. Sökningarna och presentationen av sökresultaten ska utföras och 
presenteras på FOIs intranät. Anledningen till att ha ett webbaserat gränssnitt är att alla 
plattformar kan komma åt databasen. Antalet potentiella användare av systemet på intranätet 
ligger mellan 10 och 30, och sannolikheten för många samtidiga användare är liten. Databasen 
ska även vara lätt att underhålla, det vill säga det ska vara så enkelt som möjligt att lägga till nya 
poster och redigera de befintliga. Det är även tänkt att prenumerera på olika e-postlistor rörande 
datorsäkerhet, då dessa tar upp många av de säkerhetsproblem som finns och andra möjliga 
säkerhetsproblem. De e-brev som inkommer från dessa listor ska lagras på lämpligt filformat för 
att det enkelt ska gå att göra sökningar på specifika ord i filerna via intranätet.  
 
Sammanfattning av önskemål i punktform: 

• Databas för datorsäkerhet. 
• Hantering av prenumeration på e-postlistor. 
• Möjlighet till sökningar i databasen. 
• Webbgränssnitt. 

 
Figur 4 på sidan 38 visar en schematisk bild över hur systemet ska fungera. 
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Figur 4. Schematisk överblick av tänkt system 

 

4.2 Design 

Följande avsnitt beskriver designen av databassystemet. Det tar upp hur designen är utformad och 
de designval som har gjorts för databassystemet. De olika tekniska aspekter vilka ligger till grund 
för de designbeslut som har tagits beskrivs också i detta avsnitt. 

4.2.1 Databassystemet 

Databassystemet består av olika delsystem. Grunden i systemet utgörs av en relationsdatabas i 
vilken olika poster rörande datorsäkerhet lagras. För en post i databasen kan det finnas ett 
tillhörande dokument. Detta dokument beskriver den aktuella posten i detalj. 
 
Dokumenten lagras i en dokumentstruktur. I dokumentstrukturen sorteras dokumenten in i olika 
kataloger där varje katalog motsvarar en viss kategori eller ett visst område. Olika kategorier kan 
till exempel vara ’virus’ eller ’verktyg’ medan område kan vara ett visst forskningsområde inom 
vilket FOI eller någon annan myndighet är verksam.  
 
I dokumentstrukturen lagras även de e-brev vilka kommer från olika datorsäkerhetsrelaterade e-
postlistor. De e-brev vilka fås genom prenumeration på olika e-postlistor är en del av 
databassystemet. E-breven lagras på fil för att det ska gå att göra sökningar i dem över intranätet. 
Dessa filer lagras i dokumentstrukturen, där olika listor sorteras in i olika kataloger. 
 
För att ha någon nytta av databassystemet måste det gå att komma åt informationen, vilken finns 
lagrad i systemet. Därför går det att göra sökningar i databassystemet. Dessa sökningar utförs på 
intranätet (webben) och det finns två olika sätt att göra sökningar. Det ena är att lista innehållet i 
relationsdatabasen med hjälp av de funktioner som finns till förfogande på en webbsida avsedd 
för detta ändamål. Den andra varianten är att göra en fritextsökning i de dokument som finns, se 
avsnitt 4.4.1, Användare, på sidan 53 för en beskrivning på hur det går till att göra de olika 
sökningarna. 
 
Figur 5 på sidan 39 visar en schematisk bild på databassystemet. 
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Figur 5. Systemöverblick av databassystemet 

4.2.2 Databas 

Databasen är grundstommen i systemet. Det är i denna olika poster lagras för att bli sökbara och 
lätta att komma åt. Databasen är en relationsdatabas vilket har flera fördelar. 

• Den största fördelen är att det finns många olika relationsdatabasprogram för olika 
plattformar. Detta gör det enkelt att implementera databasen på olika system om så 
önskas. 

• En relationsdatabas är enklare att skapa än till exempel en objektorienterad databas. 
• Det är även enkelt att göra listningar och presentera innehållet i en relationsdatabas med 

hjälp av ett webbgränssnitt på ett intranät eller Internet. För att göra detta finns det flera 
olika skriptspråk vilka klarar av att göra kopplingar till en databas. 

Tabellerna i databasen 

Databasens design är rättfram. Grundstommen är en tabell benämnd SAKERHETSTABELL i 
vilken posterna lagras. Utöver denna tabell finns ett antal tabeller som har relationer till 
SAKERHETSTABELL, där diverse information om posterna lagras. Dessa tabeller används av 
designtekniska skäl för att få en effektiv databas med avseende på lagringsutrymme och även 
med normalformerna, som beskrivs i avsnitt, ”Normalformer”, på sidan 11 i åtanke. Sammanlagt 
består databasen av fyra tabeller. 
 
SAKERHETSTABELL är den tabell där posterna lagras. Denna tabell har attributen ”Namn”, 
”Datum”, ”TypID”, ”Beskrivning”, ”Dokumentnamn”, ”Dokumentlänk” samt ett unikt 
identifieringsnummer, ”SID”. 
 
De tre övriga tabellerna har följande namn, TYPER, OSTABELL och OSRELATION. 
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TYPER är en tabell vilken lagrar de olika kategorier som finns för databasen medan OSTABELL 
är en tabell över olika operativsystem. OSRELATION är till för att skapa den många-till-många 
relation som finns mellan SAKERHETSTABELL och OSTABELL. 
 
TYPER består av två attribut ”TypID” och ”Typ”. Även OSTABELL och OSRELATION består 
av två attribut vardera, nämligen ”OSID” och ”Operativsystem” för OSTABELL samt ”SID” och 
”OSID” för OSRELATION. 
 
Figur 6 på sidan 40 till Figur 9 på sidan 42 visar de olika tabellerna med deras attribut. 
 

 
Figur 6. Attributen för tabellen SAKERHETSTABELL 
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Figur 7. Attributen för tabellen TYPER 

 
Figur 8. Attributen för tabellen OSTABELL 
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Figur 9. Attributen för tabellen OSRELATION 

Förklaring av attribut 

Identifieringsnumret, ”SID”, är även primärnyckel för SAKERHETSTABELL. Varje gång en ny 
post lagras i tabellen sätts identifieringsnumret automatiskt till ett nytt värde. Funktionen som 
sköter detta är en räknarfunktion som börjar räkna på ett och räknar sedan upp med ett varje gång 
en post läggs till. På detta sätt ser databasen till att varje post har ett unikt värde. 
 
Attributet ”Datum” visar vilket datum en post lades in i databasen och det sätts automatiskt till 
det aktuella datum för en post när den läggs in. 
 
Varje post har ett namn med hjälp genom vilket posten kan identifieras. Detta namn kan vara 
namnet på ett virus eller ett namn som delvis beskriver problemet. Attributet ”Namn” lagrar 
namnen på de olika posterna. 
 
Då själva problemet beskrivs i det dokument som hör till posten behövs det en kort beskrivning 
av posten i själva relationsdatabasen. Denna beskrivning lagras under attributet ”Beskrivning”. 
De poster som inte har något tillhörande dokument beskrivs helt och hållet i detta attribut.  
 
I relationsdatabasen finns det inte plats för längre beskrivningar av ett problem. Orsaken till detta 
är att det inte går att lagra formaterad text i den valda relationsdatabasen, utan att göra avancerade 
strukturer. Informationen presenteras bäst i ett dokument vilket kan formateras på ett snyggt sätt 
och där även bilder kan användas.  
 
Därför är det bättre att inkludera information som kortfattat beskriver problemet i 
relationsdatabasen och därifrån referera till den fullständiga beskrivningen. Därför beskrivs det 
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säkerhetsproblem posten tar upp i ett html-dokument. Attributet ”Dokumentnamn” är ett attribut 
som används vid skapandet av länkar till det aktuella dokumentet vid presentationen av posten på 
en webbsida. I ”Dokumentnamn” lagras namnet på det dokument som i detalj beskriver den 
aktuella posten. Även katalogvägen till dokumentet måste lagras, om dokumentet inte ligger i 
roten för dokumentstrukturen. Katalogvägen är den relativa vägen från roten till rätt katalog. För 
att skapa en länk på webbsidan görs en URL av den data som är lagrad i ”Dokumentnamn”, se 
Figur 12 på sidan 51 för ett exempel på hur ett sökresultat kan se ut.  
 
”TypID”, ett heltal, är till för att skapa relationen med tabellen TYPER vilket gör ”TypID” till en 
främmande nyckel i SAKERHETSTABELL. Avsnitt 4.4.1, Användare, på sidan 53 beskriver hur 
en post läggs till i databasen.  
 
Varje post är av en viss kategori och denna är kopplad till tabellen TYPER. I TYPER finns det en 
lista med olika kategorier. Kategorier är olika säkerhetsproblem, verktyg, program och liknande, 
vilka är av intresse att lagra i databasen. Denna tabell har två attribut, ”TypID” och ”Typ”, där 
”TypID” är ett unikt identifieringsnummer och fungerar på samma sätt som ”SID” i 
SAKERHETSTABELL. Detta identifieringsnummer fungerar även som primärnyckel. Attributet 
”Typ” lagrar de olika typer som finns. 
Även ”Typ” är unik och hade kunnat vara primärnyckel. Anledningen till att ”TypID” används 
förklaras i avsnittet ”Relationer”. 
 
OSTABELL fungerar på ett liknade sätt som TYPER och har en liknande struktur. ”OSID” är ett 
unikt identifieringsnummer och fungerar som primärnyckel. Attributet ”Operativsystem” lagrar 
de olika operativsystem som är inlagda i databasen. Även här är det så att ”Operativsystem” är 
unikt och hade kunnat användas som primärnyckel. Varför det inte är så förklaras i avsnittet 
”Relationer”. 
 
OSRELATION är en tabell som har en lite annorlunda uppbyggnad. Den består av attributen 
”SID” och ”OSID” vilka tillsammans bildar primärnyckeln. De är samtidigt främmande nycklar 
för SAKERHETSTABELL respektive OSTABELL. Hur detta kommer sig förklaras i avsnittet 
”Relationer”. 

Relationer 

Grundstommen i databasen är en tabell vilken har relationer med de övriga tabellerna. Dessa så 
kallade stödtabeller är till för att lagra vissa specifika data eller se till att relationerna fungerar 
korrekt. Tre tabeller behövs för att skapa den många-till-många relation som används för att lagra 
vilket eller vilka operativsystem en viss post är relaterad till. En en-till-många relation används 
för att beskriva vilken kategori posten tillhör.  
 
För att skapa den många-till-många som finns mellan SAKERHETSTABELL och OSTABELL 
behövs det en extra tabell vilken kallas OSRELATION. Både SAKERHETSTABELL och 
OSTABELL har en en-till-många relation till OSRELATION. Detta gör att det bildas den 
många-till-många som ska finnas mellan SAKERHETSTABELL och OSTABELL. Många-till-
många relationen uppkommer på grund av att ett specifikt problem kan påverka flera 
operativsystem och ett operativsystem kan vara kopplat till flera problem. Se Figur 10 på sidan 
44 för en bild på de relationer som finns i databasen. 
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”SID” är en främmande nyckel i OSRELATION som relaterar till ”SID” i 
SAKERHETSTABELL. Det är därför den är en främmande nyckel. På samma sätt är det för 
”OSID” med den skillnaden att den relaterar till OSTABELL. 
 
Mellan TYPER och SAKERHETSTABELL existerar en en-till-många relation, det vill säga 
många poster kan vara av en viss problemtyp. Relationen kan sägas vara en är-av relation, det vill 
säga problemet är av en viss typ. ”TypID” är det attribut i de båda tabellerna som logiskt skapar 
relationen. I SAKERHETSTABELL är ”TypID” en främmande nyckel vilket innebär att den är 
bunden till ”TypID” i TYPER och på så sätt skapas relationen.  
 
Figur 10 visar hur de olika tabellernas relationer ser ut. 
 

 
Figur 10. Relationerna i databasen 

I ett databastekniskt perspektiv och för att uppfylla normalformerna gäller det att ”TypID” i 
TYPER och ”OSID” i OSTABELL inte behövs eftersom det går att skapa en primärnyckel utan 
dessa attribut. Orsaken till att de används är att detta minskar storleken på databasen och att det är 
effektivare att använda heltal än textsträng som refererande länk. 

4.2.3 Dokumentstruktur 

Till databassystemet hör en dokumentstruktur där dokument och e-brev sparas. Det är tänkt att 
dokumenten ska sorteras i olika kataloger beroende på vilken typ av problem de tillhör. I denna 
struktur ingår även kataloger för att spara de e-brev vilka kommer från prenumerationer på olika 
e-postlistor rörande datorsäkerhet. Varje lista har en egen katalog där e-brev tillhörande denna 
lista sparas. Om ett e-brev inte kan kopplas till någon lista sparas det i e-brevens rotkatalog.  
 
För att få ett enhetlig utseende på dokumenten har en mall skapats. Mallen är utformad som ett 
html-dokument och är till viss del självförklarande gällande hur den ska användas. Med 
självförklarande menas att i mallen ligger det förklarande text vilken ska bytas ut mot den text 
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som ska läggas in i dokumentet. Figur 11 på sidan 45 visar en schematisk bild på 
dokumentstrukturen. 
 

Bugg Program VirusTrojaner

Roten

 
Figur 11. Bilden visar hur dokumentstrukturen är uppbyggd 

4.2.4 Webb 

Användningen av databassystemet kommer att ske på FOIs intranät och/eller på ett lokalt nätverk 
i ett ’IT-säkerhetslabb’. Den huvudsakliga användningen kommer att vara listningar och 
sökningar i databasen. För dessa ändamål krävs ett webbaserat gränssnitt. 
 
Även uppdateringar av databasen kan utföras över det lokala nätverket. Webbgränssnittet är tänkt 
att vara enkelt att använda så att det ska vara möjligt att enkelt kunna lista poster från databasen 
efter önskade kriterier. 

4.2.5 E-post 

I databassystemet ingår också dokument från prenumeration på olika e-postlistor. Det finns 
många e-postlistor som tar upp datorsäkerhetsaspekter och det finns ett önskemål att prenumerera 
på dessa. Då det kan vara jobbigt att läsa alla e-brev som kommer, kan det vara lämpligt att spara 
de i olika dokument, för att i ett senare skede kunna söka efter dokument rörande specifika 
områden och problem av intresse. 

4.2.6 Administratörskonto 

Då det faller på en viss person att utföra allt administrativt arbete med databassystemet kommer 
ett specifikt konto att skapas. Detta konto har administratörsrättigheter för databassystemet. Det 
är även detta konto som prenumererar på de olika e-postlistorna. 
 
Administratören ska sköta databasen, det vill säga lägga in nya poster och redigera gamla poster, 
samt se till att det finns tillstånd för att lägga till det material som hämtas på Internet i databasen. 
Administratören ska även se till att e-brev konverteras till dokument och lagras. 
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4.3 Implementering 

I detta avsnitt beskrivs olika implementeringstekniska val som gjordes och hur dessa sedan 
implementerades. Även hur implementeringen av databassystemet gick till och val av 
programvara beskrivs i detta avsnitt. 

4.3.1 Databashanterare 

Valet av vilken databashanterare som skulle användas föll på Microsoft Access 97. Detta val 
berodde på ett antal faktorer. Det är enkelt att använda och det går snabbt att komma igång med 
Access. Det fanns redan tillgängligt då Microsoft Office 97 Professional är det kontorsprogram 
FOI använder på sina Windowsmaskiner. Dessutom har Access 97 möjlighet att på ett enkelt sätt 
skapa HTML- och ASP-sidor (Active Server Pages) av de tabeller och formulär som tillhör 
databasen. Framtida uppgraderingar är till exempelvis att gå över till modernare Access eller 
Microsoft SQL Server. Dessa är enkla att göra. Access versionen bör uppdateras när Office 
paketet uppdateras. Detta för att inte använda flera olika versioner av Office-paketet. 
 
Att skapa en databas i Access är inga större problem då Access är väldigt användarvänligt. Dock 
är det bra att förstå hur en databas fungerar för att kunna skapa en så optimerad databas som 
möjligt. Det mesta av arbetet kan skötas med hjälp av så kallade ”wizards”. En wizard lotsar en 
användare igenom skapandet av en databas på ett pedagogiskt sätt och det är med hjälp av dessa 
snabbt och enkelt att skapa en databas. Efter att de olika tabellerna är skapade går det att göra 
exakta justeringar av de olika objekt som är skapade i något som kallas designläge. Följande bok 
[Access97] var till hjälp för att komma igång med Access. 
 
Vissa val gjordes för olika attribut. Dessa val var hur många tecken olika attribut skulle kunna ta 
emot. För tabellen SAKERHETSTABELL gjordes följande val för några olika attribut. 
 
Varje namn får vara högst 60 tecken långt i attributet ”Namn”. Attributet ”Beskrivning” och kan 
vara upp till 255 tecken lång medan ”Dokumentnamn” får vara maximalt 100 tecken. 
 
För att även komma åt dokument som tillhör en viss post i Access finns det ett attribut för att 
länka poster till tillhörande dokument. Detta attribut är av typen hyperlänk och benämns 
”Dokumentlänk”. ”Dokumentlänk” innehåller en för Accessdatabasen intern hyperlänk till det 
aktuella dokumentet. Hyperlänken är relativ, det vill säga endast sökvägen från databasens 
rotkatalog används. Detta attribut lades in i SAKERHETSTABELL. 
 
Liknande val gjordes för attributen ”Typ” och ”Operativsystem” i TYPER respektive 
OSTABELL. Attributen kan lagra 50 tecken. 

Inmatning 

Alla inmatning av ny data i databasen sker direkt i Access. För att enkelt lägga in nya poster i en 
Accessdatabas används formulär. Ett formulär är anpassat för att det ska vara så enkelt som 
möjligt att lägga till nya poster i databasen. Formuläret som används i denna kallas 
formSakerhetstabell och innehåller inmatningsfält för alla de attribut som måste fyllas i av den 
person som lägger till en ny post i databasen. ”SID” och ”Datum” fylls automatiskt i av Access. 
Dock går det att se deras värden i formuläret. 
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Genom att trycka på tangenten TAB går det att gå igenom de fält som ska fyllas i. Detta kallas för 
att tabba sig igenom fälten. Fälten är ordnade på ett sådant sätt att de traverseras i en viss ordning, 
denna ordning kallas tabbordning. 
 
De enda attributen som är obligatoriska att lägga in data i vid skapandet av en ny post är ”SID”, 
”Namn”, ”TypID” och ”Datum”. De övriga är inte nödvändiga för att posten ska beskriva ett 
problem eller något annat datorsäkerhetsrelateratområde, men det är lämpligt att de fylls i för att 
ge posten ett lämpligt innehåll. 
 
Det går även att mata in data direkt i tabellerna. Detta är ett måste om nya kategorier eller nya 
operativsystem ska läggas in i tabellerna TYPER och OSTABELL. Dessa tabeller innehåller bara 
vars ett attribut, ”Typ” respektive ”Operativsystem”, att uppdatera. Detta gör det onödigt med ett 
formulär då en uppdatering går att gör direkt i tabellen.  
 
Se avsnitt 4.4.2, Administratör, på sidan 55 vilket i detaljbeskriver hur det går till att uppdatera 
och lägga till nya poster i databasen. 

4.3.2 E-post 

E-breven som kommer in på det för detta avsedda kontot sorteras, om möjligt, efter vilken lista 
de tillhör annars hamnar de i ”grundkatalogen”. Alla e-brev konverteras till HTML-filer och 
sparas i en katalog som motsvarar listan de tillhör. För att utföra konverteringarna används 
programmet Mail2txt. Hur programmet fungerar beskrivs i avsnitt, Mail2txt, på sidan 52. 

4.3.3 Dokument 

Dokumenten är tänkta att skrivas i HTML (Hyper Text Markup Language) men även vanligt 
textformat går att använda. Fördelen med HTML är att det går att få en bättre och snyggare 
layout. Vid användande av HTML går det att använda de sökbara informationstaggar, så kallade 
metataggar, vilka finns för att underlätta vid indexering, identifiering och sökning av ett HTML-
dokument. 

4.3.4 Val av programspråk 

För att komma åt den information som är lagrad i databasen och publicera den på intranätet måste 
en koppling mellan databasen och klienten ske. Klienten är den webbläsare en användare 
använder för att göra sökningar i databassystemet. För att göra dessa kopplingar behövs det något 
programspråk som kan göra kopplingar med hjälp av ODBC-drivrutiner eftersom HTML inte 
klarar av att gör det. ODBC står för Open Database Connectivity och är ett API (Application  
Programming Interface) för att standardisera databaskopplingar. Access och de flesta andra 
tillgängliga databashanterare har stöd för ODBC. Microsoft har även ett annat API vid namn 
OLE DB vilken de har tänkt ska ersätta ODBC. OLE DB är främst till för uppkopplingar mot 
Accessdatabaser och Microsoft SQL Server databaser, men även andra databaser i Windowsmiljö 
ska kunna kopplas upp med OLE DB. OLE DB är en mängd av COM gränssnitt vilka bland 
annat kan används för att hantera databaser. COM står för Component Object Model och är 
Microsofts modell för kommunikationen mellan programkomponenter.  
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Många program- och skriptspråk klarar av att göra ODBC-kopplingar, men valet för detta 
databassystem föll på ASP. ASP står för Active Server Pages. Valet att använda ASP baserades 
på följande anledningar: 

• Då Internet Information Server (IIS4) från Microsoft är den webbserver databasens 
webbapplikation kommer att köras på och då IIS4 har inbyggt stöd för att hantera ASP 
innebär detta att det inte blir några problem med de olika funktioner som används för att 
göra förfrågningar i databasen. Se avsnitt 4.3.7, Programvara, på sidan 51 för en kort 
beskrivning av IIS4. Det behövs inte göras några speciella inställningar i IIS4 eller annan 
programvara för att köra ASP. 

• Access har funktioner för att spara tabeller, frågor och formulär som ASP-sidor om detta 
skulle önskas. Detta är dock inte nödvändigt att använda dessa, då det är enkelt att göra 
egen kod för att publicera sökningar i databasen på en webbsida. Att koda för hand 
innebär en större valfrihet över hur resultatet ska presenteras och proceduren att skapa nya 
sidor i Access behöver inte upprepas varje gång databasen uppdateras. Det är tack vare 
välutvecklade funktioner enkelt att med ASP göra en koppling till en databas. Detta för att 
arbeta mot Access eller Microsoft SQL Server. 

• ASP är också relativt enkelt att lära sig och det finns bra referenslitteratur både i bokform 
och på Internet. ASP är som många andra program- och skriptspråk gratis att ladda ner 
och använda. 

4.3.5 Databasuppkoppling 

Det finns flera olika sätt att sätta upp en anslutning mellan en ASP-kodad sida och en 
Accessdatabas. De som rekommenderas är ”System DSN”, ”DSN-lös uppkoppling” eller 
plattformsspecifika OLE DB-tjänster. DSN står för Data Source Name och är ett sätt att 
identifiera en datakälla. 
 
För att använda ”System DSN” måste kopplingen mot databasen sättas upp med hjälp av ett 
”ODBC-kopplingsprogram” på den maskin som används som webbserver. Detta program nås 
genom Kontrollpanelen i Windows. Detta leder till för att kunna använda ”System DSN” måste 
fysisk tillgång till webbservermaskinen finnas. 
 
De inställningar som måste göras är att ge datakällan ett namn, ange vilka drivrutiner som ska 
användas och välja vilken fil kopplingen ska göras mot. Ska en Accessdatabas användas ska 
accessdrivrutinerna och den Accessdatabas uppkopplingen sker emot väljas. Kopplingen från 
webbsidan sköts sedan i ASP-koden genom ett anrop med det namn kopplingen tilldelades. 
 
För den andra kopplingstypen, ”DSN-lös uppkoppling”, behöver inga inställningar på 
servermaskinen göras utan uppkopplingen sker i ASP-koden och använder de funktioner som är 
inbyggda i ASP. Detta innebär att det inte är nödvändigt att ha fysisk tillgång till servermaskinen. 
Det räcker med att kunna ladda upp nya filer. Det är i ASP-koden det avgörs vilka drivrutiner 
som ska används och mot vilken källa uppkopplingen sker. Sökväg till aktuell fil behöver inte 
anges utan det finns en funktion som söker upp den aktuella filen. Detta gör att det är enkelt att 
flytta webbsidan med databasuppkopplingen från en maskin till en annan. Det behöver inte göras 
några omkodningar av uppkopplingsanropen. ”DSN-lös koppling” har något bättre prestanda än 
”System DSN”, i synnerhet när de samtidiga uppkopplingarna börja bli många. 
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En OLE DB-uppkoppling kan sägas vara en variant av ”DSN-lös uppkoppling” men den 
använder andra anropsfunktioner. Dessa anropsfunktioner ingår i ADO 2.0, eller högre, vilka 
installeras med Access 2000. ADO (ActiveX Data Objects) är Microsofts senaste 
databasprogrammeringsmodell. Denna rapport är inte tänkt för att beskriva de tekniska detaljer 
som finns i de olika programmeringsmodeller som används. För detta hänvisas till Microsofts 
hemsidor [Microsoft] och litteratur som berör dessa tekniska aspekter. 
 
OLE DB är den variant av uppkoppling som har bäst prestanda om traversering av databasen sker 
på servermaskinen. Orsaken till att OLE DB varianten inte används är att större systemkännedom 
är ett måste samt att ADO 2.0 inte är installerat på någon av de maskiner som fanns till  
förfogande. Med systemkännedom menas att sökvägen till databasen måste vara känd och exakt 
vilken version av databasmotor som används på den servermaskin som används. Access använder 
en databasmotor som heter Jet. Den finns i ett antal olika versioner beroende på vilken  
Accessversion som används och om det är några programfixar applicerade på Jetmotorn. Flyttas 
webbsidan och databasen från en maskin till en annan eller om en omstrukturering av kataloger 
görs måste uppkopplingsanropen kodas om, vilket kan leda till en del problem.  
 
Tack vare enkelheten med att kunna flytta webbsidan och databasen mellan olika maskiner valdes 
den DSN-lösa uppkopplingsmetoden. 
 
En ”DSN-lös uppkoppling” sker genom att ett databasobjekt skapas. Detta objekt är anpassat för 
att kunna ha en uppkoppling mot en databas. Steg två i uppkopplingsförfarandet är att öppna 
objektet mot den specifika databasen, för att kunna arbeta med databasen, i detta fall vår 
Accessdatabas. I samband med uppkopplingen sker även inställning av skriv och läsrättigheter i 
databasen. När detta är gjort går det att behandla data i databasen. När uppkopplingen är klar kan 
olika manipulationer av databasen ske. 

4.3.6 Kodning 

Kodningsarbetet har skett med hjälp av en textredigerare, 1:st page 2000, vilken är anpassad för 
att koda HTML och ASP.  
 
Koden för att göra en listning av databasen kan delas upp i fyra delar. Den första delen är till för 
att sätta ihop den fråga som ska ställas till databasen. Detta görs genom att med hjälpa av avsedd 
webbsida och de ”funktioner” som finns på den. Dessa funktioner är skapade med hjälp av 
’forms’ vilket är ett sätt att i HTML kunna skicka data från en klient till en server. Dessa 
funktioner har stöd av ASP-kod vilken gör en koppling till databasen för att få en dynamisk 
funktion för uppdatering av de rullgardinsmenyer som finns. Den dynamiska funktionen är till för 
att hålla rullgardinsmenyerna uppdaterade om ändringar i databasen utförs. Detta för att slippa 
koda om i HTML-koden. Den data som ställs in med hjälp av funktionerna skickas över till 
databasen med hjälp av ett ”GET”-anrop. 
 
Del två i koden är att göra en SQL-fråga17 av den data som är skickad. Detta görs med ASP-kod 
på den sida som ska presentera svaret på frågan. Data sätts ihop till en sträng vilken är formulerad 
som är en korrekt SQL-fråga. Efter det att strängen har satts ihop till en korrekt SQL-fråga sker 
del tre av listningssekvensen.  
                                                 
17 SQL står för Structured Query Language och är ett språk som använd i relationsdatbaser.  
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Del tre är att göra själva uppkopplingen mot databasen för att kunna exekvera frågan. Hur 
uppkopplingen görs beskrivs i avsnitt 4.3.5 ovan. 
 
Del fyra i proceduren för listningen är själva presentationen av den data frågan har genererat, det 
vill säga svaret på frågan. Detta görs genom att behandla de poster som ska presenteras och 
skriva ut dem så att de blir läsbara på HTML-sidan. Till hjälp för detta använder ASP 
objektmodellen ADO:s objekt, recordset. Recordset är ett objekt vilket är tillför att i ASP-kod 
kunna manipulera en databas tabeller. För att kunna göra detta har recordset ett antal funktioner 
till sin hjälp. Dessa kan till exempel ta fram en post, redigera en post eller vara en funktion som 
är till stöd för själva presentationen av poster på en webbsida. 
 
Poster från databasen presenteras i en tabell vilken är uppdelad på flera sidor om antalet poster är 
många. Om det finns ett dokument som tillhör en post skapas en länk till detta dokument. 
 
Till stöd för arbetet med kodningen har följande referenser varit till nytta, [ASP101], [4guys] och 
[ASP2]. 
 
För fritextsökningen går det att använda färdiggjorda sidor från Microsoft, vilka är gjorda för att 
användas med Index Server. Dessa sidor har justerats för att passa ihop med databassystemet. 

Webbgränsnitt 

Även uppdateringar av databasen kan utföras över det lokala nätverket, dock inte via ett 
webbgränssnitt utan direkt mot Access, detta på grund av tidsbrist för att implementera det 
gränssnitt som behövs för att uppdatera databasen. 
 
Webbdelen av databassystemet består av tre statiska webbsidor. Dessa är kodade i HTML och 
ASP. De tre sidorna är en startsida, en sida för att lista poster ifrån databasen och en sida där 
fritextsökningar görs. Från startsidan tar en användare sig till listningssidan eller fritextsöksidan. 
Det går även att förflytta sig direkt mellan de olika sidorna. Listningssidan innehåller funktioner 
för att sätta ihop en fråga. Svaret på frågan presenteras på en ny sida. Denna sida är en dynamisk 
webbsida och skapas varje gång en listning begärs och sparas inte då användaren går ifrån den. 
Fritextsöksidan innehåller ett textfält för att mata in en fråga och svaret presenteras sedan 
dynamiskt på samma sida. Till dessa sidor finns även några sidor med hjälptext. 
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Figur 12. Exempel på ett sökresultat 

4.3.7 Programvara 

För att köra databassystemet behövs följande program och utrustning. Databasen är gjord i 
Access 97 från Microsoft. Det är i detta program som nya poster läggs till och redigeras. För att 
redigera dokumenten behövs det en textredigerare, det är en fördel att använda en redigerare som 
är anpassad för HTML. Det finns många HTML-editorer som är helt gratis. 
 
Vid publikationer på Internet/intranät behövs det en webbserver som klarar av att köra ASP-kod. 
Microsoft har två olika servrar som klara detta och båda är dessutom gratis. 
Det är Microsoft Personal Webserver (PWS) och Microsoft Internet Information Server 4.0 
(IIS4). IIS4 är att föredra då detta program har bättre kapacitet, högre säkerhet och är till för att 
köra på Windows NT Server vilket är det operativsystem systemet ska köras på. Dessutom är det 
bara i IIS4 som programmet Index Server 2.0 ingår. Index server 2.0 är ett indexerings- och 
sökprogram som klarar av att indexera textfiler, HTML-filer och de olika Office-filer som finns. 
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Med hjälp av Index Server indexeras alla dokument som tillhör databassystemet. Det är Index 
Servers sökfunktion som utnyttjas för att göra sökningar bland dokumenten. 
 
För att göra sökningar i databasen behöver användaren en webbläsare, både Netscape 
Communicator och Internet Explorer fungerar bra. 
 
För att skapa en fil av ett e-brev behövs ett program som utför detta på ett så enkelt sätt som 
möjligt. Programmet som används heter Mail2txt och beskrivs i avsnittet ”Mail2txt” nedan. 

Index Server 

För att det ska gå att göra sökningar efter specifika ord eller fraser ska det gå att göra 
fritextsökningar. Fritextsökningar används för att hitta dokument som beskriver just det problem 
som söksträngen frågar om. För att kunna göra sökningar på ett effektivt sätt bör alla dokument 
vara indexerade. Indexeringen sköts med ett program som heter Index Server 2.0, vilket ingår i 
IIS4. Varje ord indexeras och rangordnas efter hur viktigt det bedöms vara. Till exempel är ett 
ord som ingår i rubriken viktigare än ett som återfinns i texten. 
 
Till Index Server ingår också några färdiggjorda webbsidor vilka bland annat är till för att göra 
fritextsökningarna och hjälpfiler. Dessa har utnyttjats och ingår i databassystemets webbsidor. 

Mail2txt 

Mail2txt är ett sharewareprogram skapat av T. Gitlin, [mail2txt]. Detta program har en inbyggd 
konverterare av e-brev till en text- eller HTML-fil. 
 
Programmet klarar av att konvertera e-brev från Eudora och Netscape Communicator. Eftersom 
detta program inte är standard på FOI beskrivs i detta avsnitt vilka inställningar som ska vara 
gjorda och i avsnittet [administratör] beskrivs hur programmet ska användas. 
 
Följande inställningar bör vara gjorda i mail2txt: 

• Knapparna Netscape och HTML ska vara nedtryckta. 
• I options, fliken Filename/Data, är det lämpligt att markera rutan för att ha med datum i 

filnamnet. Detta för att det ska bli lättare att skilja på de olika dokumenten. 
• Under fliken Text Processing bör ’End of message header determined when:’ ’blank line 

found’ användas för att slippa en massa ointressant data för att öka läsbarheten e-brevet. 
• I meny Options bör ’Save settings on exit’ vara markerad. Detta för att slippa gör om 

inställningarna varje gång programmet startas. 
• Övriga inställningar kan göras godtyckligt efter tycke och smak. 

 
Figur 13 på sidan 53 visar hur grässnittet för mail2txt ser ut. 
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Figur 13. Programmet Mail2txt 

4.4 Användarhandledning 

Det finns två typer av användare för databassystemet. Dessa är administratörer och vanliga 
användare. Den vanliga användaren kan bara göra olika sökningar i databasen. Avsnitt 4.4.1, 
Användare, på sidan 53 beskriver hur sökfunktionerna fungerar. Administratören är ansvarig för 
systemet och ser till att det fungerar. Det är även administratören som är ansvarig för att 
databasen uppdateras med nya poster. 

4.4.1 Användare 

Användaren kan bara göra sökningar i databasen. Detta kan ske på två olika sätt. Dels kan denne 
använda den sökmotor för fritextsökningar som finns tillgänglig med hjälp av Index Server eller 
så går det att göra listningar på innehållet i databasen. Dessa olika sökfunktioner ligger på olika 
webbsidor. Det går att komma till dessa sidor från startsidan genom att trycka på rätt knapp eller 
från länkar på de olika sidorna.  
 
Fritextsökningar används för att hitta dokument som beskriver just det problem som söksträngen 
frågar om. Fritextsökningarna går till på så sätt att ett sökord eller en sökfras fylls i det sökfält 
som finns på webbsidan, se Figur 14. I söksträngen går så kallade jokertecken att använda. För att 
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köra frågan ska knappen till höger om textrutan, märkt ”Go” tryckas med hjälp av musen. Det går 
inte att trycka på ”enter”-tangenten för att köra frågan. 
 

 
Figur 14. Fritextsökning 

För att göra listningar av poster i databasen används webbsidan med titel ”Databaslistning”, se 
Figur 15 på sidan 55 för en överblick av denna sida. Med hjälp av de olika rullgardinsmenyerna 
och textfälten går det att skapa en fråga som körs av databasen.  
 
Ett exempel på en möjlig fråga är; Lista alla buggar18

 för windows95 som lades in i databasen 
mellan 1999-10-01 och 1999-10-31. För att utföra denna fråga ska följande inställningar göras: 

1. Den så kallade radioknappen för att välja ”Datum mellan” ska markeras. Detta sker 
genom att klicka med musen i ”cirkeln”. I de bägge textfälten ska de datum som 
sökningen ska söka mellan fyllas i på den form som visas i textfälten. 

                                                 
18 Bugg är slang för programfel. Eftersom termen bugg används i databasen används bugg även i texten 
här.  
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2. Då det bara är programfel som ska presenteras måste detta väljas i den rullgardinsmeny 
som är till för att välja olika kategorier. 

3. I rullgardinsmenyn för att specificera operativsystem ska Windows 95 väljas. 
4. Frågan är nu skapad och för att köra frågan ska knappen ”Kör frågan” tryckas. 
5. Om en annan presentationsordning önskas kan detta fås genom att använda de två 

rullgardinsmenyerna vilka är avsedda för detta. 
 
Nummrerna i listan motsvarar nummrerna i figuren. Figur 15 på sidan 55 visar hur sökresultatet 
kan se ut. 
 

 
Figur 15. Söksida 

4.4.2 Administratör 

Administratören kan göra sökningar på samma sätt som en användare. Se avsnitt 4.4.1, 
Användare, på sidan 53 för en förklaring av hur sökningar går till. Administratören ansvarar för 
underhåll och uppdatering av databassystemet. För att kunna utföra administrativt arbete i 
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databassystemet måste administratören först logga in på för databassystemet avsett konto. Väl 
inloggad kan administratören göra följande: 

• lägga till eller redigera befintliga poster i databasen, 
• ladda ner och konvertera e-brev till fil. 

 
(Med att lägga till en post i databasen menas att lägga till en post i Access och, om det finns, 
lägga till det dokument som hör till på rätt plats i dokumentstrukturen.) 
 
För att lägga till nya e-brev i dokumentstrukturen används följande arbetsgång: 

1. Först måste nya e-brev laddas ner från servern, minst en gång per vecka kan detta vara 
lämpligt att göra. 

2. Dessa ska sedan konverteras. Varje ”inbox” med e-brev ska konverteras och filerna ska 
sparas i rätt katalog. För att konvertera en ”inbox” ska knappen märkt ”HTML” var 
nedtryckt. Beroende på om Eudora eller Netscape används ska respektive knapp vara 
nedtryckt. Innan konverteringen görs är det viktigt att rätt katalog för att spara breven 
ställs in. Detta görs i rutan benämnd ”Destination”. För att göra konverteringen, kallad 
”extraction” (eng.) i programmet ska knappen med en brevlåda och pil tryckas på. 

3. Efter att konverteringen är gjord och alla dokument är sparade i rätt katalog måste 
”inboxarna” tömmas på sitt innehåll. Detta för att programmet inte vet om det har 
konverterat en viss fil, eller inte, tidigare och det är onödigt att konvertera en fil flera 
gånger bara för att skriva över den. 

 
Nya poster läggs in i Access med hjälp av ett formulär, formSakerhetstabell. Detta formulär  
består av två delar, ett huvudformulär och ett underformulär, se Figur 16 på sidan 57. Det är 
viktigt att huvudformuläret fylls i innan underformuläret eftersom Access har lite egenheter19

 för 
sig som är svåra att komma runt.  
 
Följande arbetsgång för att fylla i formuläret är lämplig: 

1. Det första som ska fyllas i är ett lämpligt namn på den aktuella posten. Ett lämpligt namn 
är som en rubrik för problemet, exempelvis ”Bugg i Internet Explorer” eller 
”W97M/Melissa.u”. 

2. Efter namn ska vilken typ posten är av fyllas i. Detta görs med hjälp av den 
rullgardinsmeny vilken finns till hjälp i rutan. Det går att flytta sig mellan de olika 
attributen som ska fyllas i med hjälp av tabb-tangenten. Formuläret är inställt för att det 
med hjälp av tabb-tangenten ska gå att ”tabba” sig igenom de attribut som ska fyllas i rätt 
ordning. 

3. Efter ”TypID” är det lämpligt att en kort beskrivning av posten fylls i textrutan med namn 
”Beskrivning”. 

4. Dokumentnamn ska fyllas i med det namn dokument som hör till posten har. Även dess 
katalog ska fyllas i om dokumentet inte ligger i roten på dokumentstrukturen. Ett exempel 
på hur ”Dokumentnamn” fylls i är, ”virus/VBS_Bubbleboy.html”. För att mata in en URL 
till ett dokument är det enklast att göra det genom att ”bläddra” sig fram dokumentet, 
kopiera dess sök väg och namn och klistra in det i rutan.  

                                                 
19 Om underformuläret börja fylls i innan huvudformuläret kommer ett felmeddelande som säger att 
Index eller primärnyckel inte får innehålla nullvärden. Så långt har Access rätt. Problemet är att det 
inte går att rätta till felet direkt, utan fönstret måste stängas och proceduren göras om.  
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5. Till hjälp för att fylla i ”Dokumentlänk” används <Infoga|Hyperlänk…> uppe i 
menyraden efter det att markören har ställts i textfältet. Nu öppnas ett fönster där det finns 
möjlighet att leta upp den fil posten ska länka till. Använd den översta bläddra-knappen 
för att leta upp det dokument som posten ska länkas till. Se till att rutan för relativ sökväg 
är ibockad. Tryck på ”Ok” när alla inställningar är gjorda. Det går även att fylla i 
sökvägen genom att knappa in den själv. 

6. Efter det att huvudformuläret är ifyllt är det dags att fylla i underformuläret. Det är inte 
nödvändigt att göra det då det kan vara svårt att veta vilket operativsystem posten hör 
ihop med alternativt att den inte hör ihop med något operativsystem alls. Ställ markören i 
rutan och välj operativsystem med hjälp av rullgardinsmenyn. Om flera operativsystem 
påverkas upprepas proceduren tills alla är med i listan. 

  
”Namn” och ”TypID” är de enda obligatoriska ”attributen” som måste fyllas i. ”Beskrivning”, 
”Dokumentnamn” och ”Dokumentlänk” är frivilligt att fylla i. ”SID” och ”Datum” fylls i 
automatiskt. 
 
Om det inte finns något dokument som hör till den aktuella posten ska inte ”Dokumentnamn” och 
”Dokumentlänk” fyllas i. ”Dokumentlänk” är en för Access intern länk till dokumentet medan 
”Dokumentnamn” är till för att skapa den länk som kommer att referera till dokumentet vid en 
presentation av posten efter en sökning med hjälp av webbgränsnittet. 
Nummrerna i listan ovan motsvarar nummrerna i Figur 16 nedan. 
 

 
Figur 16. Formulär för att uppdatera databasen 

Det går även att mata in data direkt i tabellerna. Detta är ett måste om nya kategorier eller nya 
operativsystem ska läggas in i tabellerna TYPER och OSTABELL. Dessa tabeller innehåller bara 
vars ett attribut, ”Typ” respektive ”Operativsystem”, att uppdatera. Detta gör det onödigt med ett 
formulär då en uppdatering går att gör direkt i tabellen.  
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För att skapa ett dokument till databasen används den mall, vilken ligger i databasens rotkatalog, 
i HTML-format som finns till förfogande. I dokumentet matas den text som beskriver 
motsvarande post in. Vem som är författare till dokument och olika nyckelord, ’key words’, 
skrivs in för de meta-taggar som är avsedda för detta upp i ”headern” på HTML-dokumentet. Om 
det finns en källa där informationen är hämtad ifrån ska denna anges vid markeringen ”Källa:”. 
 
Dokumentet placeras på rätt plats i dokumentstrukturen. Handlar dokumentet om virus ska det 
placeras i katalogen virus. Se Figur 11 på sidan 45 för en översikt på dokumentstrukturen. 
Det är viktigt att i Access fylla i rätt sökväg till dokumentet. Görs inte detta skapas döda länkar. 
 
För hantering av IIS4 och Index Server 2.0 hänvisas till dessa programs respektive manualer 
[IIS4] och hjälpfiler. 
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5 Sammanfattning 
I detta kapitel diskuteras resultaten i relation till de mål examensarbetet hade. Vidare beskrivs 
möjliga utvecklingar i framtiden av databassystemet. 

5.1 Resultat 

Det har, vilket önskades, skapats ett databassystem för att lagra information av olika slag rörande 
IT-säkerhet. Databassystemet består av tre delar, dels själva databasen med dess poster, den andra 
delen består av den mängd dokument vilka beskriver olika problem och den tredje delen är det 
gränssnitt mot användaren som finns på intranätet. Dokumenten är e-brev från olika e-postlistor, 
som berör IT-säkerhet, konverterade till HTML-format och olika dokument som beskriver olika 
datorsäkerhetsproblem.  
 
En användare av databassystemet utnyttjar de funktioner som finns tillgängliga genom att 
navigera i systemets webbgränssnitt. Användaren kan göra två saker. Denne kan lista innehållet i 
databasen på olika sätt med hjälp av de olika funktioner som finns till förfogande. Posterna i 
databasen som motsvarar sökningen presenteras i en tabell med en beskrivning av problemet. 
Finns det ett dokument som hör ihop med en post så finns det en länk till detta dokument. Det 
finns även möjlighet att göra fritextsökningar bland de dokument som finns. Resultatet av 
sökningen presenteras i en lista där varje träff har en länk till det aktuella dokumentet. 
 
Databasen är relativt enkel att underhålla och uppdatera med nya poster. 
 
Detta dokument beskriver även på en övergripande nivå olika IT-säkerhetsproblem som finns. 
 
Arbetet med databasen utfördes hösten 99/våren 00 med då befintlig programvara. Även 
rapporten skrevs då. Den har sedan dess uppdaterats med beskrivning av nya 
datorsäkerhetsproblem och händelser. 

5.2 Framtida utveckling 

Detta avsnitt beskriver möjligheter till och behov av framtida utveckling av databassystemet. 

5.2.1 Omstrukturering av databasen 

En omstrukturering av databasens tabeller är lätt att utföra. Det är enkelt att modifiera en 
relationsdatabas i Access och nya tabeller är enkla att lägga till. Om en migration till en 
kraftfullare databashanterare som Microsoft SQL Server, är även den enkel att utföra. 
 
Om strukturen ändras på något sätt måste webbgränsnittet modifieras för att kunna hantera 
ändringarna. Detta kan kräva en del arbete då vissa modifikationer kan vara lite krångliga att 
införa. 
 
Om systemet ska läggas på en annan plattform som Unix eller Linux behövs mera arbete. Då 
måste databasen skapas från grunden med den design som finns samt att webbgränssnittet måste 
kodas med ett annat skriptspråk. Perl och CGI eller PHP kan då vara ett lämpligt val. 
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5.2.2 Tillgänglighet 

I ett första skede är databasen tänkt att användas av den grupp inom FOI vilken arbetar med 
datorsäkerhet och vara tillgänglig för dem på intranätet och i deras ’labb’. Antalet användare på 
intranätet ligger på sikt mellan 10-30, och sannolikheten för många samtidiga användare är liten. 
Men det finns tankar på att göra databasen tillgänglig för yttervärlden genom att lägga ut den på 
Internet. Databasen och webbgränssnittet klarar av att öppnas mot yttervärlden med avseende på 
att ingen omprogrammering behöver göras. Att tänka på vid öppnande är att Access 97 inte klarar 
av mer än 10-20 samtidiga anslutningar, se avsnitt 5.2.3. 
 
En genomgång av säkerheten behövs för databassystemet då detta öppnas mot yttervärlden. 
Ansvarig för denna säkerhetsgenomgång faller i första hand på systemansvarig då det är denne 
som bestämmer vilka krav på säkerhet som måste uppfyllas. Vid ett öppnade mot Internet bör 
upphovsrätten av det material som ligger i databasen beaktas noggrant, vilket alltid bör göras när 
material hämtas hem från andra källor. 
 
Eget material bör copyrightmärkas och tillstånd måste skaffas på sådant material som hämtas från 
andra källor och läggs in i databasen. 

5.2.3 Kapacitet 

Access 97 klarar tekniskt sett 255 samtidiga användare, men praktiskt är det maximala antalet 
samtidiga användare mellan 10-20 stycken beroende på applikationen som utförs. [Grunder i 
Access 97 från Pagina]. Detta innebär att databasen på sikt kan komma att behöva uppgraderas 
till ett kraftfullare databasprogram. När det blir vanligt med tio eller fler samtidiga användare är 
det dags att uppgradera databasen. Ett lämpligt val för uppgradering av databasen är Microsoft 
SQL Server då denna har betydligt större kapacitet då det gäller mängden data i databasen, 
antalet samtidiga användare, det vill säga den har bättre skalbarhet. Det är även relativt enkelt att 
migrera en Accessdatabas och dess webbapplikation till Microsoft SQL Server. 
 
Om FOI, som nu använder Office 97, uppgraderar till modernare Office-paket bör databasen 
uppgraderas till den nya Access-versionen. Detta för att inte använda flera olika versioner av 
Office-paketet samt att modernare Access versioner innehåller en uppgraderade databasmotorer 
med lite högre kapacitet. 
 
Det kommer troligen att bli nödvändigt att göra viss omkodning av webbsidorna om FOI 
uppgraderar Windows. Modernare Windows versioner innehåller en uppdaterad webbserver, 
uppdaterade versioner av ADO (ActiveX Data Objects) och ASP (Active Server Pages). 

5.2.4 Administration 

Då alla på FOI har tillgång till webbuppkoppling är administration av databasen över webben ett 
alternativ värt att titta närmare på. Vad som behövs är en inmatningssida för att uppdatera  
databasen samt en funktion för att ladda upp dokument till rätt katalog. 
 
Uppdatering av databasen får bara ske av de personer som har administratörsrättigheter för 
databasen. Detta innebär att någon slags identifiering behövs. Det är lämpligt att utnyttja SSL och 
dess möjligheter till identifiering och autentisering. 
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5.2.5 Automatisering 

Det är önskvärt att så mycket som möjligt av uppdatering av databasen sker automatiskt. Det 
innebär att det tar mindre tid att underhålla och sköta databasen, vilket i sin tur innebär att det tar 
mindre personalresurser i anspråk. Detta gör det möjligt att lättare utvidga databasen för att 
innehålla mera information av annat slag än datorsäkerhetsrelaterad information utan att det tar 
massor av tid. 
 
Ett program som helt automatiskt sorterar och konverterar e-brev till önskad struktur på filerna 
med hjälp av olika typer av filter är önskvärt. Det vore önskvärt att poster läggs in i databasen 
automatiskt så fort ett dokument läggs till i dokumentsamlingen. 
 
Olika typer av botsökningsprogram går att skapa för att hämta hem information från forum för att 
sedan lägga in hittad information i databasen. 
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Bilaga A Ord- & förkortningslista 
I detta kapitel förklaras kortfattat de ord, förkortningar och benämningar som används i 
detta dokument. 
Tabell 1. Ord- & förkortningslista. 
Ord/Förkortning Betydelse 
ADO ActiveX Data Objects 
API Application Programming Interface 
ARP  Adress Resolution Protocol 
ASP Active Server Pages 
BIOS Basic Input/Output System 
DB Databas (Database) 
CGI Common Gateway Interface 
COM Component Object Model 
DSN Data Source Name 
DNS Domain Name Server 
FFA  Flygtekniska Försöksanstalten 
FOA Försvarets forskningsanstalt 
FOI Total försvarets forskningsinstitut 
FTP File Transfer Protocol 
HTML Hyper Text Markup Language 
IP Internet Protocol 
IRC Internet Relay Chat 
ISY Institutionen för Systemteknik 
jetmotor En databasmotor för Access. 
LiTH Linköpings Tekninska Högskola 
ODBC Open Database Connectivity 
OLE Object Linking and Embedding 
Perl Ett skriptspråk 
PHP PHP: Hypertext Preprocessor, ett 

skriptspråk 
PWS Personal Web Server 
SQL Structured Query Language 
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet  

Protocol 
UPS Uninterruptible Power System  

(Avbrottsfri strömförsörjning) 
URL Uniform Resource Locator 
USB Universal Serial Bus 
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