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Informationssäkerhet inom trådlösa lokala nätverk

Anders Sicking

Detta examensarbete behandlar informationssäkerheten inom trådlösa lokala nätverk. Trådlösa lokala
nätverk använder främst radio som överföringsteknik och detta innebär att informationen i de trådlösa
nätverken mer eller mindre kan tas direkt ur luften. Därför är det av yttersta vikt att trådlösa lokala
nätverk har en god säkerhet som förhindrar att obehöriga kommer åt känslig information. Säkerheten i
trådlösa nätverk har länge varit ett problem, vilket arbetet bl.a. belyser och det syftar främst till att ge
läsaren en inblick i hur trådlösa lokala nätverk är uppbyggda samt ge en kort introduktion till den
tekniska delen av informationssäkerheten inom dessa typer av nätverk. Vidare ger det även läsaren en
kort introduktion till vilka hot och attacker som finns mot de trådlösa nätverken. Hoten och attackernas
motmedel i form av krypteringssystem, brandväggar, antenner osv. beskrivs sedan för att slutligen
kartlägga olika hot och deras eventuella lösningar i en modell. Denna modell ska företag och
hemmaanvändare kunna använda sig av då de ska kontrollera på vilken säkerhetsnivå och risknivå deras
nätverk befinner sig. Modellen omfattar inte alla lösningar utan ska fungera som ett riktmedel som
företag lätt kan använda sig av. Resultat som examensarbetet påvisar är att implementering av säkerhet
inom trådlösa lokala nätverk är väldigt komplext och många faktorer måste tas hänsyn till från företagets
sida innan en säkerhetslösning kan installeras. Oftast är det inte bara en lösning som ger bästa resultat
utan för att få till stånd med en god säkerhet är det ofta kombinationer av lösningar som ger bästa
resultat. Faktorer som enkelhet och kostad påverkar vilken typ av säkerhetsnivå ett företag kan ha på sin
säkerhet. Små företag har oftast mindre resurser och måste därför tumma lite på de mest avancerade
säkerhetslösningarna och inrikta sig på mera enkla och billiga alternativ. Det omvända råder för stora
företag men naturligtvis finns det undantag.
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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar informationssäkerheten inom trådlösa lokala nätverk. 
Trådlösa lokala nätverk använder främst radio som överföringsteknik och detta 

innebär att informationen i de trådlösa nätverken mer eller mindre kan tas direkt ur 
luften. Därför är det av yttersta vikt att trådlösa lokala nätverk har en god säkerhet 
som förhindrar att obehöriga kommer åt känslig information. Säkerheten i trådlösa 
nätverk har länge varit ett problem, vilket arbetet bl.a. belyser och det syftar främst 

till att ge läsaren en inblick i hur trådlösa lokala nätverk är uppbyggda samt ge en kort 
introduktion till den tekniska delen av informationssäkerheten inom dessa typer av 
nätverk. Vidare ger det även läsaren en kort introduktion till vilka hot och attacker 
som finns mot de trådlösa nätverken. Hoten och attackernas motmedel i form av 
krypteringssystem, brandväggar, antenner osv. beskrivs sedan för att slutligen 

kartlägga olika hot och deras eventuella lösningar i en modell. Denna modell ska 
företag och hemmaanvändare kunna använda sig av då de ska kontrollera på vilken 
säkerhetsnivå och risknivå deras nätverk befinner sig. Modellen omfattar inte alla 
lösningar utan ska fungera som ett riktmedel som företag lätt kan använda sig av. 

Resultat som examensarbetet påvisar är att implementering av säkerhet inom trådlösa 
lokala nätverk är väldigt komplext och många faktorer måste tas hänsyn till från 

företagets sida innan en säkerhetslösning kan installeras. Oftast är det inte bara en 
lösning som ger bästa resultat utan för att få till stånd med en god säkerhet är det ofta 
kombinationer av lösningar som ger bästa resultat. Faktorer som enkelhet och kostad 
påverkar vilken typ av säkerhetsnivå ett företag kan ha på sin säkerhet. Små företag 

har oftast mindre resurser och måste därför tumma lite på de mest avancerade 
säkerhetslösningarna och inrikta sig på mera enkla och billiga alternativ. Det 

omvända råder för stora företag men naturligtvis finns det undantag.  
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Abstract 

This essay deals with aspects of information security within Wireless Local Area 
Networks. Wireless Local Area Networks predominately use radio as transferring 

technique. Thus, the information in these networks can more or less be taken right out of 
the air. It is therefore of utmost importance that wireless networks have adequate security 

to prevent unauthorized persons from accessing sensitive information. Security in 
wireless networks has been a problem for a long time, which this essay among other 

things illuminates. Its purpose is primarily to give the reader a glimpse of how wireless 
networks are built up and to give a short introduction to technical aspects within these 
types of networks. Furthermore, it gives the reader a short introduction into different 
threats and attacks existing against the wireless networks. Countermeasures to these 

threats and attacks in the form of cipher systems, firewalls, antennas etc. are thereafter 
described. Different threats and their possible solutions are then compiled into a model. 
This model can be used by companies and home-users who wish to assess the current 

security and risk levels of their network. The model does not encompass all solutions, but 
is intended to function as an easy to use guide. Results this essay show, are that 

implementation of security within wireless local networks is very complex and many 
factors must be considered before a security system is installed. One single solution is 
most often not what gives the best result. Instead, the best security results are usually 
achieved by combinations of security measures. Factors such as simplicity of use and 
costs influence the level of security a company can have. Small companies often have 

smaller resources and therefore need to compromise on the most advanced and 
sophisticated systems and focus on simpler and less expensive alternatives. The opposite 

is often the case for big businesses. However, there are always exceptions to this. 
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till Secure State för bidrag med litteratur samt möjligheten att 
få utföra ett intressant och lärorikt examensarbete inom ett för mig relativt nytt område. 
Ett tack riktas även till examinatorn David Gundlegård för hjälp med inforamtions- 
granskning och diskussioner angående arbetets innehåll. Till sist vill jag också tacka min 
familj och flickvän som hjälpt till med språkgranskning. 

Anders Sicking, Norrköping den 18/6 2007    
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Secure State är ett konsultföretag med tre anställda som har sitt kontor i Norrköping 
Science Park. Företagets specialistområde är informations- och IT-säkerhet. Secure State 
hanterar informationssäkerhetsfrågor i en rad olika branscher med mycket höga 
säkerhetskrav, t ex försvarssektorn, bank- och finans samt hälso- och sjukvården.  

Eftersom företaget inte arbetar så mycket med den tekniska delen inom 
informationssäkerhetsområdet har de som önskemål att utvidga sin kunskap även till den 
tekniska delen, där ett område är trådlösa lokala nätverk. Idag är det svårt att få ett 
trådlöst lokalt nätverk (WLAN) lika säkert som ett traditionellt trådbundet nätverk. Det 
finns en uppsjö av olika tekniker som ändå bidrar till att säkerheten inom de trådlösa 
nätverken närmar sig de trådbundna.   

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att sammanfatta och sammanställa olika begrepp och 
tekniker inom de två områdena trådlösa lokala nätverk samt informationssäkerhet. 
Sammanställningen ska sedan resultera i en beslutsmodell som kategoriserar hot och 
attacker mot trådlösa lokala nätverk och rekommenderar olika lösningar mot dessa som 
kan vara till hjälp för företags framtida tekniska säkerhetsutveckling.     

Planerad frågeställning: 
 

 Hur bra är informationssäkerheten inom trådlösa nätverk?  
 Hur blir trådlösa nätverk säkrare? 
 Vilka tekniker/protokoll är att rekommendera för att få till stånd en bra säkerhet? 
 Vad finns det för hot mot informationssäkerhetssystem? 
 Hur påverkar dessa hot informationssäkerheten hos olika typer av företag? 
 Hur kan företag skydda sig mot hoten?  

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet behandlar endast informationssäkerheten inom trådlösa lokala nätverk. 
Vissa tekniker som tas upp i rapporten kan dock användas inom alla typer av nätverk.   
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1.4 Metod 

Examensarbetet har i huvudsak utförts genom litteraturstudier om trådlösa lokala nätverk 
samt om informationssäkerheten kring dessa typer av nätverk. De kunskaper som 
inhämtats genom litteraturstudier har legat till grund för att kunna kartlägga olika hot, 
samt framställa en modell som företag och hemmaanvändare kan använda sig av för att 
snabbt få en överblick hur de kan förbättra säkerheten i sina trådlösa lokala nätverk.  

1.5 Källkritik 

Källor som används till rapporten är huvudsakligen böcker. Dessa böcker kommer 
uteslutande från välkända och tillförlitliga förlag. Böckerna beskriver tekniska delar på en 
bra och lagom avancerad nivå. Den snabba utvecklingen inom detta område gör att 
informationen i vissa böcker behöver uppdateras. Vissa källor som behandlar WLAN 
innehåller tankar om framtida tekniker som idag redan existerar och är väletablerade på 
marknaden. De källor med ursprung från Internet kan av förklarliga skäl inte vara lika 
tillförlitliga, men i examensarbetet finns uteslutande Internetkällor som härrör från 
organisationer och företag som är väl kända och bör därför med största sannolikhet vara 
korrekta. Alla figurer i rapporten som inte är egentillverkade har källhänvisning direkt 
efter figurtexten.   

1.6 Struktur 

Dispositionen av rapporten är upplagt så att först inleds rapporten med kapitel 2 som 
handlar om trådlösa lokala nätverk (WLAN), där läsaren får bekanta sig med olika 
begrepp och tekniker som används inom dessa typer av nätverk, som topologier, lager 
och accessmetod specifika för trådlösa nätverk, tekniker för modulation och överföring 
samt olika standarder och arbetsgrupper. Vidare fortsätter rapporten med ett kapitel som 
kort beskriver informationssäkerhetsbegreppet. Kapitel 4 behandlar kryptering med olika 
krypteringsmetoder. Nästkommande kapitel tar upp begreppet autentisering. Efter dessa 
kapitel kommer ett kapitel om olika hot och attacker som kan drabba ett trådlöst nätverk. 
Motmedel som finns mot dessa hot och attacker behandlas sedan i kapitel 7.  Kapitel 8 
ska ses som resultatet av den omfattande litteraturstudien som mynnat ut i de första sju 
kapitlen. I kapitel 8 presenteras en beslutsmodell där kartläggning av hot och lösningar 
kategoriseras efter företagstyp. Efter kapitel 8 kommer ett diskussionskapitel där resultat 
diskuteras för att i sista kapitlet avslutas med slutsatser om rapporten och examensarbetet 
i allmänhet.   
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2. Wireless Local Area Networks 

2.1 Introduktion till Wireless Local Area Networks 

Lokala nätverk (LAN) används världen över för att koppla ihop datorer. Ett fast lokalt 
nätverk erbjuder inte så stor möjlighet för användarna att förflytta sig. Räckvidden är 
begränsad av kabeln som kopplar ihop användaren med nätverket. För att råda bot på 
denna begränsning finns sedan en tid tillbaka trådlösa lokala nätverk, kallade Wireless 
Local Area Networks (WLAN). Inom datorkommunikationsområdet kan trådlösa nätverk 
ses som ett komplement till de vanliga trådbundna fasta nätverken. En parallell kan man 
se inom telekommunikationsområdet där mobiltelefonin kan ses som ett komplement till 
den fasta telefonin.  

WLAN gör det möjligt att utvidga Ethernet (den mest utbredda tekniken inom trådlösa 
lokala nätverk) så att användarna får tillgång till en mobil kommunikation och slipper 
vara begränsade av kablar. Mobiliteten är kanske den viktigaste delen hos ett trådlöst 
nätverk. Med större mobilitet kan användarna av nätverket kommunicera på platser som 
kanske annars skulle få svårt att erbjuda tjänster som t.ex. Internet access. Exempel på 
sådana platser är publika platser som bibliotek, caféer, flygplatser och tågstationer. 
Trådlösa nätverk medför även att datakommunikation kan upprättas i gamla känsliga 
byggnader som annars skulle ta stor skada om man installerar datakommunikation via 
kablar i golv och väggar. Naturligtvis kan trådlösa nätverk innebära samma smidiga 
uppgraderingar i moderna byggnader för att hålla nere byggnadskostnader. Den enda 
kabel som behöver dras i detta fall är en kabel från det fasta nätverket till en accesspunkt. 
[2][6] 

Förutom mobilitet så erbjuder trådlösa nätverk även flexibilitet. WLAN kan lätt byggas 
på befintliga nätverk och på så sätt erbjuds fler användare tillgång till nätverket utan 
större förändringar på det befintliga nätverket. Nya kablar behöver inte installeras och 
dras som sparar både tid och kostnader. En bra liknelse finns i boken (802.11 Wireless 
networks – the definite guide, 2003) som säger att uppkopplande av en ny användare i 
trådlösa nätverk ofta handlar om att flytta på bitar (konfiguration) men att koppla upp en 
ny användare i ett trådbundet nätverk handlar om att flytta på atomer (fysiskt). Det är 
lättare att flytta på bitar än att flytta på atomer.[2][6] 

Hela syftet med trådlösa nätverk är att kommunikationen sker trådlöst. Kommunikationen 
sker idag nästan uteslutande med radiovågor. Användandet av radiovågor har vissa 
nackdelar bl.a. räckvidden. Räckvidden beror på många faktorer och de viktigaste är hur 
stor effekt sändaren kan och får sända med samt hur stor känsligheten att uppfatta 
radiovågorna är hos mottagaren. Radiovågorna stöter också på hinder i sin väg till 
mottagaren. Fenomen som multipath interference och reflektioner i väggar mm kan störa 
radiovågor och i västa fall innebära att mottagaren misstolkar eller missar informationen. 
Även andra tekniska enheter som mikrovågsugnar och Bluetooth kan störa ut trådlösa 
nätverk eftersom de använder samma frekvensintervall.[2][6]  
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En annan nackdel med WLAN är att för en mera tillförlitlig överföring måste trådlösa 
nätverk tumma lite på överföringshastigheten. Ska hastigheten öka måste antingen 
frekvensspektret öka eller så måste informationen ”packas” bättre inom befintligt 
frekvensspektra via kodning.[2][6] 

2.2 Topologi inom Wireless Local Area Networks 

2.2.1 Huvudkomponenterna  

För att bygga upp ett trådlöst nätverk behövs en del fysiska komponenter. De fyra 
huvudkomponenterna i ett trådlöst nätverk är Stationen, Accesspunkten, Mediet (är 
egentligen inte fysiskt i trådlösa nätverk men kan ses som en fysisk komponent) och 
Distributionssystemet. Nedan följer en enkel beskrivning vad de olika komponenterna har 
för uppgifter.[2] 

• Station: En Station är den enhet som användaren nyttjar för att komma åt nätverket. 
Stationer är helt enkelt enheter, vilka har trådlöst interface. Stationer kan både vara 
bärbara och stationära. För att utnyttja trådlösa nätverks fulla potential används 
bärbara enheter. Dessa enheter brukar vara bärbara datorer och handdatorer. 
Stationära enheter använder trådlösa nätverk eftersom det är smidigt att slippa dra 
kablar, vilket också kan betyda att det blir mer utrymme i byggnader och lokaler. 
Trådlösa nätverk (IEEE 802.11) används idag även till att koppla ihop olika elektriska 
enheter, som t.ex. att koppla datorn till stereon.[2]      

• Accesspunkten: Accesspunkten är en fast enhet vars uppgift är att koppla ihop 
trådlösa stationer med ett fast nätverk. Accesspunkten har funktioner som kan liknas 
vid en brygga då den omvandlar informationen så att den ska passa att skickas vidare 
i det trådbundna nätverket eller vice versa (wireless-wire bridging). Det fasta nätet är 
ofta Ethernet. Olika accesspunkter kommunicerar med varandra och bygger på så sätt 
upp en tabell över anslutna stationer i olika nät. Paralleller kan dras till routing, med 
dess routingtabeller. Accesspunkten kan öka räckvidden för trådlösa stationer genom 
att fungera som ett relä och därmed öka signalstyrkan.[2] 

• Mediet: Mediet används vid förflyttning av information från station till station. Olika 
medium har standardiserats men vanligast idag är radionätverket, där främst två 
frekvenser används (2,4 och 5 GHz).[2]   

• Distributionssystemet: Distributionssystemet vidarebefordrar informationen till dess 
destination. Systemet fungerar som en logisk komponent, men inom IEEE 802.11 
finns ingen specifik teknik standardiserad för distributionssystemet. 
Distributionssystemet kan också förklaras som att vara en kombination av en bridging 
motor samt ett distributionssystemsmedium. Detta kallas med ett annat ord för 
backbone network och är nästan uteslutande Ethernet.[2] 
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2.2.2 Topologiska infrastrukturer 

Ett trådlöst nätverk kan vara uppbyggt på många olika sätt. De tre vanligaste sätten är två 
typer av Basic Service Set. Dessa heter Independent Basic Service Set (Independent BSS) 
och Infrastructure Basic Service Set (Infrastructure BSS). Den tredje varianten är en 
samling av flera Infrastructure Basic Service Set, kallad Extended Service Set (ESS). 
BSS är en grupp av stationer som kommunicerar med varandra inom ett område kallat 
basic service area.[2][3][5][6]        

Den enklaste typen av BSS är Independent Basic Service Set. Dessa nätverk har ingen 
infrastruktur, utan stationer kommunicerar direkt med varandra och måste då vara i direkt 
kontakt. Det saknas alltså en accesspunkt. Dessa typer av trådlösa nätverk kallas ad-hoc 
nätverk och har stöd i standarden IEEE 802.11b. Vanliga användningsområden för dessa 
är tillfälliga nätverk, exempelvis affärsmöten och så kallade LAN partys.[2][3][5][6]    

 

 

 

 
figur 1. Ad-hoc nätverk

 

 

Riktig topologi finns hos de så kallade Infrastucture Basic Service Set nätverken. Dessa 
består av stationer och en eller flera accesspunkter. Minst en av accesspunkterna ska vara 
kopplad till ett fast nätverk (distributionssystem). Accesspunkten/accesspunkterna 
tillsammans med sina anslutna stationer uppfattas logiskt som ett lokalt nät. Paralleller 
kan dras till switchar och hubbar i trådbundna nätverk. Då stationer ska kommunicera 
med varandra sker detta via accesspunkten. Detta gäller även för stationer som finns inom 
samma service area.[2][3][5][6]    

Fördelarna med ett Infrastucture Basic Service Set jämfört med ett Independent Basic 
Service Set är att stationer kan befinna sig längre ifrån varandra bara de är i kontakt med 
accesspunkten. Stationerna behöver inte ha direktkontakt med varandra utan detta sker 
alltid via accesspunkten. En annan fördel med accesspunkter är att de fungerar som 
strömsparare samt kan lagra informationen då en station är nedkopplad. På detta sätt 
sparas ström för stationerna, vilket är en fördel för batteridrivna stationer.[2][3][5][6]    

Då accesspunkten fungerar som mellanhand mellan två stationer inom ett Infrastucture 
Basic Service Set nät, måste en station vara associerad med en accesspunkt för att kunna 
kommunicera (accesspunkten bestämmer om associationsförfrågan godkänts eller inte). 
Det finns ingen gräns för hur många stationer som kan vara associerade med en 
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accesspunkt, men en gräns är ändå viktig att införa pga. trådlösa nätverks begränsade 
kapacitet.[2][3][5][6]       

 

 

 

 

 

 
figur 2. BSS med infrastruktur 

 

Då nätverken blir stora och då stora areor måste täckas in är det smidigt att koppla 
samman flera BSS nätverk till ett större nätverk, kallat Extended Service Set (ESS). 
Sammankopplingen av BSS sker genom att ansluta varje BSS till ett så kallat backbone 
network. För att användarna inom ett ESS nätverk ska kunna veta att det är inom ett 
speciellt ESS nätverk får alla accesspunkter inom nätverket en så kallad Service set 
identifier (SSID) som kan jämföras med ett nätverksnamn. För att kommunikationen ska 
kunna fungera måste både accesspunkterna och backbone network arbeta på datalänk 
nivå. Genom ESS kan bandbredden ökas pga. att överlappande accesspunkter inom ett 
ESS kan sända på olika kanaler. ESS är en bra lösning då det finns många stationer 
samlade på ett litet område.[2][3][5][6]      

 

figur 3. Extended service set 

  - 6 -



Informationssäkerhet inom trådlösa lokala nätverk 
_______________________________________________________________________________ 

 
2.3 Lagren inom Wireless Local Area Networks 

2.3.1 Open System Interconnect 

Den internationella standardorganisationen (ISO) tog under slutet av 1970-talet och 
början av 1980-talet fram en modell som ska fungera som en gemensam grund för hur 
datorkommunikation bör byggas upp och utföras. Modellen fick namnet Open System 
Interconnect (OSI).[2][10][11] 

OSI-modellen delades in i sju olika delar, ofta kallade lager. Varje lager behandlar en 
specifik del av kommunikationen mellan en sändare och en mottagare. Lagren måste 
därför vara samma hos båda parterna som kommunicerar med varandra. Man kan säga att 
likadana lager pratar med varandra på respektive sida, fast rent tekniskt pratar varje lager 
bara med sina underliggande och ovanliggande lager.[2][10][11]    

Om man tänker sig att en sändare vill skicka ett meddelande, kommer meddelandet att gå 
igenom alla sju lagren där respektive lager lägger till sin specifika information på 
meddelandet. För att få en inblick i varje lagers funktion i OSI-modellen följer en liten 
beskrivning av respektive lager med början från toppen av modellen (det lager som ligger 
närmast själva meddelandet som ska skickas).[2][10][11]  

• Applikationslagret: Detta lager finns närmast användaren och innehåller 
applikationsprotokoll som direkt kommunicerar med applikationer som användaren 
använder för att få tillgång till olika nätverkstjänster.[2][10][11]  

• Presentationslagret: Inom detta lager omvandlas informationen så att 
applikationslagret kan läsa och förstå den. Kryptering och dekryptering är vanliga 
delar som sker inom presentationslagret. Komprimering är en annan del. SSL är ett 
protokoll som arbetar på presentationslager och även sessionslagret.[2][10][11]  

• Sessionslagret: På sessionslagret skapas, avslutas och underhålls uppkoppling mellan 
processer, dvs. upprätthålls dialog mellan olika enheter och kan vara ett program som 
är kopplat till en databas.[2][10][11]  

• Transportlagret: Här finns mekanismer för att se till att informationen kommer fram 
till rätt mottagare (nätverkslagret bara hoppas att paketen kommer rätt, kallat best 
effort) samt kontrollerar fel och rättar fel på paket (i paketförmedlande nätverk delas 
informationen upp i mindre delar som kallas paket). Flödet kontrolleras också på 
detta lager. TCP är ett vanligt protokoll inom transportlagret som bl.a. används på 
Internet. Inom detta lager sker också en uppdelning av data till mindre paket. Lagret 
ser sedan till att paketen sätts ihop i rätt ordning när alla delar anlänt till mottagaren. 
[2][10][11] 

• Nätverkslagret: Vart paketen ska sändas (adressering) samt hur de ska ta sig till sin 
destination (routing) mm sker inom detta lager. Ett vanligt protokoll är IP som bl.a. 
används på Internet.[2][10][11] 
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• Datalänklagret: Detta lager övervakar vem som får skicka, när man får skicka och 

hur informationen ska skickas på nätverket. Datalänklagret organiserar upp 
informationen åt det fysiska lagret genom att omvandla informationen från 
ovanliggande lager till bitar som sedan vidarebefordras till det fysiska lagret. 
[2][10][11]   

• Fysiska lagret: Inom detta lager sker själv transporten av informationen (paketen). 
Detta kan ske på många olika sätt med olika medier. Vanliga medier som används 
idag är kopparkablar eller optiska kablar för trådbundna nätverk och via radio för 
trådlösa nätverk. På fysiska lagret sker kodning av signalen och den fysiska 
strukturen på nätverket. Bitarna som kommer från datalänklagret omvandlas t.ex. till 
elektriska impulser vid överföring via kopparkabel, eller omvandlas till ljus vid 
överföring via optisk kabel.[2][10][11]  

2.3.2 TCP/IP-modellen 

TCP/IP-modellen är den familj av protokoll som Internet baseras på. Namnet har 
modellen fått från två av protokollen som ingår i modellen, nämligen Transport layer 
protocol (TCP) samt Internet protocol (IP). Modellen kan ses som en förenkling av OSI-
modellen, då den istället för sju lager, är uppdelad i fem olika lager. Lite grovt kan man 
säga att applikationslagret, presentationslagret och sessionslagret har slagit ihop till ett 
applikationslager. Anledning till denna hopslagning är för att i utvecklandet av 
applikationer ska vara lättare. Till applikationslagret hör protokoll som HTTP, FTP, och 
SMTP. Till transportlagret hör protokollen TCP och UDP. I nätverkslagret finns 
protokollen IP, ICMP och ARP. De två understa lagren datalänk och fysika lagret brukar 
tekniker som ethernet och token ring räknas.[4]       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figur 4. OSI-modellen och TCP/IP-modellen   
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2.3.3 Wireless Lokal Area Networks sett ur TCP/IP-modellen 

Som beskrivet i föregående kapitel har TCP/IP-modellen en mängd olika lager. Sett ut ett 
IEEE 802 (se kapitel 2.7) perspektiv är alla lager fram till de två nedersta lagren i 
modellen (datalänklagret samt det fysiska lagret) samma, oavsett typ av nätverk.[2] 

Datalänklagret kan delas upp i två olika dellager. Dessa är Logical Link Controll (LLC) 
lagret samt Medium Access Controll (MAC) lagret. LLC upprättar länken mellan två 
enheter som vill kommunicera. IEEE 802.2 specificerar ett gemensamt LLC-lager som 
kan användas av andra tekniker. IEEE 802.11 är en teknik som använder IEEE 802.2:s 
LLC-lager. MAC-lagret hanterar hur tillgången till nätverket ska ske och vem som ska få 
skicka, samt övervakar kollisioner inom nätverket. Hur kollisionshanteringen fungerar är 
en väsentlig skillnad mellan trådbundna och trådlösa nätverk. Trådbundna nätverk 
använder sig av accessmetoden CSMA/CD medan trådlösa nätverk använder CSMA/CA 
(se kapitel 2.4).[2]      

Fysiska lagret (PHY) sköter om själva transmissionen. Inom IEEE 802.11 är PHY indelat 
i två olika delar, Physical Layer Convergence Procedure (PLCP) samt Physical Medium 
Dependent (PMD). PLCP adderar fält till frames (så kallas paketen på datalänklagret) 
som kommer från MAC-lagret samt mappar frames till mediet. PLCP är ”limmet” mellan 
MAC och PHY. PMD sköter om själva transmissionen av frames. Det finns olika 
överförningstekniker inom PHY. Vanliga tekniker är DSSS och FSSS (IEEE 802.11), 
HR/DSSS (IEEE 802.11b), OFDM (802.11a).[2]  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
figur 5. Lager som skiljer trådlösa nätverk från trådbundna nätverk 
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2.4 Accessmetoden inom Wireless Local Area Networks 

Accessmetoden eller som det egentligen heter MAC (Medium access control) har som 
uppgift att kontrollera paketöverföringen. I IEEE 802.11 familjen används MAC 
algoritmen DFWMAC (Distributed Foundation Wireless Multiple access control), vilken 
är en så kallad distribuerad form av accesskontroll. Distribuerad i detta fall innebär 
kommunikation mellan två stationer. DFWMAC har ett tillägg för en centraliserad 
lösning, dvs. där överföringen kontrolleras centralt. Eftersom IEEE 802.11 och andra 
trådlösa nätverk har svårt att kunna upptäcka kollisioner på mediet, då mediet ofta är 
luften, används accessmetoden CSMA/CA (Carrier Scence Multiple Access/Collision 
Avoidence), till skillnad från vanliga lokala nätverk som istället använder CSMA/CD 
(där förkortningen CD står för collision detection).[2][5]      

2.4.1 Carrier Scence Multiple Access/Collision Avoidence 

Som namnet avslöjar lyssnas mediet av och kontrolleras att det inte nyttjas innan 
informationen skickas för att undvika kollisioner, så kallad collision avoidence. För att 
skicka ett paket måste först stationen kontrollera att mediet, i detta fall radiotrafiken, är 
fri. Är mediet fritt väntar stationen en speciell tidsenhet som heter IFS (InterFrame 
Space). Tidsenheten är en kontrollfunktion för stationer. Då IFS gått ut provar stationen 
att lyssna av mediet igen. När paketet skickas finns ett tidsvärde kallat duration, vilken 
finns i ramhuvudet på paketet. Duration fältet har som uppgift att tala om hur stort paket 
är som kommer att skickas. Storleken på paketet uppskattas genom att sändaren talar om 
hur lång tid det tar för paketet att skickas (inkluderar handskakningar). De enheterna som 
snappar upp ramhuvudet uppdaterar i sin tur respektive NAV-timer (Network Allocation 
Vector) med värdet i durationfältet. Ett värde i NAV-timer innebär därmed att de andra 
stationerna måste vänta till timern går ut innan de kan prova att lyssna av mediet för att 
sedan kanske skicka iväg egna paket, dvs. NAV-timern indikerar att mediet är upptaget. 
Vill samma station sända ett till paket väntar den en IFS. Är mediet fritt väntar sändaren 
ytterligare en tid för att sedan skicka det nya paketet. Är däremot mediet upptaget 
kontrolleras mediet av med jämna mellanrum och vid fritt medium körs samma process 
igen (NAV-timern måste också ha värdet noll för att sändaren ska kunna skicka paket).  

 

 

 

 

 

 

 
figur 6. CSMA/CA:s process innan en station kan skicka iväg information 
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En risk som finns i trådlösa nätverk är att stationer kanske inte ser varandra. Detta 
innebär att två stationer kan uppfatta mediet som fritt och på så sätt förstöra för varandra. 
Problemet har dock lösts genom att införa två stycken kontrollpaket vid namn Request to 
send (RTS) och Clear to send (CTS). Kontrollpaketen fungerar så att då en station vill 
skicka information skickar den först ut ett RTS paket till mottagaren. Tycker mottagaren 
att det är fritt att skicka informationen så skickar mottagaren tillbaka ett CTS paket och 
efter detta kan kommunikationen mellan de båda ske. RTS och CTS paketen innebär att 
det blir mer trafik i nätverket och därmed minskar genomströmningen. Minskad 
genomströmning är priset för ett mera hållbart system vid hög belastning. CSMA/CD får 
t.ex. mindre genomströmning än CSMA/CA vid hård belastning.[2][5]   

2.5 Modulationstekniker 

För att en digital signal ska kunna överföras via radio måste den göras om till analog, 
med andra ord måste signalen moduleras. Inom datorkommunikation är modulering 
genom ändring av signalens fas vanlig, kallas PSK (Phase Shift Keying). PSK innebär att 
man låter fasen hoppa mellan olika lägen och vid varje lägesförändring överförs en bit 
eller symbol. Den allra enklaste versionen av PSK är BPSK (Binary Phase Shift Keying) 
där överförs en bit genom att låta fasen hoppa mellan två lägen. Två bitar överförs då vi 
hoppar mellan fyra olika lägen (Quadrature PSK), för tre bitar måste vi ha åtta lägen 
(8PSK) osv.[5][14]   

 

 

 

 

 

 

 

 
figur 7. Olika varianter av Phase Shift Keying 
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2.5.1 Exempel på modulationstekniker 

• DBPSK: Differential Binary Phase Shift Keying heter den modulationsteknik som 
IEEE 802.11 använder då det är mycket störningar runt signalen eller då signalen 
är svag. Hastigheten vid DBPSK är 1Mbit/s. Detta värde fås fram genom en 
symbolhastighet på 1Msymbol/s multiplicerat med BPSK som överför 
1bit/symbol.[5][14]   

• DQPSK: Den vanligaste modulationstekniken i IEEE 802.11 är Differential 
Quadrature Phase Shift Keying. Med denna modulationsteknik får vi en hastighet 
på 2Mbit/s (överför 2bitar/symbol).[5][14] 

• GFSK: Använder samma teknik som PSK fast istället för att skifta fas, skiftas 
frekvensen. Samma förutsättningar gäller för hastigheten som hos PSK, dvs. 
frekvensförändringar mellan två värden ger 1 bit/tillståndsförändring, fyra värden 
ger 2 bitar osv.[5][14]  

• OFDM: Orthogonal Frequency-Division Multiplexing är en modulationsteknik 
vilken man grovt uppdelad kan säga är en kombination av två tekniker. Den ena 
tekniken är MCM (Multi Carrier Modulation) vilken delar upp bitströmmarna 
som ska sändas i mindre bitar där varje del moduleras för sig. Varje liten del av 
bitströmmarna sänds också separat. Den andra delen är FSK (Frequency Shift 
Keying), vilken använder två olika frekvenser för att skilja ettor och nollor åt. 
Alla delar av bitströmmen sänds samtidigt (52 stycken delar av den ursprungliga 
bitströmmen, varav 48 används som bärare av information). Delarna är separerade 
med ett visst mellanrum. Bandbredd sparas med den här modulationstekniken 
pga. av att de olika delarna är ortogonala mot varandra, vilket innebär att de inte 
stör varandra och möjliggör då överlappning.[5][14]   

2.6 Överföringstekniker 

Inom WLAN finns det en mängd olika fysiska metoder/tekniker för att överföra signalen 
från sändaren till mottagaren. De två vanligaste metoderna som också funnits med sedan 
grundstandarden IEEE 802.11 är två olika typer som bygger på tekniken Spread 
spectrum.[3][5][6]   

2.6.1 Spread spectrum 

Spread spectrum innebär att sändaren sprider ut informationen över hela frekvensspektret 
som blivit tilldelas sändaren och mottagaren för att kommunicera. Genom att sprida ut 
informationen över hela frekvensspektret används bandbredden på ett effektivt sätt då fler 
frekvenser används på samma gång. Man kan jämföra tekniken med att fylla ett badkar. 
Används flera slangar kommer badkaren att fyllas snabbare än då man bara använder en 
slang. Spread spectrum minskar även störningspåverkan av signalen. Grundstandarden 
har också stöd för infrarött ljus men den metoden används inte i dag.[3][5][6]    
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figur 8. Spread spectrum sprider ut signalen över frekvensspektret 

 

 

2.6.2 Direct Sequence Spread Spectrum 

Med Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) används olika sekvenser/delbitar (ettor 
och nollor) för att sprida ut signalen över frekvensområdet. Sekvenserna/delbitarna kallas 
ofta för chips och en kod av dessa chips kallas chipkod (eng. chippingcode). Eftersom 
chipkoden är samma hos både mottagare och sändare kan den lätt avkodas. Chipkoden 
fungerar alltså som en slags nyckel. När en sändare vill skicka information blandas 
informationen med chipkoden och för de som inte kan chipkoden kommer signalen att se 
ut som brus. Den sammansatta informationen och chipkoden moduleras sedan för att 
passa bärvågen som sedan skickar iväg informationen. Mottagaren gör sedan den 
ovanstående processen omvänt dvs. demodulerar bärvågen och använder chipkoden för 
att få fram originalinformationen.[3][5][6]      

Vanliga typer av chipkod är Barker-kod samt CCK (Complimentary Code Keying). CCK 
har kortare chipsekvens (8 bitar istället för 11 bitar) och ger därmed högre hastighet men 
till priset av att det är större chans för intersymbolinterference som kan leda till bitfel. 
Sammantaget är Barker-kod ett bra val vid lägre hastigheter och då störningar runt 
signalen är stora, medan CCK blir mera känslig för störningar men har en högre hastighet 
vilket är att föredra. Genom att en chipkod används har DSSS automatiskt en form av fel- 
korrektion (eng. error correction) inbyggd i sig. Bitar som blivit fel kan repareras via 
chipkoden.[3][5][6]     
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2.6.3 Frequency Hopping Spread Spectrum 

Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) delar upp frekvensbandet (använder hela 
ISM-bandet) i ett antal delkanaler. Hur många kanaler som frekvensbandet delas upp i 
varierar för varje land. Data skickas från sändaren till mottagaren genom dessa 
delkanaler. Varje kanal används bara en kort stund för att skicka information sedan byts 
kanal via ett förutbestämt mönster. Eftersom tekniken ”hoppar” mellan kanaler kallas 
detta mönster för hoppsekvens. Hoppsekvensen är en FHSS-algoritm vilken bestämmer 
hur lång tid varje kanal ska skicka information och vilka kanaler som sekvensen hoppar 
mellan. Information skickas alltså på en kanal en kort tid och på en annan kanal lika kort 
tid.[3][5][6]    

Då signalen inte existerar så lång tid inom varje kanal, blir störningskänsligheten väldigt 
liten, förutsatt att två olika signaler inte har samma hoppmönster. Hoppsekvensen gör det 
svårare för en obehörig att lyssna på signalen då signalen låter som brus om man inte vet 
hoppsekvensen. FHSS används mycket av militären men i WLAN-sammanhang är 
hoppsekvensen oftast känd, vilket medför att säkerheten i princip är eliminerad. Därför är 
DSSS att föredra av de två teknikerna rent säkerhetsmässigt då säkerheten i DSSS är 
bättre pga. att det är svårt att tolka signalen utan rätt chipkod.[3][5][6]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figur 9. Frequency Hopping Spread Spectrum byter kanaler efter ett mönster 

 

2.6.4 Infrarött ljus 

Infrarött ljus (IR) är en teknik som var specificerad vid grundstandarden, men denna 
teknik fick aldrig någon genomslagskraft trots att tekniken både är billig samt att signalen 
inte behöver ha fri sikt. Infratrött ljus kom aldrig att användas då radiovågor kan 
användas på längre avstånd. IR har dock en fördel i att den inte och tar sig igenom väggar 
och tak som radiovågor, vilket är bra ut ett säkerhetsperspektiv.[3][5][6]  
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2.7 Institute of Electrical and Electronics Engineers 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) är en internationell och ideell 
organisation för ingenjörer som bildades i början av 1960-talet då de två amerikanska 
organisationerna AIEE (American Institute of Electrical Engineers) och IRE (Institute of 
Radio Engineers) valde att bilda en större genensam organisation. AIEE har sina rötter 
från sent 1800-tal och arbetade främst med att ta fram standarder i USA för trådbunden 
kommunikation samt ljus och kraftsystem. IRE i sin tur har rötter från tidigt 1900-tal och 
arbetade med radiokommunikation.[3][5][6][19][20][21]   

Idag har IEEE nära 400 000 medlemmar i över 150 länder. Organisationen har många 
olika uppgifter som t.ex. publicering av litteratur inom områden som elektronik och 
datateknik, dela ut bidrag till olika program som är relaterade till organisationen och ge 
priser för personer som utfört betydelsefulla uppgifter i områden som IEEE arbetar inom. 
En viktig uppgift som IEEE utför är utveckling, framtagning och publicering av 
internationella standarder inom olika teknikområden som t.ex. elektroteknik, 
tele/datakommunikation och informationsteknik. Standarder som tagits fram av IEEE kan 
sedan med stor sannolikhet bli ISO (International Standardisation Organisation) 
standarder. Standarder som är relaterade med nätverk har fått numret 802 (numret 
kommer från att organisationen startade arbeta med dessa områden i februari 1980). Efter 
siffrorna 802 kommer en punkt följt av ett nummer. WLAN har fått numret 11 och har 
därmed samlingsbeteckningen 802.11.[3][5][6][19][20][21]  

2.8 Standarder inom Wireless Local Area Networks 

WLAN är inte någon ny företeelse i sig, trådlösa nätverk fanns redan på 1980-talet men 
gick då inte under namnet WLAN, utan radiolan. Problemet med dessa radiolan var att 
varje leverantör hade sina speciella produkter och använde olika frekvenser, dvs. det 
fanns ingen standardisering. Utrustningen som användes var dessutom väldigt klumpig 
och dyr i jämförelse med dagens enheter. Dagens standarder för WLAN är till för att 
olika tillverkare ska kunna tillverka sina produkter och veta att de är kompatibla med 
andra tillverkares produkter som använder samma standard. Standarder inom IEEE 
802.11 familjen specificerar fler olika saker. Några av dessa är hur trådlösa klienter samt 
accesspunkter ska kommunicera med varandra, hur signalerna ska skickas samt hur 
säkerheten ska implementeras.[3][6][18][22] 

2.8.1 Grundstandarden IEEE 802.11 

Den första standarden för WLAN kom 1997 och kallas ofta för grundstandarden. 
Beteckningen för grundstandarden är IEEE 802.11. När standarden kom möjliggjorde den 
för en internationell samstämmighet inom bl.a. vilket intervall av frekvensbandet som ska 
användas för WLAN. Intervallet som används är det licensfria ISM-bandet (Industrial, 
Scientific and Medical) vilket arbetar på frekvensintervallet 2,4-2,5 GHz. Att detta 
frekvensband är licensfritt är en stor fördel då tillverkare inte behöver betala för licenser, 
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vilket är bra för konsumenterna då priserna för trådlösa nätverksprodukter med all 
sannolikhet blir billigare.[3][6][22]   

En nackdel med ISM-bandet är att tekniker som Bluetooth och HomeRF samt 
mikrovågsugnar också arbetar inom samma frekvensintervall. Detta problem kan avvärjas 
med tekniker som tar bort störningar. IEEE 802.11 använder FHSS (Frequency Hopping 
Spread Spectrum) och DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) för detta ändamål. 
Standarden kan även använda IR. Hastigheten för IEEE 802.11 ligger på 1-2 Mbit/s. 
Grundstandarden har en mängd olika standarder och arbetsgrupper under sig, vilka har ett 
bokstavssuffix efter sig t.ex. IEEE 802.11b. Vilket bokstavssuffix en standard eller 
arbetsgrupp får beror på när de blev tillsatta och accepterade av organisationen. 
[3][6][22]    

2.8.2 IEEE 802.11a 

Denna standard kom 1999 och är en utbyggnad av IEEE 802.11. Standarden har 
bokstavssuffixet a, vilket borde innebära att den kom först efter grundstandarden men 
pga. speciella tillstånd från myndigheter i USA för frekvensbandet som standarden 
använder uppkom det en försening. Standarden använder sig istället för ISM-bandet av 
UNII-bandet (Unlicensed National Information Infrastructure) som arbetar på 5 GHz. En 
nackdel med att använda 5 GHz är att denna frekvens kan i många länder kräva att man 
har licens. Detta innebär att produkter som tillverkas i ett land kanske inte fungerar i ett 
annat. I Sverige finns begränsningarna att standarden bara får användas utomhus samt att 
man bara använder delar av frekvensområdet. Att använda en högre frekvens medför 
även att det effektiva avståndet från accesspunkt till klient blir kortare.[3][6][18][22]      

Fördelen med att använda 5 Ghz är att med en högre frekvens får WLAN som använder 
denna standard en teoretisk gräns på 54Mbits/s, vilket är högre än t.ex. IEEE 802.11b. 
Vanliga hastigheter som används är 6, 12 samt 24Mbits/s. Användningsområden för 
standarden är trådlösa ATM system och i accesshubbar.[3][6][18][22]    

Modulationstekniken som används är OFDM (Orthogonal frequvency division 
multiplex). OFDM har en stor nackdel i att tekniken förbrukar mycket effekt, men 
komponenter finns för att kringgå detta problem. Eftersom OFDM används i den här 
standarden är den inte bakåtkompatibel med grundstandarden eller andra standarder, 
vilka använder andra modulationstekniker samt arbetar på ISM-bandet.[3][6][18][22]    

2.8.3 IEEE 802.11b 

År 1999 kom standarden IEEE 802.11b, som också är en utbyggnad av grundstandarden 
(standarden var den första riktiga operativa eftersom IEEE 802.11a hade problem med 
tillstånd från myndigheter i USA). Som nämnt i föregående stycke använder denna 
standard sig av samma frekvens som grundstandarden dvs. ISM-bandet på 2,4 GHz. Inom 
IEEE 802.11b används bara DSSS via radio. IR alternativet som fanns hos 

  - 16 -



Informationssäkerhet inom trådlösa lokala nätverk 
_______________________________________________________________________________ 

 
grundstandarden är inte längre ett val. Eftersom DSSS används samt att standarden 
arbetar på ISM-bandet är den fullt bakåtkompatibel med grundstandarden.[3][6][18][22]    

Standarden har en teoretisk hastighet på 11Mbits/s. Modulationstekniker som används är 
DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying) eller DQPSK (Differential Binary 
Quadrature Shift Keying) beroende på hur mycket signalen störs. CCK (Complementary 
code keying) används även som komplement till ovannämnda modulationstekniker. 
Modulationstekniken som används medför att standarden är mindre känslig för så kallad 
multipath propagation interference.[3][6][18][22] 

Standarden har pga. en lyckad certifiering kallad Wi-Fi blivit den mest populära och 
vanligaste inom WLAN. Certifieringen innebär att alla produkter som använder IEEE 
802.11b samt märkta med Wi-Fi kan kommunicera med varandra utan problem. Bakom 
certifieringen Wi-Fi står organisationen WECA (Wireless Ethernet Compatibility 
Alliance). Nackdelar med standarden är att ISM-bandet är väldigt trångt eftersom det 
finns fler produkter och tekniker som använder samma band. Exempel på sådana är 
Bluetooth, mikrovågsugnar, trådlösa telefoner samt baby monitorer.[3][6][18][22]     

2.8.4 IEEE 802.11g 

Den här standarden är helt enkelt en uppgradering av IEEE 802.11b. IEEE 802.11g har 
ökat hastigheten till 54Mbit/s i ISM-bandet (2,4GHz). För att åstadkomma detta använder 
standarden sig av OFDM för hastigheter över 20 Mbit/s och DSSS kombinerat med CCK 
vid hastigheter under 20 Mbit/s. Standarden är helt bakåtkompatibel med IEEE 802.11b 
pga. att båda standarderna arbetar inom samma frekvensområde.[3][6][18][22] 

Eftersom IEEE 802.11g samt IEEE 802.11a arbetar inom olika frekvensområden samt 
använder OFDM kan man fråga sig vilken som är bäst? En fördel med IEEE 802.11g är 
att den bygger på den populära standarden IEEE 802.11b och är därmed helt 
bakåtkompatibel med den standarden. Eftersom IEEE 802.11b är den populäraste 
standarden är chansen även stor att många företag och hem, redan har en infrastruktur 
byggd på IEE 802.11b och därför blir uppgraderingen till 54 Mbps lättare med IEEE 
802.11g. Nackdelar med standarden är de samma som för IEEE 802.11b att 
frekvensområdet som de båda standarderna använder är väldigt trångt.[3][6][18][22]     
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2.9 Arbetsgrupper inom Wireless Local Area Networks 

Inom IEEE 802.11 familjen finns förutom de ovannämnda standarderna även en mängd 
olika arbetsgrupper. Arbetsgruppernas uppgift är att arbeta med specifika delar inom 
trådlös kommunikation. Varje arbetsgrupp fokuserar ofta på en del och arbetar med att 
förbättra denna del. Resultatet som arbetsgrupperna tar fram kan i vissa fall leda fram till 
egna standarder eller förbättringar av befintliga standarder. För fullständig översikt över 
alla befintliga arbetsgrupper samt standarder hänvisas läsaren till tabell 1.[3][6][18][22]     

2.9.1 IEEE 802.11e 

Den här arbetsgruppen arbetar med att utveckla funktioner för att införa QoS (Quality of 
Service) egenskaper och stöd för multimedia till de redan befintliga standarderna. QoS 
egenskaper fås genom att bandbredd kan reserveras. IEEE 802.11b hade vissa funktioner 
för att erbjuda QoS, men dessa funktioner var inte tillräckliga. Genom att QoS 
egenskaper tillförts WLAN blir en mängd olika tillämpningar som t.ex. video/audio on 
demand och VoIP (Voice over IP) möjliga.[3][6][18][22]  

2.9.2 IEEE 802.11f 

Arbetsgruppen arbetar med att utveckla en standard för vidarebefordran av information 
(oberoende av tillverkare) mellan accesspunkter för att roaming ska kunna fungera. 
Roaming innebär att signalen upprätthålls trots att en användare lämnar täckningsområdet 
för sin nuvarande accesspunkt och byter till en annan accesspunkt. Uppkoppling måste 
upprätthållas vid bytet och för detta ändamål måste den nya accesspunkten får reda på 
information om klienten som ska byta av den ursprungliga accesspunkten. Uppgifter om 
användaren behövs för att kunna verifiera användaren i nya accesspunkten. Paralleller 
kan dras till mobila telesystem där basstationerna i detta fall har hand om så kallade 
handovers då en mobilterminal lämnar täckningsområdet för en basstation och övergår 
till ett starkare täckningsområde från en annan basstation. Detta är ett problem i IEEE 
802.11b där denna kommunikation inte är standardiserad utan olika lösningar finns 
beroende på tillverkare.[3][6][22]   

2.9.3 IEEE 802.11h 

Arbetsgruppen arbetar för att IEEE 802.11a ska anpassas till licensrestriktionerna i 
Europa så att IEEE 802.11a kan fungera inom alla Europeiska länder.[2][3][6]   

2.9.4 IEEE 802.11i 

Den här arbetsgruppen arbetar för att införa ett säkerhetstillägg till befintliga IEEE 
802.11 standarder. Hela tanken är att användare ska kunna välja vilken säkerhetslösning 
som passar just deras eget ändamål.[3][6][22]   
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Standard/Arbetsgrupp Innehåll 

802.11 Första standarden som kom 1997, kallas för grundstandarden 

802.11a Standard som använder sig av UNII bandet på 5 GHz 

802.11b Vanligaste standarden 

TGc Arbetsgrupp som rättade till vissa kodningsfel i IEEE 802.11a  

802.11d Utvecklande av frekvenshoppning mellan olika domän 

TGe QoS utveckling inom trådlösa nätverk 

802.11f Roaming mellan fasta accesspunkter 

802.1g Vidareutveckling av IEEE 802.11b 

802.1h Kompabilitet för IEEE 802.11a inom Europa 

802.1i Förbättring av säkerhet i datalänklagret 

802.11j Justering av IEEE 802.11a för att anpassas till Japanska radionätet 

TGk 

 

Förhöjning av kommunikationen mellan klienter och nätverk för 
bättre underhållning av otillräcklig radioanvändning 

TGm För att införliva förändringar gjorda av a,b,d. m för underhållande 

TGn Högre genomströmning. Över 100 Mbps 

TGp För användning av 802.11 i bilar  

TGr Förhöjning av roaming kapacitet 

TGs För ihopkopplande av olika nätverks teknologier 

TGt Test och mättester för specifikationer inom 802.11 

TGu Modifiering för att anpassa 802.11 med andra nätverks teknologier. 

tabell 1. Standarder och Arbetsgrupper inom IEEE 802.11 
Källa: Gast, Matthew (2005). 802.11 Wireless networks – 
the definite guide. O’Reilly media Inc 
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3.  Informationssäkerhet 

3.1 Introduktion till informationssäkerhet 

Informationssäkerhet är ett ord som kan ha flera meningar. För att mera gå in på djupet 
av själva ordet kan man dela in ordet i två delar, information och säkerhet. Med 
information menar Agneta Syrén i boken På egen risk - Handbok om 
informationssäkerhet, (2006) information ett företag har vid ett visst tillfälle. Det kan 
vara information i pappersformat lagrat i ett arkiv eller information lagrat på filer som 
finns på servrar, hårddiskar eller kanske bärbara lagringsmedia. Även företagets anställda 
kan ses som bärare av viktig information.[12] 

Andra delen, säkerhet, kan ha många olika meningar. Man kan t.ex. titta på engelska 
språket där två olika ord beskriver säkerhet. Dessa ord är safety och security där security 
innebär att användaren känner trygghet och safety innebär att de materiel som en 
användare använder är säkra.[12] 

För att definiera inforationssäkerhets begrepp kan man återigen se till en definition i 
Agneta Syréns bok På egen risk - Handbok om informationssäkerhet, (2006) som lyder: 
”informationen ska vara säker, tillgänglig, spårbar och riktig så att företaget, dess 
medarbetare, kunder, ägare samt leverantörer och andra intressenter skall kunna vara 
säkra”. I definitionen nämns vissa principer som bör uppnås för att ett system ska vara 
säkert. Dessa principer är sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Några av 
dessa principer finns även beskrivna i en mängd litteratur och är även med i den så 
kallade CIA-treenigheten (som beskrivs i kapitel 3.2).[12] 

I praktiken brukar informationssäkerheten delas in i två huvuddelar. Dessa är den 
administrativ säkerhet, vilken handlar om regler, organisationen och styrning av 
informationssäkerheten. Den andra delen är den tekniska säkerheten, vilken i sin tur är 
indelad i två delar. Dessa delar är fysisk säkerhet och IT-säkerhet. Med fysisk säkerhet 
menas hur man fysiskt skyddar olika datamedia. IT-säkerheten handlar om hur systemet 
skyddas mot obehörig åtkomst (datasäkerhet) och hur man skyddar informationen när den 
överförs (kommunikationssäkerhet).[15] 
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3.2 CIA 

När man pratar om information- och datasäkerhet i allmänhet har olika personer olika syn 
på vad dessa begrepp verkligen innebär. För att få ett gemensamt och väldefinierat sätt att 
beskriva informationssäkerhet, har personer som arbetar med informationssäkerhet 
framkastat den så kallade CIA-treenigheten. CIA är en förkortning av orden 
Confidentiality, Integrity och Availability. Dessa tre bokstäver i CIA beskriver olika 
delar av säkerhetsaspekter som är viktiga att ett informationssystem tar hänsyn till för att 
klassas som säkert. För att veta vad varje bokstav beskriver följer en kort genomgång av 
respektive bokstav i CIA. Varje bokstav är översatt till svenska men har samma 
betydelse.[10][12] 

3.2.1 Sekretess 

Denna del av CIA-treenigheten är kanske den vanligaste då man pratar om 
informationssäkerhet. Sekretess (eng. confidentiality) innebär att obehöriga personer inte 
ska kunna ta del av känslig information. I dagens system finns en mängd sätt att införa 
sekretess i sitt system. Accesskontroll i olika former som t.ex. lösenord är vanligt precis 
som kryptering där man förhindrar att information uppfattas av en tredje part vid 
kommunikation över t.ex. Internet eller inom det trådlösa nätverket i företaget.[10][12] 

3.2.2 Tillförlitlighet 

Den andra delen av treenigheten handlar om att skydda tillförlitligheten (eng. integrity) 
hos den känsliga informationen. Med tillförlitlighet menas att man ska kunna lita på att 
informationen är riktig och inte modifierad (att tillståndet av informationen inte blivit 
rubbat) Informationen ska bara kunna ändras av behöriga användare samt funktioner. 
Informationen ska alltså skyddas från obehörig ändring som t.ex. att en hacker bryter sig 
in i systemet. Tillförlitlighet innebär även att informationen ska skyddas från incidenter 
som är beror på incidenter som inte kan påverkas, exempelvis strömavbrott. På samma 
sätt som sekretess uppnås kan även tillförlitlighet säkerhetsställas. Accesskontroll och 
kryptering med digitala signaturer där informationen bara kan ändras av behöriga är ett 
sätt att uppnå tillförlitlighet.[10][12] 

3.2.3  Tillgänglighet 

Sista delen av treenigheten är tillgänglighet (eng. availability), vilket innebär att behöriga 
användare ska ha tillgång till informationssystemet. Kan inte företaget eller 
organisationen använda informationen som skyddas är informationen värdelös och 
säkerheten runt informationen onödig.[10][12] 
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3.3 DAD 

Om CIA-treenigheten utgör normer och rekommendationer för vad ett 
informationssystem ska täcka för att anses som säkert, så utgör DAD-treenigheten tre 
delar som kan ses som antagonister till respektive CIA del. Vad händer då respektive del i 
CIA inte kan uppnås. Detta beskrivs inom DAD-treenigheten. Förkortningen DAD står 
för Disclosure, Alteration och Denial. Nedan följer en liknande beskrivning av DAD- 
treenigheten som av CIA-treenigheten i föregående kapitel. Precis som i kapitel 3.2 har 
varje bokstav översatts till svenska men har samma betydelse.[10]  

3.3.1 Avslöjande 

Då sekretess delen misslyckas uppstår avslöjande av informationen (eng. disclosure). 
Med avslöjande av informationen kommer obehöriga åt information som ska vara säker. 
Det finns många sätt i hur avslöjande kan inträffa. Hackerintrång, insiderläckor eller att 
ett program som står för säkerheten helt enkelt slutar att fungera som det ska.[10] 

3.3.2 Modifiering 

Denna del av DAD-treenigheten uppkommer då tillförlitlighetsdelen av CIA-treenigheten 
slutar att fungera. Modifiering (eng. alteration) kan uppkomma på många olika sätt. 
Dessa kan både vara elaka attacker från en obehörig eller olyckor som ingen kan 
förutspå, exempelvis olycklig borttagning av data av en behörig okunnig användare, 
strömavbrott som resulterar i avbrutet sparande av information samt hackerattacker.[10] 

3.3.3 Nekande 

Sista delen av treenigheten är den del som uppkommer då tillgänglighet (eng. 
availability) inte säkerställs eller inte uppnås. Detta kan hända då behörig personal inte 
kan komma åt information, vilken de har behörighet för. Incidenter som orsakar nekande 
(eng. denial) kan både vara illa menade men även olyckliga som t.ex. ett datorhaveri.[10]    

  

figur 10. CIA och DAD treenigheten 
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4.  Kryptering 

4.1 Introduktion till kryptering 

Kryptering handlar om att lagra och skicka data så att obehöriga inte kan ta del av 
informationen. Mer direkt handlar kryptering om att omvandla en specifik ”text”, 
antingen i form av dokument som läses av människor eller i form av körbar kod som 
läses av datorer, till en ”text” som är slumpmässig och oläsbar för de som är obehöriga 
men läsbar av dem som har behörighet (efter att ha dekrypterat texten). Den läsbara 
texten kallas för klartext (plaintext) och den krypterade texten kallas för krypterad text 
(ciphertext).[3][10] 

4.1.1 Krypteringens mål 

Inom kryptering brukar man tala om fyra olika mål som ett krypteringssystem bör sträva 
efter att uppnå. Dessa fyra är sekretess (eng. confidentiality), tillförlitlighet (eng. 
integrity), autentisering (eng. authentication) och spårbarhet (eng. nonrepudiation), där 
sekretess ofta är den del som mest förknippas med kryptering av gemene man. Från 
början då kryptering användes var man ofta bara intresserad av att uppnå sekretess. Idag 
har man insett att de andra tre målen är minst lika viktiga för ett krypteringssystem om 
det ska klassas som bra säkerhet. Nedan följer en beskrivning av de fyra målen 
(observera likheten med CIA-treenigheten).[3][10] 

• Sekretess: Detta begrepp innebär att krypteringssystemet ska se till att obehöriga inte 
ska kunna läsa meddelandet som skickas mellan en sändare och en mottagare. Målet 
uppnås genom att kryptera meddelandet med en krypteringsnyckel/par av 
krypteringsnycklar.[3][10]  

• Tillförlitlighet: Denna del innebär en garanti att meddelandet inte har blivit ändrat 
vare sig medvetet av en attackerare eller omedvetet via fel under överföringen. 
Meddelandet som sänds ska alltså vara samma som tas emot av mottagaren. En så 
kallad hash-funktion används för att garantera att inget fel inträffat då meddelandet 
skickades. Detta uppnås genom att hash-funktionen genererar ett så kallat message 
digest av meddelandet. För att garantera att ingen har försökt att ändra på 
meddelandet brukar message digest även krypteras. Det kallas då för en digital 
signatur.[3][10]    

• Autentisering: Behandlar en viktig del då den ska se till att verifiera sändaren, så att 
mottagaren vet att meddelande verkligen kommer från den riktiga sändaren. Sändaren 
krypterar meddelandet på ett speciellt sätt så mottagaren vet att det är riktigt. Kort kan 
man säga att målet med autentisering ska stärka en identitet hos en användare eller ett 
system. Digitala certifikat används för detta ändamål.[3][10]  

• Spårbarhet: Handlar om att sändaren inte ska kunna neka att han/hon skickat 
meddelandet.[3][10] 
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4.1.2 Krypteringssystemens komponenter 

Kryptering sker med hjälp av ett krypteringssystem. Krypteringssystemet är antingen 
baserat på hårdvara (komponenter) eller via mjukvara (programkod i en applikation). Ett 
krypteringssystem består av en krypteringsalgoritm, vilken kan liknas vid 
krypteringssystemets hjärta. Detta hjärta bestämmer hur avancerat resterade delar av 
systemet ska vara. Dessa delar är krypteringsnycklarna, protokollen samt mjukvaran.[3]  

• Krypteringsalgoritmen: Krypteringsalgoritmen arbetar ofta tillsammans med 
krypteringsnyckeln/nycklarna . Kort kan man säga att krypteringsalgoritmen är en 
samling av regler vilka avgör hur krypteringen/dekrypteringen ska utföras. Dagens 
krypteringsalgoritmer är inte längre hemliga utan allmänt kända, vilket gör att 
krypteringsalgoritmen inte i sig utgör någon avlyssningssäkerhet. Den hemliga delen i 
ett krypteringssystem är istället ofta krypteringsnyckeln/nycklarna. Ett bra sätt att 
jämföra krypteringsalgoritmen och krypteringsnyckeln är ett vanligt lås på en 
ytterdörr. Låsen kan vara tillverkade av samma tillverkare där teknik är allmänt känd. 
Själva säkerheten ligger istället i nyckeln till låset, vilken bör vara unik och 
individuell till respektive lås.[3] 

• Krypteringsnyckeln: Krypteringsnyckeln eller krypteringsvariabeln som den också 
kallas är som tidigare nämnt ofta den hemliga delen av ett krypteringssystem. En 
nyckel är uppbyggd av olika slumpvalda sekvenser av bitar. Längden på dessa 
sekvenser bestäms av nyckelns så kallade nyckelintervall (eng. keyspace). 
Nyckelintervallet är helt enkelt längden på nyckeln. När en nyckel ska genereras 
används ett slumpmässigt värde som ligger inom nyckelintervallet. För att veta hur 
många nycklar ett nyckelintervall kan slumpa fram får man genom att ta bitlängden 
upphöjd till 2 (binärt). Vanliga nyckelintervall i dagens krypteringssystem är 128, 
256, 512 bitar. En 128 bitar lång nyckelintervall kan alltså generera 2128 (ca 3*1038) 
möjliga nycklar.[3] 

4.1.3 Krypteringssystemens styrka 

Själva syftet med ett krypteringssystem är att tillgodose krypteringsmålen. Hur bra 
systemen är på att göra detta kan man se som hur ”starkt” systemet är. Med starkt menas 
då hur lätt det är att knäcka den privata delen av systemet, vilket ofta är 
krypteringsnyckeln/nycklarna men kan i vissa enstaka fall även vara 
krypteringsalgoritmen. Hur starkt ett system är beror även i stora drag på helheten av 
systemet. Ett system är inte starkare än dess svagaste länk. En angripare som hittar den 
svaga länken kan lätt även knäcka de mera ”starka” delarna av systemet. Hemligheten av 
nycklar, deras längd samt initialiseringsvektorn (eng. initialization vector) är bitar som 
måste hålla god säkerhet.  

Styrkan av ett system mäts även genom hur lång tid, hur mycket resurser som behövs 
samt den kraft det tar för en attackerare att knäcka systemet. Ett vanligt sätt att knäcka 
system är via brute force, vilket innebär att attackeraren provar alla möjliga nycklar tills 
han/hon hittar den rätta nyckeln. Om resten av systemet är starkt är nyckellängden en 
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viktig faktor då en längre nyckel givetvis tar längre tid att knäcka (flera nycklar att gå 
igenom). Naturligtvis spelar val av algoritm också roll.[3]    

4.2 Krypteringsmetoder 

Krypteringsalgoritmen och krypteringsnyckeln är som tidigare nämnts två viktiga delar i 
krypteringssystem. För att kunna kommunicera med hjälp av kryptering måste de båda 
parterna som vill kommunicera, använda samma krypteringsalgoritm. Nyckeln däremot 
kan variera. Det finns två typer av krypteringsmetoder där den ena innebär att sändare 
och mottagare använder samma slags nyckel, kallad symmetrisk kryptering. Den andra 
metoden kallas asymmetrisk kryptering och innebär att sändaren och mottagaren 
använder olika slags nycklar (nycklarna måste däremot vara förknippade med varandra 
på något sätt).[3] 

4.2.1 Symmetrisk kryptering 

Inom symmetrisk kryptering används som sagt samma nyckel både för kryptering samt 
dekryptering. Nycklar inom symmetrisk kryptering kallas ofta för hemliga nycklar (secret 
keys) eftersom en attackerare enbart behöver få tag i nyckeln för att kunna läsa det 
krypterade meddelandet. Ett problem med symmetriska krypteringssystem är att de 
kräver många nycklar då flera ska kommunicera. För att ta ett exempel kan man tänka sig 
en vanlig skolklass på 30 personer som vill kommunicera med varandra. För att de ska 
kunna göra det krävs det 435 stycken olika nycklar. Antalet får man fram genom formeln 
N(N-1)/2, där N är antalet personer som vill kommunicera. Kort kan man säga att det 
behövs en nyckel för varje person du vill kommunicera med. Är det tre stycken som vill 
använda symmetrisk kryptering krävs alltså att du har två nycklar (en per person) för att 
kunna använda krypteringen.[3] 

 

 

 

 

 

 

 
figur 11. Symmetrisk kryptering 
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Ett annat problem med symmetrisk kryptering är hanteringen av de hemliga nycklarna. 
Hur ska två personer som vill kommunicera tala om för varandra vilken nyckel som ska 
användas? Att behöva fördela nycklar på ett säkert sätt kan lätt äventyra hela 
krypteringen. Det brukar kallas att nycklar bör levereras out of bounds. Nycklar bör alltså 
inte skickas via e-mail eller liknande, då det är lätt för en attackerare att snappa upp 
nyckeln och då är hela krypteringen oanvändbar.[3] 

Fördelar med symmetrisk kryptering är att metoden är väldigt snabb och svår att knäcka. 
Stora datamängder kan krypteras snabbt och då stora nycklar används blir säkerheten 
stor. Ett symmetriskt krypteringssystem erbjuder sekretess men inte autentisering eller 
spårbarhet då användandet av samma nyckel inte ger några garantier på vem som sänt 
meddelandet (kan vara en attackerare som kommit över en nyckel). Några exempel på 
symmetriska krypteringssystem är Data Encryption Standard (DES), Rivest Cipher 4 
(RC4) samt Advanced Encryption Standard (AES).[2][13]  

4.2.2 Asymmetrisk kryptering 

Asymmetrisk kryptering eller Public key systems som asymmetrisk kryptering även 
kallas är den andra metoden för kryptering. Asymmetrisk kryptering använder sig av en 
publik nyckel samt en privat nyckel. Dessa båda nycklarna är matematiskt relaterade till 
varandra och tillhör en unik användare. Krypteringsmetoden går till så att ett meddelande 
som krypteras med den publika nyckeln bara kan dekrypteras med den publika nyckelns 
relaterande privata nyckel. Det samma gäller åt andra hållet dvs. ett meddelande som 
krypterats med den privata nyckeln bara kan dekrypteras med den privata nyckelns 
relaterande publika nyckel. En användare har alltså två nyckar där den privata nyckeln 
bara ska var känd av användaren. Den publika nyckeln däremot kan vara allmänt känd, 
vilket innebär att i princip alla i hela världen kan känna till den publika nyckeln.[3][13] 

 

 

 

 

 

 

 

 figur 12. Asymmetrisk kryptering 
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Det finns två typer på vilket sätt ett asymmetriskt system kan användas. Den ena typen 
innebär att sändaren krypteras meddelandet med mottagarens publika nyckel (som är 
allmänt känd). Mottagaren dekrypterar sedan meddelandet med sin privata nyckel. På 
detta sätt försäkrar sig sändaren att det bara är mottagaren som kan dekryptera och läsa 
meddelandet. Denna typ av asymmetriska system kallas secure message format och 
erbjuder sekretess då bara rätt mottagare med sin privata nyckel kan läsa meddelandet. 
[3][13]   

Motsatsen till secure message format är open message format. Denna typ av asymmetrisk 
kryptering innebär att sändaren krypterar meddelandet med sin egen privata nyckel. 
Mottagaren dekrypterar sedan meddelandet med sändarens publika nyckel. På detta sätt 
kan autentisering uppnås då mottagaren vet att enbart personen med en privat nyckel 
tillhörande den publika nyckeln kan ha krypterat meddelandet eftersom det går att 
dekryptera med den personens publika nyckel.[3][13] 

Till skillnad från symmetriska krypteringssystem är asymmetriska krypteringssystem 
långsamma. Detta beror på att symmetriska system använder sig av relativt enkla 
matematiska funktioner där bitar ersätts och blandas. Denna process tar inte mycket kraft 
av en dator och då denna process upprepas blir säkerheten även bra om stora nycklar 
används. Asymmetriska system är trögare helt enkelt pga. att de använder sig av mera 
avancerade och krävande matematiska funktioner.[3][13] 

Fördelen med asymmetriska system är att de har en mycket bättre nyckeldistribution och 
nyckelhantering. Asymmetriska system är också skalbara på ett annat sätt pga. den 
förbättrade nyckeldistributionen (behöver inte ha så många olika nycklar utan varje 
användare har en publik och en privat nyckel). Erbjudandet av autentisering och 
spårbarhet är också en fördel. Exempel på Asymmetriska system är RSA samt Digital 
Secure Algoritm (DSA).[3][13]    

4.2.3 Fusion mellan Symmetrisk och Asymmetrisk kryptering 

Det är lätt att se att respektive typ av krypteringssystem har sina respektive fördelar. 
Symmetriska system är t.ex. snabbare än asymmetriska system men tvärtom så är 
asymmetriska system skalbara och har en fungerade nyckeldistribution. Ett sätt att både 
få snabbheten hos de symmetriska systemen samt den goda nyckeldistributionen och 
skalbarheten hos de asymmetriska systemen är att använda de båda i en slags fusion. 
Varje system får komplettera varandra och bidra med sina respektive fördelar till 
hybridsystemet.[3] 

Det symmetriska systemet krypterar informationen precis som vanligt men här kommer 
det asymmetriska systemet in då krypteringsnyckeln ska skickas till mottagaren. Denna 
överföring görs säkert genom att krypteringsnyckeln även den krypteras med hjälp av 
mottagarens publika nyckel. På detta sätt används inte det asymmetriska systemet för 
själva krypteringen av meddelandet (vilken bör gå snabbt), istället används asymmetriska 
systemet för att säkert skicka iväg den hemliga krypteringsnyckeln.[3] 
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Mottagaren får alltså ta emot ett krypterat meddelande samt en krypterad 
krypteringsnyckel. Eftersom krypteringsnyckeln är krypterad med mottagarens publika 
nyckel, dekrypterar mottagen krypteringsnyckeln genom att använda sin relaterande 
privata nyckel. Sedan när krypteringsnyckeln dekrypterats är det bara för mottagen att 
dekryptera meddelandet med krypteringsnyckeln. En fusion mellan de båda typerna av 
krypteringssystem medför alltså att fler av CIA-målen uppnås än om respektive typ av 
system skulle användas separat.[3] 

4.2.4 Blockkryptering 

Blockkryptering delar upp ett meddelande i ett antal så kallade bitblock. Storleken på 
blocken varierar men vanliga storlekar är 32, 64, 128 bitar. När meddelandet delats in i 
bitblocken går varje block igenom en massa matematiska funktioner. Nyckeln avgör 
vilket block som ska gå igenom vilka matematiska funktion samt hur dessa ska appliceras 
på bitblocket i fråga. När denna process är klar finns en mängd olika krypterade bitblock 
redo att överföras till mottagaren. När mottagaren tagit emot de krypterade bitblocken 
dekrypteras dessa genom att göra processen baklänges med hjälp av 
krypteringsnyckeln.[3]  

En stark blockkryptering bör innehålla två stycken attribut kallade sammanblandning 
(eng. confusion) och spridning (eng.diffusion). Med sammanblandning menas att 
krypteringen bör vara så pass komplex att relationen mellan nyckeln och det kodade 
meddelandet inte går att utföra baklänges utan stora svårigheter. För attackeraren utan en 
krypteringsnyckel bör krypteringstexten vara helt slumpmässig.[3]  

Spridning innebär att ändrande av ett värde i meddelandet gör så att många värden i det 
krypterade meddelandet ändras. Man brukar säga att väldigt starka 
blockkrypteringssystem har en ändringssannolikhet på 50 %, vilket innebär att ändras ett 
värde i meddelandet kan så mycket som hälften av värdena i krypteringstexten att ändras. 
Sammantaget innebär sammanblandningsbegreppet att meddelandet blandas med andra 
bitar och spridning gör så att meddelandet ser ut som en enda röra för en utomstående.[3]    

4.2.5 Strömkryptering 

Till skillnad från blockkryptering delar inte strömkryptering upp meddelandet i block 
utan meddelandet ses som en ström av bitar där varje bit behandlas för sig. För att 
kryptera används så kallade nyckelstränggeneratorer (eng. keystreamgenerators), vilka 
utför XOR operationer på meddelandet. XOR står för eXclusive OR och är en logisk 
funktion. I XOR-funktionen blir två likadana siffror, dvs. en etta XOR med en annan etta 
lika med noll. Tar man istället och utför XOR-funktionen på två olika siffror, dvs. en etta 
och en nolla får man en etta som resultat.[3]   

Själva säkerheten ligger i krypteringsnyckeln vilken används tillsammans med 
nyckelstränggeneratorer. Nyckeln binds till en generator, vilket gör att en användare utan 
nyckel inte kan få samma nyckelstränggeneratorer eftersom förhoppningsvis så äger inte 
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användaren som inte har behörighet en krypteringsnyckel. Strömkrypteringssystem 
arbetar som tidigare nämnt på individuell bitnivå och kräver därför mera kraft, därför 
passar strömkryptering för hårdvara och blockkryptering för mjukvara.[3]    

4.2.6 Initialiseringsvektor 

Initialiseringsvektorn (eng. initialization vector)(IV) används ofta vid symmetriska 
system för att försäkra sig om att motverka att en attackerare ser mönster då t.ex. två 
meddelanden krypteras med samma nyckel. Skulle en attackerare se ett mönster kan 
han/hon kanske få reda på nyckeln och då är krypteringssystemet öppet för attacker. IV 
används med krypteringsalgoritmen för att ge slumpartade värden som förebygger att 
mönster uppkommer i krypteringsprocessen. IV behöver inte krypteras vid överföring till 
mottagaren.[3]  

4.3 Exempel på Symmetriska krypteringssystem 

4.3.1 Data Encryption Standard  

Denna metod för symmetrisk kryptering har funnits sedan slutet av 1970-talet och har 
används frekvent. Data Encryption Standard (DES) finns som tre olika alternativ 
beroende på antal nycklar som används. Vanlig DES och 3DES är de vanligaste där 
3DES ger den starkaste säkerheten. DES använder sig av blockkryptering med en 
blockstorlek på 64 bitar. Nyckeln är även den 64 bitar lång men brukar kallas för 56 
bitars nyckel pga. att 8 bitar i nyckeln är redundanta i den meningen att dessa 8 bitarna 
kan räknas fram av de andra 56 bitarna. Anledningen till detta är att felaktiga nycklar ska 
kunna upptäckas.[8] 

För att minska risken för att mönster uppstår vid krypteringen använder sig DES av så 
kallad Cipher block chaining (CBC). Med CBC tar krypteringsmetoden som input de 
vanliga delarna som nyckeln och ett okomprimerat bitblock även ett föregående 
krypterade bitblock. På detta sätt uppkommer mönster mer sällan då ett blitblock inte 
alltid resulterar i samma kryptering. För att CBC ska fungera på alla block måste det 
första blocket också ha ett tredje input och detta har man löst genom att låta detta tredje 
input vara en initialiseringsvektor istället för ett krypterat bitblock.[8] 

Vanligt DES använder som sagt en 56 bitar lång nyckel. Att använda 56 bitar lång nyckel 
anses inte vara stark säkerhet då man brukar säga att minst 100 bitar lång nyckel är ett 
krav för att metoden bör betraktas som starkt säker. För att DES ska bli starkt säkert finns 
därför 3DES vilken använder sig av tre stycken nycklar på vardera 56 bitar. Detta ger en 
sammanlagd nyckel på 168 bitar.[8] 

Vid krypteringen används en nyckel i taget där den första nyckeln krypterar bitblocket. 
Den andra nyckeln dekrypterar bitblocket för att slutligen använda tredje nyckeln för att 
kryptera bitblocket igen. Dekryptering går till på samma sätt fast omvänt då den tredje 
nyckeln används för att dekryptera bitblocket och sedan krypteras bitbloclet igen av den 
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andra nyckeln för att till sist dekrypteras med första nyckeln. Nackdelen med 3DES att 
det är väldigt komplex och kräver mycket kapacitet, vilket är negativt då ett symmetriskt 
systems bästa egenskap är dess snabbhet.[8] 

4.3.2 Andra symmetriska krypteringssystem 

• Advanced Encryption Standard: Svaret på 3DES:s tröghet är Advanced Encryption 
Standard (AES), vilken kom 1997 och är en mycket effektivare krypteringsmetod. 
AES ökar blockstorleken till 128 bitar och erbjuder tre olika längder på 
krypteringsnyckeln. Den kortaste nyckellängden är 128 bitar. Andra längder är 192, 
256 bitar. I och med att nyckellängden är längre och krypteringen effektivare är AES 
ett bra och säkert val om man vill använda sig av symmetrisk kryptering.[8][13] 

• Rivest Cipher 4: Rivest Cipher 4 (RC4) är en krypteringsmetod som använder sig av 
40 bitar lång nyckel. Används bl.a. av Wired Equivalent Privacy (WEP).[8]  

• International Data Encryption Algorithm: International Data Encryption Algorithm 
(IDEA) är en krypteringsmetod som används av PGP (Pretty Good Privacy) system. I 
IDEA används 128 bitar långa bitblock.[8] 

4.4 Exempel på Asymmetriska krypteringssystem 

4.4.1 RSA 

RSA är en krypteringsmetod som uppfanns av tre stycken personer där första bokstaven i 
respektive persons namn fått ge namn åt metoden. Metoden är mycket säker då den 
bygger på väldigt stora primtal, vilka är svåra att faktorisera. Med stora tal menar man tal 
med storleksordningen på minst 100 siffror.[8][16] 

Det första man gör då metoden ska användas är att generera nycklarna (privata samt den 
publika). För att skapa nycklarna måste man räkna fram en mängd olika variabler. Den 
första variabeln får man genom att ta produkten av två stora slumpade primtal (p,q). 
Produkten av dessa primtal kallas för n. Nästa variabel kallas för e, vilken väljs så att e 
och (p-1)(q-1) är relativt prima (två tal sägs vara relativt prima om och endast om deras 
största gemensamma delare är 1) och att villkoret 1 < e < (p-1)(q-1) är uppfyllt. Sista 
variabeln som används kallas för d och ska vara ett tal så att e*d ≡ 1 (mod (p-1)(q-1)). 
Nycklarna utgörs sedan av dessa variabler där den privata nyckeln består av variablerna d 
och n. Den publika nyckeln består i sin tur av variablerna e och n.[8][16] 

För att kryptera ett meddelande med metoden krävs först att meddelandet görs om till ett 
tal på något sätt (kallat m). Talet måste vara mindre än variabeln n. Själv krypteringen 
sker sedan genom att låta meddelandet gå igenom formeln k=me mod n, där det 
krypterande meddelandet är k.[8][16]   
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Dekryptering sker sedan genom att använda formeln m = kd mod n. Som man ser av 
formlerna måste man veta variablerna d samt n för att kunna dekryptera meddelandet. Det 
är just dessa variabler som utgör den privata nyckeln, därför kan enbart den som äger den 
privata nyckeln dekryptera meddelandet som är krypterat med den privata nyckelns 
relaterande publika nyckel.[8][16]   

Nyckellängden bör för att RSA ska anses som säkert vara minst 1024 bitar lång. 
Anledningen till den stora nyckellängden motsvarande ett symmetriskt system beror på 
att asymmetriska nycklar inte byts ut lika ofta som symmetriska. En annan anledning är 
att om någon obehörig kommer över en privat nyckel kan den användas för att ge falsk 
identitet.[8][16]  
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5.  Autentisering 

Autentisering handlar om att visa att man är den man utger sig att vara. I ett trådlöst 
nätverk innebär detta att accesspunkten vill veta om det är en behörig station som 
försöker ansluta sig till nätverket eller en obehörig station som bara vill prova om den 
kommer in i nätverket eller kanske en station som utger sig för att vara en behörig station 
och på så sätt ”lura” sig in i nätverket. Med andra ord handlar autentisering om att 
identifiera användare och enheter. Att den som identifieras antingen är en användare eller 
enhet kan vara ett problem, då en obehörig kan komma över en enhet och blir på så sätt 
felaktigt autentiserad. Autentisering är en förutsättning för att kommunikation ska kunna 
ske eftersom en användare eller enhet måste vara autentiserad och associerad med en 
accesspunkt för att kunna kommunicera.[2][7]   

Stationer eller egentligen nätverksinterface har alltid en fast MAC-adress, men denna 
MAC-adress går att ändra, vilket innebär att en MAC-adress i sig inte går att utföra 
autentisering med. Ett steg på vägen att förhindra falsa MAC-adresser är att filtrera 
MAC-adresser så att bara behöriga MAC-adresser kan ansluta (går dock att kringgå 
genom att förfalska MAC-adresser). Ibland talas det om öppen autentisering som en 
autentiseringsmetod, vilket det inte är. Öppen autentisering är helt enkelt att en station 
frågar en accesspunkt om att få tillgång till nätverket och accesspunkten svarar. Öppen 
autentisering lämnar nätverket öppet för i princip alla som vill ansluta sig.[2][7]  

Inom t.ex. WEP finns så kallad WEP-autentisering där fyra meddelanden mellan 
stationen och accesspunkten avvänds. Utöver den vanliga förfrågningen som öppen 
autentisering utför så används i WEP autentisering två till meddelanden där stationen 
svarar på en utmaning från accesspunkten genom att koda utmaningen med 
krypteringsnyckeln. På så sätt ser accesspunkten att stationen har rätt nyckel och bör var 
en behörig station.[2][7] 

Förutom öppen och WEP-autentisering (kallas även för WEP shared key authentication 
finns en mängd olika protokoll och tekniker som kan användas för att utföra 
autentisering. Autentisering kan även ske via krypteringsmetoder som t.ex. WPA 
personal (med s.k. passphrases) och WPA enterprise (baserade på IEEE 802.1X).[2] 

5.1 Hash-algoritmer 

Hash-algoritmer är matematiska algoritmer vilka omvandlar bitsträngar till ett fast värde 
som kallas hash. Beroende på vilken hash-algoritm som används blir längden på hash 
värdet olika. Algoritmen MD5 har t.ex. ett fast hash värde på 128 bitar medan Secret hash 
algorithm (SHA) version 1 har längden 160 bitar.[8] 

Många förväxlar hash-algoritmer med krypteringsalgoritmer. Skillnaden mellan de båda 
är tydliga om man t.ex. tittar på värdet som kommer ut från de båda algoritmerna. I en 
krypteringsalgoritm är värdet en krypterad text som ofta är ungefär lika lång som det 
värdet som kommer in i algoritmen. I en hash-algorim är utvärdet ofta mycket mindre än 
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invärdet eftersom hash- algoritmen får ett fast värde som kan jämföras som ett resultat av 
matematiska funktioner. En annan skillnad mellan algoritmerna är att 
krypteringsalgoritmen kan utföra krypteringsprocessen bakåt, detta går inte i hash-
algoritmen då den slänger bort en massa information. En hash funktion är alltså en 
envägsfunktion som används till att generera ett fingeravtryck för att identifiera 
meddelanden och en krypteringsalgoritm är en algoritm som kan utföras åt både håll 
genom kryptering och dekryptering av meddelanden.[8][24] 

5.1.1 Challange-response authentication 

Ett exempel på en autentiseringsmetod som använder sig av hash-algoritmer är MS-
CHAP (Microsoft challange handshake authentication protocol). MS-CHAP är en metod 
som bygger på ifrågasättande-svar autentisering (eng. challange-response authentication) 
som ofta används då en fjärranvändare vill få tillgång till en server. För att 
autentiseringen ska fungera måste både server och användare veta användarens lösenord. 
Autentisering går sedan till så att servern skickar ett så kallat ifrågasättande meddelande 
(eng. challange message) till användaren. När användaren tagit emot detta meddelande 
lägger han/hon till sitt lösenord till meddelandet och låter dem båda gå igenom en hash-
algoritm. Hashvärdet som kommer ut ur algoritmen skickar användaren tillbaka till 
servern som själv utför samma process och får fram ett eget hashvärde. Servern jämför de 
både hashvärdena och om de stämmer så är användaren autentiserad. Om de både 
värdena inte stämmer så tillåts inte användaren tillgång till servern.[8] 

5.2 Digitala signaturer och digitala certifikat  

5.2.1 Digital signatur 

MS-CHAP och andra Challange-response autentiseringsmetoder används ofta bara i 
början av sessioner och autentiserar inte varje meddelande som skickas mellan en sändare 
och en mottagare. Detta innebär att en annan person kan modifiera meddelanden och 
därmed förstöra för de som kommunicerar. Ett sätt att försäkra sig om att varje 
meddelande kommer från rätt användare är att använda så kallad message-by-message 
authentication som uppnås med hjälp av digitala signaturer. Digitala signaturer kan inte 
enbart användas för att uppnå autentisering utan också tillförlitlighet samt spårbarhet 
kommer ofta så att säga med på köpet. Man kan jämföra en digital signatur med att skriva 
under med sin signatur på ett vanligt papper och sedan skicka iväg den.[8][10][13]     

En digital signatur skapas genom att sändaren först låter meddelandet gå igenom en hash-
algoritm. Värdet som kommer ut ur hash-algoritmen kallas för message digest. Själva 
digitala signeringen uppkommer sedan genom att sändaren krypterar sin message digest 
med sin privata nyckel (asymmetrisk kryptering). Efter att den digitala signaturen skapats 
(sändaren har skrivit på papperet) krypteras ofta både meddelandet och digitala 
signaturen innan de skickas iväg till mottagaren. Symmetrisk kryptering används ofta då 
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meddelandet tillsammans med digitala signaturen ofta är långa och symmetrisk 
kryptering lämpar sig bäst att kryptera långa meddelanden pga. sin snabbhet.[8][10][13]    

Då meddelandet och den digitala signaturen anlänt till mottagaren måste mottagaren 
utföra några steg av dekryptering för att säkerhetsställa att integriteten har uppfyllts. 
Spårbarhet (nonrepudiation) får mottagaren på köpet genom att sändaren krypterat 
meddelandet med sin privata nyckel och detta innebär att meddelandet inte kan ha 
kommit från någon annan än just den sändaren.[8][10][13]   

För att dekryptera meddelandet och säkerhetsställa tillförlitligheten utför mottagaren 
följande åtgärder. Först dekrypteras meddelandet så att meddelandet kan läsas och 
digitala signaturen kommer fram. Nästa steg är att använda samma hash-funktion som 
sändaren används sig av för att generera ett message digest från meddelandet. Efter detta 
dekrypteras meddelandet genom att använda sändarens publika nyckel (som är allmänt 
känd). Mottagaren har då slutligen ett message digest som kommit från sändaren samt ett 
message digest, vilket mottagaren själv genererat från meddelandet. Dessa båda jämförs 
och visar det sig att de är likadana så är tillförlitligheten uppfylls. Är de båda message 
digest olika har det hänt något med meddelandet på vägen till mottagaren. Incidenter som 
kan uppstå kan vara allt från överföringsfel till att någon försökt ändra på 
meddelandet.[8][10][13]    

5.2.2 Digitalt certifikat 

För att autentisering baserade på publika nycklar system ska anses vara helt säkra måste 
mottagaren veta att den publika nyckel som används för att dekryptera den digitala 
signaturen verkligen kommer från rätt avsändare och inte någon som utger sig för att vara 
rätt avsändare (om det går att dekryptera med den publika nyckeln bör det vara rätt men 
man är aldrig riktigt säker). Ibland måste man säkerställa kommunikation med en 
användare man inte har någon relation med. Mottagaren måste alltså veta om de nycklar 
som används verkligen är riktiga.[8][10] 

Mottagaren kan därför inte bara ta emot en publik nyckel från en sändare (som han/hon 
inte känner) utan det måste komma in en tredje part i kommunikationen som styrker 
avsändarens identitet (egentligen dess publika nyckel). Som tredje part används så 
kallade Certificate Authorities (CA). CA är självständiga organisationer som fördelar 
publika nycklar kopplade till namn. I Europa har EU fastställt att olika CA ska vara 
reglerade, men i andra länder kan CA vara helt fristående och då är det upp till 
mottagaren att lita på den CA han/hon använder inte är attackerare som utgett sig för att 
vara CA. För att koppla publika nycklar till namn använder CA sig av så kallade digitala 
certifikat.[8][10]   

Digitala certifikat är som sagt till för att säkert fördela publika nycklar där en tredje part 
digitalt signerar en användares publika nyckel. För att utfärda digitala certifikat används 
den så kallade X.509 standarden. Den vanligaste versionen av standaren som används är 
version 3. Standaren innehåller en massa fält som t.ex. serienummer för certifikatet, 
algoritmen som används för att generera den digitala signaturen, namnet på CA som 
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utfärdat certifikatet, start och slut datum för certifikatet. De viktigaste fälten är dock 
namnet på den som äger den publika nyckeln och den publika nyckeln i sig.[8][10]   

För att försäkra sig om att ingen modifierar det digitala certifikatet signerar CA 
certifikatet med sin digitala signatur. För att öppna certifikatet och se om CA digitala 
signatur stämmer, använder man sig av CA:s publika nyckel, vilken ofta är allmänt känd. 
[8][10]    

När en användare fått sitt certifikat kan han/hon säkert skicka sin publika nyckel till 
andra. Mottagare som vill verifiera användaren kollar den digitala signeringen med CA:s 
publika nyckel. Stämmer signaturen och mottagaren litar på CA som utfärdad certifikatet 
kan den publika nyckeln användas för kommunikation med den certifierade 
sändaren.[8][10] 

5.3 Serverbaserade system 

Ett sätt att utföra autentisering är att använda servrar som agerar databaser med 
användarinformation och lösenord. Exempel på serverbaserade system är RADIUS och 
Kerberos.[3][5] 

5.3.1 Remote Authentication Dial-In User Service 

RADIUS är en förkortning för Remote Authentication Dial-In User Service och användes 
ursprungligen för att autentisera fjärranvändare på Internet. En RADIUS server fungerar 
som en databas med information om användarnamn och lösenord, vilka en accesspunkt 
kan kommunicera med då den vill kontrollera en användare som vill ansluta sig till 
nätverket. RADIUS-servern agerar server till accessenheten, vilken i sin tur agerar server 
åt klienten. RADIUS server kan t.ex. användas till att övervaka sessioner och på så sätt 
t.ex. begränsa uppkopplingar vissa tider. Operatörer kan på detta sätt se hur länge en 
användare använt mediet och ta betalt för den tiden.  

En annan funktion som RADIUS erbjuder är att lösa accesspunkters problem att upprätta 
stora listor över MAC-adresser. Istället för att MAC-adress listorna som kan finnas hos 
accesspunkten, finns i accesspunkten, kan de läggas in i RADIUS-server, vilken 
accesspunkten istället frågar då en användare vill ansluta sig till nätverket. RADIUS- 
servrar fungerar alltså som en autentiserare som kan samordna accessen i stora 
nätverk.[3][5] 

5.3.2 Kerberos 

Kerberos är ett system som utvecklades på 1980-talet och fungerar så att då en användare 
loggat in sig med sitt användarnamn och lösenord skickas dessa uppgifter till ett så kallat 
Kerberos Distribution Center (KDC). KDC kontrollerar användarens uppgifter. Stämmer 
uppgifterna skapar serversystemet en biljett som består av en sessionsnyckel och 
tidstämpel på hur länge biljetten gäller. Förutom biljetten skapas också en sessionsbiljett. 
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Då serversystemet sedan skickar biljetterna till användaren, krypteras den ”vanliga” 
biljetten med användarens hemliga nyckel och sessionsbiljetten krypteras med 
serversystemets hemliga nyckel. Då de båda biljetterna anlänt till användaren skapar 
användaren en så kallad verifikator (innehållande bl.a. användarens namn och tid för 
verifikatorn). Allt krypteras sedan med sessionsnyckeln. Verifikatorn och biljetten 
används som identitetsstyrkande material då användaren vill komma åt andra delar av 
nätverket. Fördelen med Kerberos är att systemet är relativt säkert då t.ex. biljetterna är 
tidsstämplade och därmed inte gäller under en längre tid, vilket medför att en upptäckt 
biljett inte kan göra så mycket skada till systemet då den slutar att gälla.[5][8][13] 

5.4 IEEE 802.1X 

Standarden IEEE 802.1X:s uppgift är att erbjuda funktioner som utför autentisering, 
automatisk variation av krypteringsnycklar samt kontroll av trafik mellan accesspunkten 
och stationen. Standarden fungerar så att en station (egentligen en port) frågar 
accesspunkten om den får tillgång till nätverket. Ett annat namn på porten som utför 
efterfrågan om access till nätverket är förfrågaren eller supplianten. Om stationen redan 
är autentiserad vidarebefordras den via accesspunkten till en så kallad kontrollerad port ut 
till nätverket. Är däremot stationen ny och inte autentiserad vidarebefordras den vidare 
till en okontrollerad port, vilken går till en autentiseringsserver (accesspunkten kan i vissa 
fall agera som autentiseringsserver). Ett annat namn för den enhet som vidarebefordrar 
portar kallas för autentikator och är ofta accesspunkter i trådlösa nätverk. Själva 
autentiseringen sker med hjälp av protokoll hos autentiseringsservern, vilken ofta är en 
RADIUS-server. Då autentiseringen är godkänd och klar öppnar autentikatorn den 
kontrollerade porten och stationen får tillgång till nätverket.[7]    

5.4.1 Nyckelhantering 

Inom autentiseringsprocessen tillverkas nycklar som ska användas av 
krypteringsprotokollen. IEEE 802.1X ser till att dessa nycklar distribueras till 
accesspunkter och stationer. Nycklarna som tillverkas finns i två olika typer. Den ena 
typen är så kallade gruppnycklar. Gruppnycklarna innehas av alla som är anslutna till en 
accesspunkt och används vid multicast sändningar, dvs. då paketen sprids till alla på 
nätverket. Den andra typen av nycklar kallas sessionsnycklar, vilka används som unika 
nycklar vid kommunikation mellan en station och accesspunkten.[7] 

Distribueringen av nycklar sker på två olika sätt, antingen genom att nycklarna 
distribueras av en autentiseringsserver eller att de delas ut (Pre-shared keys). 
Autentiseringsservern skapar så kallade master keys, vilka delas ut till stationer och 
accesspunkten. Master keys används för att skapa krypteringsnycklar för kryptering. Då 
nycklarna delas ut, dvs. inte av en autentiseringsserver, skrivs master keys in manuellt 
hos stationerna i nätverket och accesspunkten. Detta sätt är ett alternativ för små företag 
som inte har så många stationer och inte har behov av en central nyckeldistributör.[7]    
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5.4.2 Protokoll 

Autentiseringsprotokoll arbetar tillsammans med IEEE 802.1X där standarden tar hand 
om och vidarebefordrar paket och övervakar användandet av protokollet. Protokollet i sin 
tur sköter själva autentiseringen och sessionsnyckelframställningen. Inom IEEE 802.1X 
finns inget självklart utnämnt protokoll. Anledningen till detta är att tillverkare använder 
olika protokoll till sina produkter samt att protokollen finns på transportlagernivå och 
kommer således ur de lager som har specifika egenskaper för trådlösa lokala nätverk 
(fysiska- och datalänklagret). Ett gemensamt namn för protokollen är Upper layer 
authentication (ULA). Det vanligaste protokollet är EAP och finns i en mängd olika 
varianter som beskrivs mera ingående i nedanstående kapitel (kapitel 5.4.3).[7] 

5.4.3 Extensible Authentication Protocol 

Extensible Authentication Protocol (EAP) utvecklades från början för att användas med 
Point to point protokoll (PPP) men är idag de vanligaste av de protokoll som IEEE 
802.1X använder sig av. EAP finns i en mängd olika varianter där de vanligaste är EAP-
MD (message digest), EAP-TLS (transport layer security) och EAP-TTLS (tunneled 
TLS). Alla dessa varianter av EAP fungerar tillsammans med IEEE 802.1X, men kan ha 
svårigheter att fungera mellan varandra. EAP-TLS använder sig av digitala certifikat och 
även av en infrastruktur som bygger på publika nyckelsystem. En vidareutveckling av 
EAP-TLS är EAP-TTLS där digitalt certifikat bara använts av autentiseringsservern, 
vilket underlättar för användarna. Ett protokoll som liknar EAP-TTLS är Protected 
Extensible Authentication Protocol (PEAP), vilket finns i Windows XP. Ett annat 
protokoll som inte är lika säkert som EAP-TTLS och PEAP men väldigt utbrett är ett 
protokoll från Cisco vid namn Lightweight EAP (LEAP). LEAP har knäcks och ett känt 
program för detta ändamål är ASLEAP, vilket är ett väldigt snabbt program som kan 
komma in i nätverk som använder LEAP på bara några minuter. Programmet kommer in i 
nätverket genom att koppla ner stationer och när dessa stationer ska autentisera sig igen 
samlar programmet upp information som den sedan använder. Då en station ska 
autentiseras via IEEE 802.1X och EAP börjar stationen som tidigare nämnt att koppla 
upp sig till nätverket via accesspunkten. Accesspunkten nekar stationen access till 
nätverket men öppnar som tidigare nämnt en okontrollerad port till en 
autentiseringsserver där EAP paket kan transporteras. När porten är etableras böjar själva 
autentiseringsprocessen med att stationen skickar ett så kallat EAPoL start paket. EAPoL 
är en förkortning för EAP over LAN. EAPoL används mellan stationen och 
accesspunkten då EAP från början inte var tänkt för kommunikation i trådlösa nätverk. 
Kommunikationen mellan accesspunkten och autentiseringsserver sker dock med 
”vanligt” EAP då detta är en PPP liknande kommunikation, vilket protokollet från början 
var menat för. Då accesspunkten tagit emot start paketet skickar den en EAP-förfrågan 
till stationen för att veta lite mer om stationen. Stationen svarar då med ett EAP paket 
med information om sig själv. Detta paket vidarebefordrar accesspunkten till 
autentiseringssevern. Servern kontrollerar informationen från stationen och om stationen 
är godkänd skickas ett godkännande paket först till accesspunkten som vidarebefordrar 
paketet till stationen. Autentiseringssever kan också skicka med nycklar till stationen.[7] 
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6.  Attacker och hot 

Själva meningen med ett säkert informationssystem är att motverka för obehöriga att läsa 
och komma över känslig information. För att bygga ett så säkert system som möjligt är 
det därför bra att känna till vilka hot som kan riktas mot ett informationssystem.  

Då man listar hot mot ett informationssystem kan det vara bra att skilja på de båda 
termerna attack och incident. Grovt beskrivet är en incident en förseelse mot 
säkerhetspolicyn medan en attack är ett försök av en obehörig att komma in i ett säkert 
system och komma över information eller kanske neka behöriga användare tillgång till 
samma information. En attackerares mål är att på något sätt bryta de olika CIA-målen och 
därmed inflika någon eller några av DAD bitarna. För att förstå vad det finns för typer av 
attacker samt incidenter kommer detta kapitel att beskriva dessa typer.[1][10]          

6.1 Attacker 

Det finns en mängd olika attacker som kan drabba ett inforationssystem. För att få någon 
form av indelning av de olika typerna av attacker kan de delas in i fyra olika kategorier. 
Dessa kategorier är attacker mot organisationer och företag, finansiella attacker, 
hämndattacker samt attacker utan motiv. Nedan följer en kort beskrivning av respektive 
attacktyp[1][10] 

• Attacker mot organisationer och företag: Målet för dessa attacker är att komma över 
hemlig information. Då en obehörig kommer över känslig information kan detta få 
förödande konsekvenser om t.ex. informationen innehåller militära hemligheter eller 
kanske information om ett företags tillverkningshemligheter.[1][10] 

• Finansiella attacker: Precis som föregående typer av attacker som beskrivits i 
ovanstående kapitel så kan motivet för attackerna även ligga i att få tag i pengar eller 
utnyttja en tjänst. Exempel på tjänstutnyttjande är att ringa eller surfa på Internet på 
en annans bekostnad. Ett sätt att uttrycka motiven för dessa typer av attacker är 
”någonting för ingenting”.[1][10]  

• Hämndattacker: Dessa attacker har som motiv att göra så mycket skada som möjligt. 
Attackeraren bryr sig ofta inte om att få ut något i form av belöning för attacken. 
Motivet är mera hämndaktigt. Typiska attackerare är före detta anställda som är 
missnöjda med sin gamla arbetsplats.[1][10]  

• Motivlösa attacker: Attackerare inom denna kategori vill ofta bara se om säkerheten 
går att bryta. Brytandet av säkerheten blir som en slags sport, där svårare system ger 
mera respekt inom ett sådant sällskap. Hackers hamnar ofta inom denna kategori. 
Attackerna orsakar sällan någon annan skada än den att ägaren av säkerhetssystemet 
får sig en tankeställare, vilket ofta kan vara en bra indikation att säkerheten hos 
systemet kanske ska förbättras.[1][10] 
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6.2 Incidenter 

När man pratar om incidenter måste man först förstå att alla incidenter inte är farliga eller 
för den delen illa menade. En del incidenter kan bero på missförstånd eller att 
säkerhetspolicyn är dåligt förklarad. Man brukar säga att en incident uppkommer då 
säkerhetspolicyn bryts av någon. Exempel på incidenter som kan klassas som nästintill 
ofarliga kan vara då en anställd surfar till en förbjuden hemsida, vilken säkerhetspolicyn 
märkt som olämplig och inte tillåten att besöka. Ett annat exempel kan vara då en anställd 
inte har utformat sitt lösenord enligt säkerhetspolicyn. Dessa små incidenter innebär 
ingen större säkerhetsrisk och kan lätt åtgärdas genom en tillrättavisning till den anställde 
som brutit mot säkerhetspolicyn.[1][10]  

Tyvärr är dessa incidenter inte de enda som kan inträffa. Många incidenter uppkommer 
som resultat av attacker mot säkerhetssystemet. För att lättare dela upp och hantera 
incidenter kan man dela upp dem i fyra olika kategorier. Dessa kategorier är Avlyssning 
(eng. scanning), Blottställande (eng. compromise), Elakartad kod (eng. malicious code) 
samt Störning (eng. Denial of Service). Nedan följer en kort förklaring vad varje kategori 
innebär.[1][10]  

6.2.1 Avlyssning  

Avlyssning är precis som namnet avslöjar övervaktning av system för att se om det finns 
några svaga eller t.o.m. öppna ”vägar” in i systemet. Hittar attackeraren en svag punkt 
kan denna punkt med stor sannolikhet knäckas. Avlyssning kan jämföras med en biltjuv 
som går på en parkering och tittar efter olåsta bilar eller bilar med lätta lås att bryta upp 
som han/hon kan stjäla. Exempel på typer av incidenter som kan falla inom denna 
kategori är Backdoors, Man in the middle.[1][10]  

• Backdoors: Bakdörrar är konstruerade av programmerare för att han/hon inte ska bli 
”utelåst” från sitt egna program, Naturligtvis kan en bakdörr som finns kvar i 
säkerhetsprogram därför användas som ingång till systemet av en attackerare. 
Bakdörrar innebär därför en stor säkerhetsrisk. Bakdörrar ska därför inte existera i ett 
säkert system och man bör som säkerhetsansvarig testa om programmen man 
använder har kvarglömda bakdörrar.[1][10] 

• Man in the middle: Dessa typer av attacker är till för att samla in information som 
överförs antigen mellan två användare eller mellan en användare och en process. 
Informationen som samlas in kan t.ex. vara lösenord som attackeraren sedan kan 
använda för att få tillgång till systemet. För mera ingående information om denna typ 
av attack se kapitel 6.3.3.[1][10]   
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6.2.2 Blottställa 

Inom denna kategori faller incidenter där obehöriga kommer åt systemet på ett eller annat 
sätt. För att kunna komma åt systemet brukar attackeraren knäcka eller kringgå 
säkerheten. Blottställande incidenter kan få mycket otrevliga konsekvenser då 
attackeraren får tillgång till känslig information. Informationen kan attackeraren ta bort, 
ändra eller sälja. Ett stort problem med dessa incidenter är att attackeraren inte alltid 
avslöjas och ett systems administratörer kanske är ovetande att en attack har skett och att 
attackeraren har tagit del av känslig information. Exempel på typer av 
incidenter/attackmetoder som kan falla inom denna kategori är Brute force, Buffer 
overflow, Social enginering samt Spoofing (se exempel i kapitel 6.3.1).[1][10] 

• Brute force: Dessa incidenter handlar om att systematiskt prova olika kombinationer 
för att knäcka t.ex. ett lösenord eller en kryptering. De systematiska testerna brukar 
utnyttja kända svaga delar hos t.ex. krypteringsalgoritmer, vilka kan innehålla 
mönster. För att försöka förhindra brute force incidenter kan man sätta spärrar på t.ex. 
hur många gånger en användare får skriva fel lösenord utan att bli avstäng från 
systemet.[1][10]   

• Buffer overflow: Översvämningsincidenter handlar om att översvämma svaga 
program som inte har spärrar för översvämmande av information. Om ett program får 
för mycket information kan dess buffert sluta fungera och i värsta fall slutar hela 
programmet att fungera, vilket kan få katastrofala effekter om programmet är en 
viktig del av säkerhetssystemet. Avlyssning används ofta för att upptäcka svaga 
program som sedan attackeras genom översvämning.[1][10]    

• Social engineering: Attackeraren i dessa typer av incidenter försöker att lura en 
behörig användare att avslöja t.ex. ett lösenord. Elakartad kod som trojanska hästar är 
vanliga medel för att lura användaren. Bästa sättet att motverka dessa typer av 
incidenter är att upplysa användare att aldrig lämna ut sitt lösenord samt att logga alla 
försök att få access till ett system. Att utföra social engineering är ofta lättare inom 
större organisationer där många människor kommer och går. En person kan lätt spela 
rollen som kund, frågvis student, konsult mm och på så sätt komma över känslig 
information från anställda som inte är så insatta i säkerhetstermer.[1][10]   

Ett sätt att försöka komma över information är genom att utföra så kallade passiva 
tester. Med passiva tester menas att söka på Internet efter publik information som 
kanske inte borde vara publik men av misstag blivit det. Sökmotorer är bra verktyg 
för att utföra passiva tester. Kända sökmotorer som Google och Altavista har 
avancerade sökinställningar där man kan specificera sökandet i detalj. Man kan helt 
enkelt prova att söka på ord som SSID, password eller kanske en speciell 
accesspunkt. Förvånande många accesspunkter kan hittas genom sökmotorer som 
visar att de är öppna för attack. Det finns program som har färdiga söksträngar som är 
väldigt precisa. Ett sådant program är SiteDigger.[1][10]   
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6.2.3 Elakartad kod 

Datavirus känner de flesta till och de som råkat ut för datavirus har med all sannolikhet 
inte haft någon trevlig erfarenhet. Virus är en typ av så kallad elakartad kod, vilket är ett 
samlingsnamn på ett program, process eller körbar fil som utför otillåtna ändringar eller 
fungerar som katalysator för att köra igång andra otillåtna ändringar. Förutom datavirus 
faller maskar samt trojanska hästar också inom denna kategori.[1][10]   

• Virus: Fungerar precis som riktiga virus som gör människor och djur sjuka. Ett virus 
söker upp så kallade värddator (eng. host), brukar vara ett annat program/fil, vilka de 
”infekterar”. När en värddator är infekterad och kör program som viruset befinner sig 
i, kommer också viruset att köra sin kod.[1][10]   

• Maskar: Maskar liknar virus men är helt fristående program som till skillnad från 
virus inte kräver en värddator.[1][10] 

• Logiska bomber: Dessa typer av kod väntar på att en speciell händelse eller process 
ska köras. Då denna händelse inträffar eller process körs kommer den logiska bomben 
att aktiveras och köra sin kod. Vanliga händelser är speciella datum som t.ex. 
fredagen den 13:e.[1][10]    

• Trojanska hästar: Trojanska hästar liknar en mask då de är självständiga och liknar 
även en logisk bomb då den väntar på att det program som den ligger gömd i ska 
köras. Trojanska hästar är väldigt lömska, då de gömmer sig bakom ett till synes 
ofarligt program som när det körs, aktiverar den trojanska hästen som då kan utföra 
otillåtna ändringar och orsaka skada.[1][10]  

6.2.4 Störande 

Syftet med Denial of Service (DoS) är att neka behöriga användare tillgång till 
information, vilket kan få katastrofala effekter för t.ex. ett företag. Informationen blir 
genom en DoS attack värdelös då den inte kan användas. En DoS attack sker ofta genom 
att attackeraren ser till att systemet är så pass upptaget att det inte har kapacitet att ta hand 
om förfrågningar från behöriga användare (för mera inforamtion se kapitel 6.3.2).[1][10] 
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6.3 Exempel på attacker 

6.3.1 Medium Access Control adress spoofing 

Medium Access Control adress spoofing (MAC-adress spoofing) kallas ofta även för 
wireless identity-theft attacks, vilket förklarar ganska bra vad dessa typer av attacker 
handlar om. En attackerare utger sig helt enkelt att var en behörig användare för nätverket 
genom att ta nätverksidentiteten av en behörig användare. En MAC-adress är unik och 
identifierar en enhet. Eftersom det behövs en MAC-adress per enhet som vill 
kommunicera i ett trådlöst eller trådbundet nätverk kan man inte förkasta användandet av 
MAC-adresser. En MAC-adress utgörs av 48 stycken bitar vilka är uppdelade i 6 stycken 
byte. Varje byte är skrivet i hexadecimal form.[1][5] 

Det är vanligt förekommande att man tror att MAC-spoofing kan undvikas genom att 
använda MAC-adress kontroll. Tyvärr är detta inte sant då MAC-adress spoofing lätt kan 
kringgå MAC-adress controllen. För att förstå hur lätt detta kan vara följer en kort 
beskrivning hur detta kan utföras. Det första attackeraren gör är att hitta en accesspunkt 
att ansluta sig till i nätverket som han/hon vill attackera. För detta ändamål finns det 
speciella program där Netstumbler är ett exempel på ett sådant program.[1][5]  

• Netstumbler: Netstumbler letar upp accesspunkter och nätverk. Då programmet hittar 
nätverk visas intressant information som t.ex. kanalnummer, MAC-adresser, WEP 
flaggor mm. Programmet är väldigt lättinstallerat och användarvänligt så att i princip 
varje person med lite datorvana kan använda programmet. Då programmet ska leta 
efter accesspunkter och nätverk använder sig programmet av samma fråga som 
enheterna i trådlösa nätverk gör då ANY är satt som SSID. Denna fråga kallas för 
Probe request.[1][5]   

 

 

 

 

 

 

 

figur 13. Netstumbler – letar efter nätverk 

 

  - 42 -



Informationssäkerhet inom trådlösa lokala nätverk 
_______________________________________________________________________________ 

 
Då attackeraren funnit ett nätverk och en accesspunkt kan en så kallad 
nätverksanalysator användas. Etherreal är ett exempel på ett sådant program.[1][5] 

• Etherreal: Etherreal och andra nätverksanalysatorprogram är program som avlyssnar 
och snappar upp trafiken på nätverk. Etherreal kan användas för att se hur klienter 
och accesspunkter skickat paket mellan varandra och därmed hitta adresser till båda 
parterna. Programmet kan hitta lösenord, användaridentiteter och SSID. Används t.ex. 
WEP kan några av dessa delar krypteras men WEP krypterar t.ex. bara datadelen så 
headerinformationen syns i klartext. Programmet kan naturligtvis även lyssna av och 
snappa upp krypterad information som kan ligga och vänta på att bli dekrypterad så 
fort attackeraren kommit över rätt krypteringsnyckel.[1][5]  

  
figur 14. Etherreal – ett program för att 
analys av trafiken i nätverk  

 

Då attackeraren funnit en adress hos en klient ändrar attackeraren sin egen adress till 
samma adress som klienten, genom enkla inställningar i sitt operativsystem. I Microsoft 
Windows XP t.ex. ändras MAC-adressen genom enhetshanteraren. Man kan säga att 
attackeraren ”tar” adressen från klienten. Eftersom en accesspunkt eller andra enheter i 
nätverket kan känna av om två enheter har samma MAC-adress bör klienten som 
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attackeraren ska använda adressen av vara nedkopplad från nätverket. Attackeraren kan 
om den inte orkar vänta på att klienten ska koppla ner, skicka ett så kallat 
deautentiseringspaket till klienten, vilket kopplar bort klienten. För att ansluta sig till 
nätet och en accesspunkt gäller det för attackeraren att ha rätt SSID och få en IP adress 
från accesspunkten. När detta är färdigt kan attackeraren komma in i nätet och utföra 
vilka aktioner han/hon önskar.[1][5] 

6.3.2 Denial of Service attacker 

Denial of Service attacker finns i en mängd olika varianter och här följer några exempel 
på typer av dessa varianter. 

• Single Message: Denna typ av DoS attack är väldigt enkel då attackeraren skickar 
iväg enskilda missbildade paket till den värddator (eng. host) som ska attackeras. Med 
missbildade paket menas paket som programmet som ska attackeras inte är beredd att 
ta emot. Paketen som skickas har ofta modifierade fel av en speciell pakettyp, vilka 
kan få ett svagt program att stanna. Vanliga typer av paket som modifieras är IP, 
TCP, UDP och ICMP.[8] 

• Flooding: Flooding attacker är en typ av buffert overflow attack, där en serie av 
paket skickas till en värddator med syftet att översvämma bufferten så att värddatorn 
bara har tid att behandla attackerarens paket och inte de behöriga användarnas paket. 
En vanlig typ av flooding attacker sker genom att använda SYN TCP segment. Inom 
dessa attacker skickas en mängd av SYN segment till en värddator. Attackeraren 
behöver inte så mycket kapacitet för att utföra attacken. Däremot behöver den 
attackerade en massa kapacitet för att kunna behandla varje SYN segment som 
kommer från attackeraren. Ofta klarar inte värddatorn som attackeras av att bara 
behandla attackerarens paket, vilket innebär att DoS är uppnått.[8]  

• Smurf flooding: Denna typ av flooding ser till att attackeraren inte kan spåras så lätt. 
Attacker går ut på att attackeraren använder andra värddatorer för attacken genom att 
sätta den attackerades source adress på ICMP echo paket, vilket skickas ut till en 
mängd olika värddatorer. Dessa värddatorer svarar med ett ICMP echo response som 
då kommer till den attackerade, vilket kan översvämma denne.[8] 

• Distributed: En attacktyp som liknar Smurf flooding är Distributed DoS attacker. 
Inom dessa attacker överlåter attackeraren också paketskickandet till andra 
värddatorer. Via olika program styr attackeraren attacken. Detta uppnås genom att 
attackeraren installerar så kallade zombiprogram och förandeprogram (eng. handler 
program) på andra värddatorer. Förandeprogrammen styr zombiprogrammen och 
attackeraren styr i sin tur förandeprogrammen. På detta sätt kan attackeraren starta en 
attack genom att tala om för förandeprogrammen att börja skicka paket till värddatorn 
som ska attackeras. Förandeprogrammen säger i sin tur till zombiprogrammen att 
börja skicka paket till samma destination. På detta sätt blir attackeraren svår att spåra 
då attacken kommer från många olika värddatorer.[8]       
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6.3.3 Man in the middle attack 

Man in the middle attacker handlar om att attackeraren manipulerar exempelvis en 
accesspunkt och en klient så att han/hon hamnar emellan dessa två. Attackeraren utnyttjar 
att så kallade frames inte kräver någon autentisiering. Då attackeraren väl lyckats bli 
”mellanhanden” mellan en accesspunkt och en klient kan attackeraren bl.a. snappa upp 
data, skicka paket samt försena och förbjuda kommunikationen mellan accesspunkten 
och klienten. Naturligtvis kan attackeraren även utföra diverse olika elakartade aktioner. 
För att förstå hur en attackerare kommer in mellan en accesspunkt och en klient följer ett 
exempel.[8] 

Det första en attackerare gör är att precis som vid MAC-adress spoofing, ta reda på 
MAC-adressen samt vilken radiokanal som klienten använder. Efter detta gör sig 
attackeraren av med klienten för en kort stund genom att skicka 
deautentisierings/deassosiate paket till klienten, vilket medför att klienten kopplas bort. 
När detta är gjort agerar attackeraren som en accesspunkt genom att använda samma 
SSID och MAC-adress som den ursprungliga accesspunkten (skillnaden är att de båda 
accesspunkterna använde olika radiokanaler). Då klienten försöker koppla upp sig mot en 
accesspunkt på nytt är det mycket möjligt att denna accesspunkt är attackeraren 
(attackerarens accesspunkt har ofta högre signalstyrka, vilket ökar chanserna att klienten 
kopplar upp sig mot attackerarens accesspunkt). För att till sist hamna mellan den 
ursprungliga accesspunkten och klienten så kopplar attackeraren upp sig mot den 
ursprungliga accesspunkten och kan därmed vidarebefordra paket mellan klienten och 
den ursprungliga accesspunkten utan att de båda parterna vet någonting om vad som har 
hänt.[8]    

6.3.4 Avlyssningsattacker 

• Värddatoravlyssning: Dessa avlyssningsattacker har som mål att ta reda på IP-
adresser som används av potentiella värddatorer som kan utsättas för senare attacker. 
För att ta reda på IP-adresserna kan en attackerare använda en mängd olika metoder 
där PING avlyssning och avlyssning med hjälp av TCP SYN/ACK segment är 
vanliga.[8]   

När man använder PING avlyssning som metod utnyttjas PING kommandot, vilket 
skickar iväg ICMP requests till olika värddatorer. Dessa svarar med ett ICMP 
response, vilket innehåller IP-adressen. PING avlyssning är ett lätt sätt att ta reda på 
IP-adresser men är också lätt att undvika genom att använda en brandvägg.[8]   

En metod som är svårare att stoppa är avlyssning via TCP SYN/ACK segment. Här 
skickar attackeraren ett TCP SYN/ACK segment till den värddator som ska lyssnas 
av. Värddatorn tar emot detta segment och uppfattar det som att ett försök att etablera 
en uppkoppling mot attackeraren. Värddatorn skickar därför ett så kallat TCP RST 
segment till attackeraren för att tala om för attackeraren att avbryta 
uppkopplingsförsöket. I TCP RST segmentet finns destinations IP-adress, vilken då är 
värddatorns IP-adress. Dessa typer av avlyssningsattacker är som sagt svårare att 
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stoppa än PING avlyssningssattacker pga. att brandväggar inte brukar filtrera TCP 
trafik lika frekvent som ICMP trafik.[8] 

• Nätverksavlyssning: PING kommandot kan vara ett enkelt sätt att få reda på IP-
adresser hos nätverk med väldigt dålig säkerhet. Eftersom PING kommandot bara ger 
IP-adresser kan en attackerare tycka att den inforationen är för liten för att utforma en 
stor ambitiös attack. En attackerare vill ofta veta hur nätverket den ska attackera är 
uppbyggt. För detta ändamål kan ett annat kommando vid namn Tracert (förkortning 
för Traceroute) användas. Tracert identifierar routers på väg till en värddator av val. 

I många fall slutar inte avlyssningen med att veta att det finns värddatorer samt hur 
nätverket de hör till ser ut. En attackerare vill ofta veta vilka värddatorer som bör 
attackeras (t.ex. en server). För att ta reda på mer om en värddator kan en attackerare 
leta efter speciella processer (port) som kör på respektive värddator via så kallad port 
avlyssning. Portavlyssning kan utföras på många sätt och vanligt är att attackeraren 
använder sig av TCP SYN segment. Dessa segment skickas till specifika portnummer 
på värddatorerna. Letar attackeraren t.ex. efter en webserver kan han/hon skicka ett 
TCP SYN till port 80 (numret för http trafik) till alla värddatorer i nätverket. Svarar 
inte en värddator eller om det kommer ett TCP RST segment vet attackeraren att den 
värddatorn inte är en webserver. Får attackeraren däremot ett TCP SYN/ACK 
segment tillbaka från en värddator vet attackeraren att den värddatorn agerar som 
webserver.[8]   
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7.  Motmedel mot attacker 

7.1 Brandväggar 

En brandväggs uppgift är att övervaka både den ingående och utgående trafiken till ett 
nätverk. Att övervaka innebär att brandväggen tillåter och nekar trafik och komma till 
nätverket. Filtreringen av trafiken sker på två övergripande sätt. Ingress filtrering kallas 
det då paket som kommer från utomstående nätverk kontrolleras och antingen släpps 
igenom eller nekas inträde till nätverket beroende på reglerna som finns i brandväggen. 
Då ett paket nekas, registreras detta i en logfil som sedan kan analyseras och kontrolleras 
av brandväggsadministratören. Motsvarigheten till Ingress filtrering är Egress filtrering, 
vilket är filtrering av paket som kommer från det egna nätverket. Denna kontroll kan 
behövas så att ingen i det egna nätverket kopplar upp sig till en obehörig enhet som listas 
som farlig eller inte säker. Genom att använda sig av brandväggar kan ett nätverks 
säkerhet öka markant förutsatt att regler och placering av brandväggen är korrekt. 
[3][8][10] 

Brandväggar kan både vara baserade på hårdvara (fristående brandväggar) eller baserade 
på mjukvara genom program som installeras på datorer. Enheter som routers och servrar 
kan fungera som brandväggar. De fristående brandväggarna kallas ofta för appliances och 
innehåller allt som behövs för en brandvägg inpackad i en enhet. Eftersom appliances är 
helt fristående enheter och hårdvarubaserade är de i regel också snabbare än 
programbaserade brandväggar, men denna snabbhet kommer naturligtvis till ett pris 
vilket inte passar alla företag och organisationer och definitivt inte de flesta hushåll. 
[3][8][10] 

Brandväggar baserade på mjukvara är relativt billiga och lätta att installera. 
Programvaran är lätt men konfigureringen är ofta komplex och för att få till alla regler på 
ett bra sätt krävs kunskap. Då man köper en brandväggs-programvara och licens 
medföljer ofta, precis som vid antivirusprogram, tillgång till kontinuerliga 
programuppdateringar och uppgraderingar av regler från regeldatabaser.[3][8][10] 

7.1.1 Olika typer av brandväggar 

En brandvägg kan utföra kontroll av paket på många olika sätt. Kontrollen kan vara att se 
på vissa speciella delar av ett paket som t.ex. headern eller datafältet. Vanliga typer av 
brandväggar som utför dessa kontroller är Static packet filter och State Inspection 
brandväggar. En del proxy brandväggar tittar också på paketen på applikationsnivå. Det 
finns också komplement till brandväggar som byter ut IP-adresser kallade Network 
address translation (NAT), vilka är bra för att undvika att en attackerare kopplar en 
värddatorn till en IP-adress. 
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• Static packet filter brandväggar:  Den här typen av paketfiltrerande brandvägg är den 
vanligaste och de första brandväggarna var av denna typ. Dessa brandväggar 
kontrollerar varje paket för sig. Kontrollen ligger på nätverkslagernivå där speciella 
delar av pakets headers kontrolleras. Sådana typer av brandväggar är därför inte 
applikationsberoende som vissa proxybrandväggar.[3][8][10][13]   

För att kunna avgöra vilka paket som är tillåtna och vilka som inte är det använder sig 
brandväggen av regler, vilka är uppradade i så kallade Access controll lists (ACL). 
ACL fungerar så att de kontrollerar varje regel för sig uppifrån och ner. Om en regel 
bryts så utförs en åtgärd, antingen att paketet tillåts vidare eller att det nekas. Vid 
applicering av en regel går inte brandväggen genom resterande nedanstående regler i 
ACL. Därför är det viktigt att reglerna i ACL är lagda i rätt ordning. Skulle ingen 
regel brytas så finns det en säkerhetsregel längst ner i ACL som kallas denial all, som 
gör att paketet inte kommer igenom.[3][8][10][13]   

I vissa brandväggar av denna typ kan en administratör även lägga till tidsfaktorer på 
reglerna. Denna egenskap kan vara bra då man kanske vill tillåta vissa applikationer 
och paket efter en viss tid, kanske kvällstid på ett kontor. Fördelar med dessa 
brandväggar är att de är skalbara och som tidigare nämnts applikationsoberoende. 
Nackdelen är att de bara tittar på headers hos paketen och missar därmed kontroll av 
hela paket, vilket innebär att säkerheten är sämre hos dessa brandväggar än hos 
många andra typer av brandväggar.[3][8][10][13] 

• Stateful Inspection brandväggar: Stateful Inspection brandväggar kallas för 3:e 
generationens brandväggar och är lite ”smartare” än static packet brandväggar, då 
dessa brandväggar har möjlighet att kontrollera uppkopplingsstatus mellan olika 
enheter. Dessa brandväggar arbetar på nätverk och transportlagernivå (kollar alla 
lager då en uppkoppling ska etableras men sedan sker kontrollen på nätverks och 
transportlagernivå). Brandväggen minns till vilken destination paketen ska, så länge 
en uppkoppling är öppen. Brandväggen är inte är låst till att se statiskt på varje paket 
utan kan sätta in paket i sammanhang. Man brukar säga att en state (tillstånd) är en 
samling av paket som spelar en roll i en uppkoppling. Uppkopplingen kan antingen 
vara öppen eller stängd. Brandväggens jobb är att kontrollera om paketen tillhör en 
state.[3][8][10][13]   

Kontrollen av olika state sker genom att brandväggen följer uppkopplingen mellan 
två enheter. Brandväggen lyssnar hela tiden efter uppkopplingsfrågor och svar. 
Brandväggen håller reda på vilka portar och IP-adresser som används vid en 
uppkoppling genom en så kallad statetabel. Efter detta kan paket färdas genom 
brandväggen så länge de tillhör ett uppkopplingstillstånd och använder samma portar 
och IP-adresser och uppkopplingen är aktiv. Försöker någon attackerare att skicka ett 
TCP segment kommer detta att stoppas av brandväggen då attackeraren inte har rätt 
IP-adress och portnummer som den nuvarande uppkopplingen. När uppkopplingen är 
nere låser brandväggen åter portarna för att motverka att obehörig trafik kommer 
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igenom dessa portar. ACL listorna i dessa brandväggar är relativt lätta då portar och 
IP-adresser hålls reda på genom automatik. ACL listorna kontrolleras efter att 
statetabel kontrollerats.[3][8][10][13]    

Skillnaden mellan packer filtering och stateful inspection brandväggar kan man lätt se 
genom att tänka sig ett paket med en UDP förfrågan som skickas från en värddator på 
nätverket. Statefull inspection brandväggar tittar på denna förfrågan och ser i sin 
statetabel om en förfrågan gjorts på en speciell port och IP-adress, då ett svar till 
förfrågan kommer från utomstående nätverk. Har ingen värddator skickat en 
förfrågan på svaret som kommer, slängs svaret då det kan vara ett spoofingpaket från 
en attackerare. En packet filter brandvägg skulle kanske neka alla paket med UDP 
förfrågan, vilket skulle stoppa värddatorn i egna nätverket att skicka dessa typer av 
paket.[3][8][10][13] 

Statefull inspection brandväggar erbjuder bättre säkerhet än föregående brandväggar, 
men är också mer komplexa. Det är vanligt att dessa typer av brandväggar utsätts för 
DoS attacker. Detta sker genom att statetabel överflödas med paket, som kan innebära 
att brandväggen måste statas om. Då brandväggen statas om kan uppkopplingar 
brytas vilket innebär att behöriga användare inte kommer åt informationen och DoS 
attacken har lyckats. Fördelar med brandväggar av denna typ är att de är skalbara och 
kan följa även uppkopplingslösa paket som UDP och ICMP.[3][8][10][13]     

• Proxy brandväggar: En proxy brandvägg fungerar så att den befinner sig mellan en 
klient och en server som en slags mellanhand. Då en klient vill kommunicera med en 
server skickar den en förfrågan. Proxyns uppgift är att snappa upp denna förfrågan 
och vidarebefordra den till servern i ett nytt paket med proxyns avsändaradress. 
Svarar servern på förfrågan skickar den ett svar till proxyns adress i tron om att det är 
proxyn som är klienten. Då paketet kommit till proxyn kontrollerar den paketet. 
Tillåts paketet byts adresserna igen och paketet skickas till klienten som tror att 
proxyn är servern med vilken den kommunicerar.[3][8] 

En proxy brandvägg är ett bra komplement som kan erbjuda skydd mot ett flertal 
olika typer av attacker. En proxy brandvägg har samma egenskaper som NAT i den 
meningen att den mer eller mindre omöjliggör IP och port avlyssning då en klient inte 
direkt kommunicerar med en server, eftersom proxy brandväggen finns i mitten och 
byter ut både portnummer och IP-adresser till sina egna. Ett annat skydd som proxy 
brandväggar erbjuder är skydd mot modifierade headers.  Brandväggen byter ut 
hedern så därför är det ingen idé för en användare att modifiera heders eftersom de 
ändå byts ut.[3][8] 

Det finns två typer av proxy brandväggar, applikationsnivå proxy brandväggar och 
kretsnivå brandväggar. Applikationsnivå brandväggarna tittar på hela paketet dvs. 
även datafältet och baserar beslutet utifrån innehållet i paketet. Brandväggen arbetar 
som man kan förstå av namnet, på applikationsnivå. Den förstår vanliga 
applikationers protokoll på detaljnivå eftersom den förstår alla kommandon i t.ex. 
HTTP protokollet. Därmed kan man utföra mer detaljerad säkerhet då speciella 
kommandon i protokollen kan förbjudas och andra tillåtas. Brandväggarna kan bara 
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sköta ett protokoll i taget och därför består en applikationsnivåbrandvägg av olika 
delar som behandlar var sitt protokoll, eller så har man speciella brandväggar för 
varje protokoll.[3][8] 

Kretsnivå proxy brandväggar liknar packet filtering brandväggar i den meningen att 
de både tittar på headern på paketen och inte hela paketet. Brandväggen skapar 
kretsar mellan klienter och servrar och erbjuder skydd på sessionslagernivå. Då 
brandväggen inte arbetar på applikationsnivå är den inte lika protokollspecifik som 
applikationslagernivå brandväggarna och kan hantera en större variation av protokoll 
men till priset att det inte blir lika detaljrikt som applikationsnivå brandväggarna. 
[3][8]  

• Kernel proxy brandväggar: Om stateful inspection brandväggar var 3:e 
generationens brandväggar så brukar kernel proxy brandväggar kallas för den 5:e 
generationens brandväggar. Dessa brandväggar är väldigt effektiva då de skapar 
dynamiska så kallade TCP/IP stacks. Detta innebär att då ett paket av ett visst 
protokoll kommer så laddas bara de kontrolldelar som kontrollerar just den 
protokolltypen. Brandväggen kontrollerar alla nivåer av lager och ser brandväggen att 
något lager bryter mot reglerna så nekas paketet. Kernel brandväggarna är snabbare 
än andra brandväggar som kontrollerar upp till applikationsnivå eftersom reglerna 
laddas från en kärna (kernel).[3][8] 

7.1.2 Network adress translation  

Network adress translation (NAT) är ett bra komplement till vanliga brandväggar. NAT 
skyddar nätverket från attackerare som letar efter IP-adresser att koppla till olika 
värddatorer (så kallad IP-spoofing). NAT är också bra för att få fler IP-adresser för t.ex. 
hemmanätverk och företag som ofta har en eller flera publika IP-adresser och vill koppla 
dessa IP-adresser till sitt eget nätverk.[4][8]  

NAT fungerar så att då en värddator skickar ett paket till en annan värddator eller server 
utanför sitt eget nät så byts IP-adressen och portnummer ut då paketet kommer till en 
enhet som använder sig av NAT. NAT består av en tabell som översätter IP-adresser och 
portnummer till andra IP-adresser och portnummer. Efter det att NAT bytt ut IP-adresser 
och portnummer så skickar NAT paketet vidare till sin destination. Mottagaren skickar 
sedan eventuellt ett svar till den IP-adress som NAT tabellen bytt ut den ursprungliga IP-
adressen till, samt även portnummer. Då paketet kommit till enheten med NAT, 
översätter NAT IP-adressen och portnummer tillbaka till det ursprungliga.[4][8]  

Ett tydligt exempel där NAT används är just i hemmanätverk där man ofta bara har en 
publik IP-adress ut till Internet men har flera datorer i nätverket som vill kunna 
kommunicera via Internet. Genom att NAT översätter IP-adresser kan hemmanätverkets 
interna IP-adresser översättas till den publika Internetadressen. På detta sätt sparas IP-
adresser som används på Internet och vanliga användare behöver inte betala för flera 
anslutningar.[4][8] 
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7.1.3 Brandväggars arkitektur 

• Bastion host: Den kanske vanligaste placeringen av en brandvägg som de flesta 
tänker på då man pratar om brandväggar är den enkla Bastion host topologin. I 
bastion host topologin befinner sig brandväggen mellan det egna nätverket och 
resterande utomstående nätverk. Topologin fungerar relativt bra om företaget inte ska 
erbjuda tjänster ut på Internet. För detta ändamål krävs att vissa portar är öppna, 
vilket kan vara en bra inbjudan för attacker. Fördelen med denna topologi är annars 
att den är billig och relativ enkel att upprätta.[10] 

• Screened subnet: Den här topologin liknar föregående men brandväggarna som 
används här har tre stycken interface istället för två. Det tredje interfacet används för 
att koppla brandvägg till ett så kallat subnätverk, vilket ska fungera som 
ingenmansland mellan det egna nätverket och andra utomstående nätverk. Screened 
subnät kallas även för DMZ, vilket är en förkortning för demilitarized zone. Fördelen 
med den här topologin är att de enheter som erbjuder tjänster till utomstående nätverk 
inte finns inom det egna nätverket, utan får ett eget i stället. Topologin erbjuder ett 
skydd då en attackerare kan komma åt de enheter som finns i DMZ på samma sätt 
som hos bastion host topologin men kan inte komma åt enheter i det egna nätverket 
då enheterna i detta nätverk inte behöver erbjuda publika tjänster och blir på så vis 
inte lika sårbart för attacker. Grovt säga att nätverket som ska skyddas delas in i en 
publik del och en privat del.[10] 

• Dual firewall: Namnet dual brandväggstopologin avslöjar att två brandväggar 
används. Den ena brandväggen är placerade genom att en brandvägg står mellan 
nätverket och det publika (DMZ) nätverket. Den andra brandväggen står mellan det 
publika nätet och resterande utomstående nätverk. Genom att använda sig av två 
brandväggar uppnås samma mål som hos screened subnet topologin men med 
fördelen att om en attackerare helt bryter upp en brandvägg finns det en annan 
brandvägg av annan typ på vägen till det privata nätverket. Att den andra 
brandväggen är av en annan typ eller kanske kommer från en annan tillverkare ger en 
ny nivå av säkerhet då man kan försäkra sig om att en attackerare måste byta strategi 
om brandväggarna är olika. Brandväggarna kan t.ex. vara baserade på hårdvara eller 
mjukvara.[10]  

7.1.4 Exempel på ett kombinerat brandväggsförsvar 

För att förstå hur föregående brandväggstopologier kan kombineras för att ge bättre 
säkerhet följer här ett enkelt exempel. Som första försvar kan ett nätverk använda sig av 
en så kallad screening router, vilken filtrerar bort de enklaste attackerna samt kontrollerar 
trafiken som går från det egna nätverket ut till utomstående nätverk. Att kontrollera det 
egna nätverket är viktigt för att undvika spoofingattacker. Screeningroutern har en tillåt 
allt (eng. permit all) regel längst ner i sin ACL vilket innebär att alla paket som inte brutit 
mot någon regel i ACL går igenom. Dessa paket kommer då till huvudbrandväggen, 
vilken är kopplad enligt screened subnät topologin med ett DMZ nätverk kopplat till sig. 
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Naturligtvis är screening routern också kopplad till huvudbrandväggen. Det sista 
interfacet i huvudbrandväggen är kopplad till en intern brandvägg, vilken i sin tur är 
kopplad till alla klienter i nätverket. Huvudbrandväggen och den interna brandväggen 
skapar en dual topologi. Det sista försvaret om en attackerare skulle lyckas komma 
igenom alla föregående brandväggar är individuella brandväggar på varje klient.[8] 

Som man förstår är denna kombination av brandväggar ett bra försvar då en attackerare 
verkligen måste bryta många försvarspunkter för att komma till det interna nätverket. 
Man brukar kalla en sådan här uppbyggnad för defence in depth för att den är så svår att 
knäcka.[8]   

7.2 Intrusion detection system 

Intrusion detection system (IDS) är lik en brandvägg i den meningen att det övervakar 
nätverk. Skillnaden med en IDS är dock att den identifierar brott mot säkerheten samt 
avlägger rapport om dessa brott som uppstått. Generellt består ett IDS av en kontrollpanel 
som kontrollerar sensorerna, vilka loggar olika händelser. Dessa loggar registreras i en 
databas som sköt av en ”IDS motor” som kan kontrollerar loggarna och kan generera 
larm efter angivna regler. IDS finns både som hårdvara och mjukvara (ofta är 
kostnadsfria).[1][23] 

7.2.1 Wireless Intrusion detection system  

IDS var först utvecklat för trådbundna nätverk, men efterhand har även trådlösa varianter 
uppkommit. Exempel på aktiviteter som Wireless Intrusion detection system (WIDS) kan 
övervaka är användare och systemaktiviteter, mönsterigenkänning av kända attacker, 
identifikation av onormal nätverksaktivitet, detektering av obehöriga användare och 
accesspunkter. WIDS kan även identifiera olika avlyssningsprogram.[1][23] 

För att använda WIDS finns precis som för IDS en mängd olika hårdvaru och mjukvaru 
anpassade program. Några exempel på sådana program är AirDefence, AirMagnet och 
Snort-Wireless. WIDS kan precis som brandväggar inte kontrollera en del krypterad 
information (beror på i viket lager krypteringen är utförd), så därför krävs att 
informationen dekrypteras innan den behandlas av ett WIDS system. Sensorn i ett WIDS 
är viktigt för att inte behöva analysera för mycket information. Man måste också se till att 
reglerna är korrekta så inte information som är riktig klassas som skadlig.[1][23] 
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7.3 Fysisk säkerhet 

Trådlösa nätverk använder luften som medium för att skicka information. Informationen 
skickas nästan uteslutande genom mediet via radiovågor. Ett trådlöst nätverk ger friheten 
att slippa en massa sladdar, men med denna frihet uppstår problemet som att nätverket 
inte kan kontrolleras på samma sätt. Nätverket ”läcker” bl.a. ut genom byggnader och 
därmed finns nätverket där det egentligen inte borde vara. Ett första steg i att göra sitt 
trådlösa nätverk mera säkert är att se efter vart radiovågorna från accesspunkten verkligen 
når. Man bör alltså med andra ord kartlägga sitt radiovågmönster.[1][17] 

För att kunna kontrollera radiovågmönstret kan man använda programvaror som 
kontrollerar bl.a. signalstyrkan i olika punkter. På detta sätt kan man specialdesigna var 
radiovågorna får förekomma. Det finns en mängd sätt att ”skulptera” radiovågorna. Ett 
sätt är att välja rätt antenntyp för nätverket. Andra sätt är att placera accesspunkten på ett 
annat ställe och justera signalstyrkan (går att göra på de flesta accesspunkter utom de 
kanske allra billigaste och vanligaste hemmaaccesspunkterna). Fungerar det inte att sänka 
signalstyrkan kan en så kallad förtunnare (altenuator) användas. Att inte kontrollera sitt 
nätverks signalmönster är som att lägga ut en Twisted pair (TP) kabel på en 
parkeringsplats och låta vem som helst använda den.[1][17]  

7.3.1 Typer av antenner 

Idag finns det en mängd olika slags antenner vilka har olika fördelar och som passar in i 
olika miljöer. För att jämföra antenner kan man titta på styrkan (kraften på signalen), 
riktningen (formen och sträckningen av signalmönstret) samt polarisation (signalernas 
konstruktion).[1][17]   

• Rundstrålande antenner: Dessa typer av antenner är de vanligast förekommande. 
Signalmönstret är 360 grader och bör därför placeras så nära centrum som möjligt 
relativ från dess stationer. Stationerna bör också vara på samma plan som en 
accesspunkt som använder dessa typer av antenner pga. att en rundstrålande antenn 
bildar så kallade vita fläckar på ovan- och undersidan.[1][17] 

 

 

 

 

 

 figur 15. Signalmönster hos en rundstrålande antenn 
Källa: omWlan  
(www.omwlan.se) hämtat 20070510 

figur 16. Exempel på en 
rundstrålande antenn  
Källa: omWlan  
(www.omwlan.se) hämtat 
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• Riktade antenner: Som namnet antyder så har dessa antenner ett riktat signalmönster. 

Det finns en mängd olika typer av riktade antenner beroende på riktningen hos 
antennen. Parabolantenner är en variant av de riktade antennerna och är den 
antenntyp som har mest koncentrerat riktat signalmönster och passar därför bra då 
flera byggnader ska täckas in (två parabolantenner riktade mot varandra). 
Parabolantenner kan bara riktas åt ett håll.[1][17]  

En inte lika kraftig variant av parabolantenner är så kallade Yagiantenner. Dessa 
riktar också signalmönstret åt ett håll men lämpar sig bättre då avståndet mellan t.ex. 
två byggnader är väldigt litet. En tredje variant av de riktade antennerna är Dipole 
antenner. Dessa är som namnet antyder riktade åt två håll och passar bra som klient-
till-klient kopplingar. [1][17] 

 

 

 

 

 

 

 

 figur 18. Exempel på en riktad antenn.  
Källa: omWlan  
(www.omwlan.se) hämtat 20070510 
 

figur 17. Signalmönster för en riktad antenn
Källa: omWlan  
(www.omwlan.se) hämtat 20070510  
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7.4 Wired Equivalent Privacy 

Wired Equivalent Privacy (WEP) är en inbyggd krypteringsmetod i alla trådlösa nät som 
kom i slutet av 1999. Krypteringsmetoden var den första för trådlösa nätverk. Innan IEEE 
802.11 och WEP hade de leverantörsspecifika trådlösa nätet ingen extra specifik 
säkerhet. Meningen med WEP är att göra WLAN lika säkert som trådbundna nätverk, 
därav namnet Wired Equivalent. WEP är idag ingen säkert krypteringsmetod men 
överlever trots detta för att det är relativt enkelt och inte kräver mycket datorkraft. Detta 
gör metoden lämpligt att använda i kraftsvaga enheter som t.ex. handdatorer. WEP 
används även som grund för mer moderna krypteringsmetoder som Temporal Key 
Integrity Protocol (TKIP).[2][5] 

7.4.1 Krypteringen i Wired Equivalent Privacy 

WEP använder sig av det symmetriska strömkrypteringssystemet RC4 från företaget 
RCA. Krypteringen sker på MAC nivå och då WEP är ett strömkrypto kan det lätt 
implementeras i hårdvara.[2][5] 

Grovt beskrivet tar WEP in tre olika delar och ut kommer en sammantagen del som 
består av både krypterade samt okrypterade delar. Input som metoden tar in är paket som 
kommer från ovanliggande lager, en nyckel och en initialiseringsvektor som används 
tillsammans med nyckeln för att minska risken att mönster uppkommer.[2][5] 

Själva krypteringen kan man dela upp i två olika delar där den ena delen handlar om 
nyckelhantering och den andra om datahanteringen. Dessa sätts till slut ihop till en 
gemensam del. Börjar vi vid datahanteringsdelen får WEP som input paket från 
ovanliggande lager (i detta fall LLC lagret eftersom krypteringen sker på MAC nivå). 
Headern i dessa paket behandlas inte av WEP utan bara datadelen av paketen (även 
kallad payload). Datan går igenom en checksumma-funktion kallad Integrity Check 
Value (ICV), vilken bygger på CRC och ska försvåra för förvanskning av data som 
skickas. Checksumman krypteras och skickas med som output i WEP.[2][5] 

Den andra delen av krypteringsprocessen är nyckelframtagningen. Längden på 
krypteringsnyckeln i WEP är 40 bitar och är den variant som är standard i IEEE 802.11. 
Det finns en bättre varianter på 104 samt 128 bitar men pga. restriktioner från USA är 
dessa varianter inte lika vanliga. WEP har stöd för fyra olika samtida krypteringsnycklar. 
Fördelen med att ha flera nycklar är för att underlätta byte av nycklar samt att det ger 
frihet för användaren att ange vilken av de fyra nycklarna som ska användas vid 
krypteringen. Eftersom WEP är relativt enkelt att knäcka, speciellt med 40 bitars nyckel, 
används en initialiseringsvektor (IV) för att förbättra säkerheten. IV är ett värde som 
läggs till varje ram och används tillsammans med krypteringsnyckeln för att skapa en 
pseudoslumpsekvens eller RC4 nyckel som den också kallas. Själva krypteringen sker 
sedan via RC4 algoritmen där datan och ICV krypteras med hjälp av den framtagna RC4 
nyckel.  
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Sammantaget innehåller varje ram i ett paket krypterad data, ICV, IV (som inte behöver 
krypteras) samt en indikator vid namn Key ID som talar om för mottagaren vilken nyckel 
som används vid krypteringen.[2][5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

figur 19. WEP:s krypteringsprocess  

Dekrypteringen fungerar i princip som krypteringen fast åt motsatt håll. Mottagaren tar 
IV samt krypteringsnyckeln (vilken nyckel som ska användas talar Key-ID om) och får 
på så sätt fram RC4 nyckeln, som i sin tur tillsammans med den krypterade datan läggs in 
i RC4 algoritmen. Ur algoritmen får mottagaren sedan fram det okrypterande 
meddelandet. Ur det okrypterade beräknas sedan ICV fram och jämförs med det ICV som 
skickades med meddelandet från sändaren. Stämmer inte ICV slängs ramen och 
meddelandet. Stämmer ICV vidarebefordrar ramen till ovanstående lager. [2][5]  

 

 

 

 

 

 

 
figur 20. WEP:s dekrypteringsprocess  
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7.4.2 Metoder för nyckelhantering inom Wired Equivalent Privacy 

WEP bygger som tidigare nämnt på RC4 och har därför i teorin inget krav på hur långa 
nycklarna får vara. Som grundstandarden specificerar ska nyckellängden vara 40 bitar 
lång. Ibland står det att nyckeln är 64 bitar, men då menas RC4 nyckeln dvs. själva 
hemliga nyckeln på 40 bitar plus initialiseringsvektor på 24 bitar, tillsammans 64 bitar 
långt. Det finns som tidigare nämnts också möjlighet att använda en nyckel på 104 bitar 
eller 128 bitar. Dessa båda typer kan precis som för 40 bitars nyckel kallas för 128 bitar 
och 152 bitars nycklar om man räknar med 24 bitar IV. Längden på nycklarna är i WEP 
nästan oväsentligt då själva WEP är dåligt konstruerad från grunden.[2]   

Det finns två typer av nycklar inom WEP. Den första typen av nycklar är de som skyddar 
trafiken mellan två enheter (i trådlösa nätverk oftast mellan en accesspunkt och en 
värddator). Dessa typer av nycklar kallas mapped keys eftersom de ”mappar” en nyckel 
mellan två enheter. Mapped keys är bra för unicast trafik och kallas därför också för 
unicast eller station keys. Den andra typen av nycklar kallas för default keys och används 
då ”mappning” inte går att genomföra som vid t.ex. broadcast eller mulitcast. Sådana 
nycklar kallas därför broadcast keys.[2] 

För att få till stånd en bra säkerhet krävs att nyckeldistributionen fungerar väl. WEP har 
ingen specificerad nyckeldistribution. Från början användes statisk WEP, där samma 
nyckel används av alla enheter. Nyckeln måste i statisk WEP distribueras och uppdateras 
manuellt vilket innebär mycket arbete rent praktiskt. På detta sätt kan nyckeln som 
används för tillfället lätt hamna i fel händer, vilket är en stor säkerhetsrisk. För ett litet 
eller medelstort företag kan detta betyda skillnaden mellan att byta nyckel varje dag till 
att byta nyckel en gång i månaden, eller kanske t.o.m en gång per år. Byts inte nyckeln 
ofta får företaget en större sannolikhet att säkerheten bryts i nätverket. Statisk WEP kan 
kanske förhindra små attacker men inte stora, målmedvetna attacker.[2]   

För att smidigare hantera nycklar finns dynamiskt WEP. I dynamiskt WEP använder 
varje enhet sig av två typer av nycklar, en Mapped key och en Default key. Mapped key 
är till för trafik mellan enheten och accesspunkten och default key används av enheter 
inom samma service set (enheter med samma service set identifier, SSID). Eftersom 
dynamisk WEP inte använder samma nyckel hos alla enheter är säkerheten större än vid 
statisk WEP. Den stora skillnaden är att via dynamisk WEP kan nycklarna bytas ut och 
ändras på ett smidigare sätt. Dynamisk WEP använder också starka krypteringssystem för 
att generera nycklar samt för att distribuera dessa nycklar (genereringen av nycklar 
förlitar sig på autentiseringsprotokoll). Då nycklarna kan ändras oftare blir det svårare för 
attackerare att bryta sig in i nätverket eftersom attacken måste ske inom en nyckels 
livslängd.[2]    

 

  - 57 -



Informationssäkerhet inom trådlösa lokala nätverk 
_______________________________________________________________________________ 

 
7.4.3 Säkerhetsbrister hos Wired Equivalent Privacy 

Säkerheten hos WEP ansågs enligt den första standarden IEEE 802.11 vara relativt stark. 
Genom åren som WEP använts har det tyvärr visat sig att metoden inte alls är stark. Det 
finns flera anledningar till detta. En anledning är att en 40 bitar lång nyckel inte är stor 
nog. Även om man använder andra tillåtna nyckellängder är även dessa väldigt korta för 
att de ska anses som säkra inom det symmetriska krypteringssystem som WEP bygger på. 
Risken att IV kommer att användas igen är också ett problem. 24 bitar lång som IV är i 
WEP är helt enkelt för kort. En tredje brist är tillförlitlighetskontrollen via checksumma. 
Checksumman kan manipuleras och på så sätt kan man få fram ett ICV. Det hade varit 
bättre att använda en känd hash-funktion som t.ex. MD-5. Avlyssning av paket är en känd 
metod som kan knäcka WEP nyklar på så kort tid som några timmar. Det spelar 
egentligen inte någon roll hur stor nyckel som används eftersom genom kända designfel 
hos WEP som påträffades i slutet av 2001 kan alla WEP nycklar knäckas bara man 
samlat in tillräckligt många paket, som sedan analyseras och via statistiska metoder kan 
nyckeln räknas ut (se kapitel 7.4.4 för mera ingående tekniker och program för att knäcka 
WEP). Används statisk WEP uppkommer ytterligare säkerhetsbrister. Administrationen 
av den gemensamma nyckeln gör att den kan komma i fel händer t.ex. hos anställda som 
vill hämnas på företaget.[2][5][8]  

Alla ovanstående brister hos WEP är allvarliga, men den kanske största risken är att WEP 
inte är tillkopplad som standard hos många enheter, vilket innebär att många inte ens har 
WEP som skydd utan deras nätverk är helt öppna. Det är förvånansvärt många som har 
sina nätverk öppna på detta sätt då de tror att WEP är påslaget per automatik. Bara i USA 
år 2002 hade hemsidan netstumbler.com (Netstumbler är ett program för att hitta trådlösa 
nätverk) en lista på 25000 öppna nätverk.[2][5][8] 

7.4.4 Specifika attacker mot Wired Equivalent Privacy 

• Airsnort: I augusti 2001 publicerades en rapport vid namn ”Weaknesses in the Key 
Scheduling Algorithm of RC4”. Denna rapport redogör för hur författarna utfört en 
attack som utnyttjar att RC4 algoritmen har en svaghet då en nyckel ska bli en 
nyckelsträng. Attacken baserades på att man vet den första byten i den krypterade 
datan eftersom WEP alltid börjar första byten hos det okrypterade paketet med ett 
känt värde (den så kallade SNAP headerns värde). Genom att man vet värdet kan den 
första byten kan nyckelstängen härledas genom XOR operationer.[2][5]   

Själva brytandet av nyckelstängen sker sedan genom uppsamlande av så kallade 
svaga IV som har en speciell form på respektive byte (en nyckel på 40 bitar är 
uppdelad i 5 stycken bytes). Antalet svaga IV är ca 5 % av alla möjliga IV i WEP. De 
svaga IV ger information om respektive nyckelbyte och attacken som utfördes 2001 
uppskattade att ca 60 stycken svaga IV behövs för att knäcka en byte i en WEP 
nyckel. Då en byte är knäck blir det också lättare att knäcka nästa byte, vilket gör att 
ju fler bytes av nyckeln man vet desto fortare går det att komma på resterande bytes. 
Under attacken 2001 krävdes det att ca 6 miljoner paket analyserades för att 
tillräcklig många svaga IV skulle påträffas för att man skulle kunna byta upp nyckeln. 

  - 58 -



Informationssäkerhet inom trådlösa lokala nätverk 
_______________________________________________________________________________ 

 
Metoden är även passiv så den som blir attackerad har ingen vetskap alls att nyckeln 
håller på att brytas.[2][5]   

Idag finns det program som baserar sig på rapporten från 2001. Ett av dessa program 
är Airsnort, vilket är ett open source program för att knäcka WEP nycklar. 
Programmet fungerar så att det samlar in kända svaga IV. Eftersom IV i WEP är 24 
bitar lång, varje svag IV uppkommer c:a 1/13000:e ram och programmet kräver ca 
115 ramar/byte, krävs att c:a 7 miljoner paket samlas in. Som tidigare nämnts behövs 
det egentligen ca 60 svaga IV per byte. Men för att programmet ska slippa utföra 
uppsamlingsprocessen igen har programmets konstruktörer valt att samla in c:a 
dubbelt så många paket än vad som i teorin behövs. Att använda längre nycklar är 
lönlöst då svaga IV ökar med längre nycklar. Linjärt förhållande gäller mellan byte i 
nyckeln och antalet svaga IV. Airsnort är relativt enkelt att installera och använda för 
en van Linuxanvändare. Programmet är dock inte lika användarvändligt som t.ex. 
Etherreal och Netstumbler.[2][5] 

• WEPcrack: Ett lite enklare program än Airsnort är WEPcrack vilket inte själv samlar 
in WEP krypterings paket utan överlåter detta till ett nätverkssanalysprogram som 
t.ex. Etherreal. Använder man t.ex. Etherreal att samla in information och sparar 
resultatet i en fil kan man sedan använda WEPcrack för att knäcka WEP nyckeln. För 
att knäcka WEP nyckeln körs ett script som letar efter svag IV i filen från Etherreal. 
Scriptet sparar alla svaga IV som det hittar i en ny fil och denna fil används sedan i ett 
nytt script som gissar WEP nyckeln. Utvärdet från det sista scriptet blir en nyckel i 
decimalform. Då WEP nycklar är skrivna i hexadecimal form, måste en konvertering 
från decimal form till hexadecimal form ske.[9] 

7.4.5 Åtgärder mot säkerhetsbrister 

För att skydda sig mot attacker som utnyttjar svagheten i IV så kan man naturligtvis 
försöka undvika att dessa svaga IV uppkommer. Med denna lösning uppkommer ett nytt 
problem. Om man byter ut svaga IV mot säkra IV ökar risken för att samma IV 
återkommer och mönster bildas. Då förloras hela idén med att använda IV. Ett bra sätt att 
försäkra sig om att nycklar inte bryts är att byta dem ofta. Ett bra sätt är att använda sig 
av tidsstyrt byte av nycklar. Detta går lätt att implementera då WEP har stöd för fyra 
stycken samtida nycklar som lätt går att byta emellan. Temporal Key Integrity Protocol 
(TKIP) är ett protokoll som kan användas för detta ändamål. Dessa åtgärder är ett steg på 
vägen till att få en haltande krypteringsmetod på benen igen, men en brist som WEP 
fortfarande har är att få till en bra nyckeldistribuering.[2][5][8]   
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7.5 Wi-fi protected access 

Wi-fi protected access (WPA) ingår i standarden IEEE 802.11i och är en förbättring av 
säkerheten jämfört med WEP. WPA använder sig av protokollet Temporal Key Integrity 
Protocol (TKIP) för kryptering och IEEE 802.1X för autentisering. WPA finns i två olika 
varianter beroende på om användaren vill använda en autentiseringsserver eller inte. 
Varianten av WPA som använder sig av autentiseringsserver heter WPA Enterprise. 
Autentiseringsservern kan t.ex. vara en RADIUS server med EAP stöd. Finns inte 
möjligheten till en extern server kan i vissa fall accesspunkten agera som 
autentiseringsserver. Den andra varianten av WPA heter WPA Personal och denna 
variant använder sig inte av autentiseringsserver utan här måste alla enheter i nätverket 
bli angivna en ursprungsnyckel. TKIP ändrar sedan denna ursprungsnyckel kontinuerligt. 
Ett annat namn för WPA Personal är Pre-Shared Key.[2][7]   

7.5.1 Temporal Key Integrity Protocol 

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) är ett protokoll som utvecklats av arbetsgruppen 
IEEE 802.11i och används av WPA för att förbättra olika svagheter inom WEP. TKIP 
kan ses som en tillfällig lösning och en kompromiss i väntan på att bättre protokoll 
utvecklades (egentligen i väntan på att standarden IEEE 802.11i skulle bli klar). Eftersom 
TKIP:s uppgift är att ”laga” en del fel hos WEP bygger protokollet på WEP, vilket 
innebär att TKIP är lätt att uppgradera både som hårdvara och mjukvara. Förbättringarna 
som protokollet erbjuder jämfört med WEP är allt från förbättrad nyckelhantering till 
förbättrad tillförlitlighetskontroll.[2][7] 

TKIP använder sig av så kallade pairwise master keys (PMK) istället för en gemensam 
nyckel som i statisk WEP. Master keys används för att framställa de nycklar som används 
i själva krypteringen. Nycklarna kommer från utbyte med IEEE 802.1X som i WPA 
Enterprise eller som i WPA Personal där nycklarna framställts från så kallade Pre-Shared 
keys (PSK) som angivits hos komponenterna i nätverket.[2][7]  

För att minska risken för attacker som t.ex. letar efter svaga nycklar har protokollet ökat 
storleken på IV från 24 bitar till 48 bitar. Detta innebär att intervallet av IV:s har ökat 
från ca 16 miljoner till 281 triljoner. Med länge IV intervall minskar risken för att en 
nyckel inte blir unik då IV inte upprepar sig efter några timmar eller dagar, vilket är fallet 
med 24 bitars IV i ett högtrafikerat nätverk. Kontroll av vilka IV värden som används 
finns även inbyggt som kontroll i TKIP (WPA). Att bara öka IV storleken är inte i sig ett 
sätt att komma ifrån attacker baserade på att hitta svaga nycklar, därför använder sig 
TKIP av så kallad key mixing. Key mixing innebär att varje frame krypteras med en unik 
nyckel. Inom TKIP har alltså IV en tilläggsroll i att agera sekvensräknare. Därför kallas 
IV i TKIP för TKIP sequence counter (TSC). Sekvensräknaren ser till att en attackerare 
inte kan utföra så kallade replay attacks (”spelar in” trafik och skickar paket senare). 
Detta åstadkommes genom att varje frame får ett sekvensnummer (då en ny master key 
skapas så sätts sekvensräknaren till noll) som ökar då varje frame skickats iväg. 
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Mottagaren väntar sig därför att sekvensnumret på respektive frame ska vara högre än 
den senast mottagna framen. Är detta inte fallet, slängs framen.[2][7] 

TKIP har som tidigare nämnts en förbättrad tillförlitlighetskontroll. Istället för ICV som 
används i WEP använder protokollet en message integrity control (MIC) som kallas för 
Michael. Michael är snabb men är inte lika enkel och lätt att knäcka som ICV. Michael 
baserar sin uträkning på MAC-adresserna hos sändaren, mottagaren och datan, vilka är 
invärden då en checksumma tas fram. När Michael är uträknad läggs dess värde efter 
datan i framen som ska skickas iväg. Men trots att Michael är en bättre 
tillförlitlighetskontrollfunktion (egentligen en hash funktion), så är krypteringen inte 
stark. För att skydda sig mot attacker har därför Michael motmedel, som utförs efter 
tillförlitlighetskontrollen. Vid upptäckt av fel loggas felet. Sker samma fel igen inom 60 
sekunder så stängs kommunikationen av i 60 sekunder. Detta upprepas om fler fel 
inträffar. Vid ett fel så byts även nycklarna ut till nya master keys. Längden på intervallet 
kan naturligtvis ändras.[2][7] 

Krypteringen med TKIP går till så att först skapas tillfälliga nycklar och MIC-nycklar 
från master key. MAC-adressen hos avsändaren, TSC och en temporär nyckel sätts ihop 
genom enkla bit operationer och XOR operationer. Utvärdet blir ett 80 bitar långt värde. 
Detta värde används återigen med den temporära nyckeln och utvalda delar från TSC. 
Utvärdet blir till slut en 104 bitar lång RC4 nyckel och 24 utvalda bitar från TSC. 
Eftersom avsändaradressen är med i framställandet av nycklar så kan två användare 
använda samma IV men ändå få fram olika RC4 nycklar.[2][7] 

Dekrypteringen sker genom att mottagaren kontrollerar TSC så att den inte har ett längre 
nummer än den senaste mottagna framen. MIC beräknas av den dekrypterade framen. 
MIC värdet som fås fram jämförs med mottaget MIC värde och stämmer inte dessa så 
slängs framen.[2][7]   

7.5.2 Säkerhetsbrister hos Wi-fi protected access 

WPA är mycket säkrare än WEP och därför är det svårare att knäcka WPA. WPA kan 
knäckas om användaren använder lätta och korta lösenord. Ett program som utnyttjar 
denna svaghet heter coWPAtty. Programmet bygger på brute force attack för att 
systematiskt testa en mängd kända lösenord. Då programmet inte är så snabbt kan 
säkerheten hos WPA lätt stärkas genom att användaren använder långa lösenord (minst 
20 tecken) samt att lösenorden inte är ord från ordböcker. Lösenorden som provas med 
programmet hämtas från en så kallad lösenordsfil där många lämpliga och vanliga 
lösenord är samlade. Förutom att programmet behöver en lösenordsfil krävs även vetskap 
om nätverkets SSID (används vid konvertering av PSK till PMK). Programmet behöver 
även värdena från EAPoL meddelandet där MIC och EAPoL värden är okrypterade. 
Dessa värden kan lätt snappas upp då den initierade fyrvägshandskakningen inte är 
krypterad och kan lätt snappas upp av ett nätverksanalysprogram som t.ex. Etherreal. 
SSID tas lätt reda på antingen via t.ex. Netstumbler om SSID inte är blockerat eller via 
program som stänger ner en klient och sniffar upp SSID då klienten försöker återansluta. 
Exempel på sådant program är Void11.[1][7]   
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För att hitta ett riktigt lösenord börjar programmet med att konvertera ett ord från 
lösenordsfilen via en omkastningsalgoritm och SSID till en PMK. PTK genereras sedan 
genom att PMK används tillsammans med MAC-adresserna och tidsvärden (nonce) från 
de både kommunicerade parterna. En av nycklarna i PTK (MIC nyckeln) konverteras 
med en omkastningsalgoritm kallad HMAC_MD5 tillsammans med innehållet i EAPoL. 
För att kontrollera om det slumpartade lösenordet är rätt jämförs sedan det genererade 
resultatet från MIC med det inhämtade MIC värdet från EAPoL. Är båda MIC identiska 
har programmet hittat rätt lösenord.[1][7] 

Ett enkelt sätt att försvåra för programmet är som tidigare nämnts att använda bättre ord 
som är mer slumpartade och inte finns i ordböcker. Man bör även välja minst 20 tecken 
långa lösenord och för att förbättra säkerheten ännu mer använda Virtual private 
networks (VPN) som innebär kryptering även på högra lager än datalänklagret samt 
medför att meddelanden kan säkert krypteras och skickas via publika nätverk. För mer 
information om Virtual private networks se kapitel 7.7.[1][7]        

7.6 Wi-fi protected access 2 

Precis som vid WPA så finns Wi-fi protected access 2 (WPA2) i två olika varianter 
beroende på om infrastruktur används eller inte. Namnen på de olika varianterna är 
likadana som hos WPA, WPA2 Enterprise och WPA2 Personal. WPA2 har två val då det 
gäller krypteringen. Man kan använda TKIP eller AES-CCMP. Ibland talas om WPA2 
och IEEE 802.11i som om de är samma sak, men IEEE 802.11i är WPA2 samt IEEE 
802.1X så därför är WPA2 en del av IEEE 802.11i.[2][7]    

7.6.1 Counter mode with CBC-MAC 

Counter mode with CBC-MAC (CCMP) är ett protokoll som till skillnad från TKIP inte 
bygger på WEP utan är ett helt fristående protokoll. CCMP är inte heller baserat på 
strömkrypteringsmetoder utan använder sig ofta av AES, vilket är en säker 
blockkrypteringsmetod. IEEE 802.11i har fastställt att 128 bitars nyckel och 128 bitar 
block ska vara standard, men det går naturligtvis att använda längre värden om man 
önskar ännu säkrare system. CCMP är egentligen en kombination av tre delar. Den första 
av dessa delar är Counter Mode Encryption (CTR), vilken behandlar kryptering. De andra 
delarna är Cipher Block Chaning (CBC) och Message Authentication Code (MAC) vilka 
behandlar tillgänglighetskontrollfunktioner. MAC kan ses som motsvarigheten till MIC i 
TKIP och ska inte blandas ihop med MAC i de fysiska adresserna på interfacen i 
nätverket.[2][7] 

Inom CCMP sker krypteringen och tillförlitlighetsskyddet i samma process. Processen 
går till så att ett så kallat packet number blir tilldelat till framen (jämför sekvensnummer i 
TKIP) för att förhindra replay attacker. Själva framen som kommer in till länklagret och 
protokollet delas upp i en header del och en datadel. Header delen krypteras inte men 
används till att skapa ett så kallat Additional authentication data (AAD) fält. AAD har 
som uppgift att fungera som kontroll av att delarna i headern blir autentiserade men ändå 
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förblir okrypterade. För att garantera att krypteringen sker på unik data så bildas en så 
kallad CCMP nonce, vilket framställs av packet number och sändaradressen. En CCSMP 
header framställs också via packet number och en key identifier.[2][7]   

När alla ovanstående delar framtagits så går CCMP nonce, AAD, datan samt en temporär 
nyckel till en CCM krypteringsalgoritm där allt auteniseras med en integrity check, 
vilken krypteras tillsammans med datan. Innan framen skickas iväg tillkommer även 
CCMP header bredvid den ursprungliga MAC-headern.[2][7]      

7.6.2 Säkerhetsbrister hos Wi-fi protected access 2 

Idag finns inga kända säkerhetsbrister inom WPA2 om man använder AES som grund. 
WPA2 är dyrt att implementera så vanliga hushåll och små företag kanske enbart ska 
använda sig av WPA. För stora företag med väldigt känslig information kan WPA2 vara 
ett bra komplement till säkerheten.[1]  

7.7 Virtual private network 

Virtual private networks (VPN) används för att skapa säkra, privata uppkopplingar 
genom publika nätverk. Ett annat sätt att beskriva VPN är att de är virtuella temporära 
nätverk som ligger ovanpå andra existerande nätverk. VPN använder sig av tunneling, 
vilket är en dataström som är krypterad och upprättad inom en normalt okrypterad 
uppkoppling. Tunnlar skapas genom inkapsling och kryptering som gör att informationen 
som skickas inom VPN ska uppnå sekretess och tillförlitlighet då informationen 
transporteras över publika nätverk.[1][3][9]  

Tunnlar sätts upp då två värddatorer, routers eller nätverk vill kommunicera med 
varandra och tunnlarna bryts ner så fort kommunikationen mellan enheterna är klar. För 
att kunna använda VPN och kunna uppföra tunnlar måste mottagaren och avsändaren ha 
nödvändig hård- och mjukvara. Protokoll används för att skydda och kryptera 
informationen samt för att bygga upp tunnlar. Vanliga protokoll inom VPN är Point to 
Point tunneling protocol (PPTP), Layer 2 tunneling protocol (L2TP) och IP security 
(IPsec). I vissa fall räknas även Secure shell (SSH) till dessa protokoll.[1][3][9] 

Det finns tre generella varianter av VPN. Dessa är Remote access VPN, vilka är den 
vanligaste varianten. Remote access VPN erbjuder användaren att komma åt interna 
applikationer som t.ex. e-mail. En annan variant är Extranet VPN, som låter 
organisationer eller företag att upprätta säkra kontakter med andra organisationer eller 
företag. Sista varianten är Intranet VPN där informationen krypteras inom det egna 
interna nätverket. Vanliga användningsområden för VPN är om en användare säkert vill 
kunna komma åt applikationer via en fjärruppkoppling (Remote access VPN). VPN är 
även bra för att upprätthålla en säker kommunikation mellan routers eller mellan 
värddatorer.[1][3][9] 
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För att förstå hur VPN kan användas för att koppla samman två olika nätverk kommer ett 
litet exempel. På bilden har respektive nätverk ett brandväggsystem kopplat till sig (BV-a 
och BV-b). Till respektive brandväggsystem finns en VPN dator kopplad. Då dator a i 
nätverk a vill skicka information till dator b i nätverk b så kommer informationen först i 
klartext till brandväggsystemet (BV-a). Brandväggsystemet kontrollerar om 
informationen är tillåten att passera ut ur nätverket. Är informationen korrekt 
vidarebefordrar brandväggsystemet informationen till VPN datorn. VPN datorn krypterar 
informationen och upprättar en tunnel till VPN datorn som finns vid nätverk b. 
Informationen går via tunneln och kommer fram till VPN datorn. VPN datorn 
vidarebefordrar informationen till brandväggsystemet (BV-b) efter att informationen 
dekrypterats. Brandväggsystemet kontrollerar informationen och är den tillåten skickas 
informationen vidare till dator b.[9][11]  

VPN kan vara en lösning för att förbättra produkter som använder sig av WEP. Genom 
att kombinera WEP med VPN måste en attackerare först knäcka WEP krypteringen för 
att sedan bli tvungen att dekryptera ett mycket svårdekrypterat VPN. Nackdelen med 
denna mix är att kommunikationen blir långsammare. Datatakten för nätverket kan 
minska mycket, vilket kan vara en anledning att fråga sig om fördelarna med att använda 
denna konfiguration i WLAN mot att helt enkelt använda vanligt LAN.[9][11] 

    

 

 

 

 

 

 

figur 21. VPN med tunnel via ett publikt 
nätverk  

7.7.1 Point to point tunneling protocol 

Point to point tunnelling protocol (PPTP) är utvecklat av Microsoft och är det svagaste av 
de tre protokollen. PPTP arbetar på datalänklagret och används ofta för säker och snabb 
tillgång till nätverk. PPTP var före IPsec standarden inom VPN. Protokollet passar bra 
för små företag då det inte behöver en certifieringsserver. Protokollet stöds av många 
tillverkare. En nackdel med PPTP är att det bara kan användas inom IP baserade 
nätverk.[1][3] 

  - 64 -



Informationssäkerhet inom trådlösa lokala nätverk 
_______________________________________________________________________________ 

 
7.7.2 Layer 2 tunneling protocol 

Layer 2 tunneling protocol (L2TP) arbetar som namnet antyder också på datalänklagret. 
Protokollet har ungefär samma funktioner som PPTP men är inte begränsat att bara 
fungera på IP baserade nätverk. L2TP måste kombineras med IPsec för att kunna erbjuda 
säkerhet. Protokollet kräver också en certifieringsserver.[1][3] 

7.7.3 Internet protocol security 

Internet protocol security (IPsec) är en samling av säkerhetsmetoder som arbetar på 
nätverkslagret. IPsec kan ses som en uppdatering av IP för att erbjuda säkerhet. Då IPsec 
finns på nätverkslagret ger det automatiskt skydd för ovanliggande lager som transport 
och applikationslagret. IPsec är osynligt för dessa lager och behöver därför inte 
bestämma sig om de vill köra IPsec eller inte. IPsec finns i två olika varianter, transport 
IPsec och tunnel IPsec.[1][3][8][10][13] 

• Transport IPsec: Transport IPsec används för host-to-host kommunikation, dvs. 
kommunikationen går hela vägen från en värddator till en annan värddator. Fördelen 
men denna typ av kommunikation är att paketet transporteras hela vägen, både i det 
egna nätverket och i utomstående nätverk som t.ex. Internet utan några 
”mellanhänder” (förutom routers). Problemet med denna typ av kommunikation är att 
attackerare kan sniffa IP-adresser eftersom vissa delar av paketet inte är krypterat 
(kan inte krypteras då routrar ska kunna läsa vart paketet ska vidarebefordras). 
Transport IPsec lägger till en IPsec-header i paketet utöver den ursprungliga IP-
headern.[1][3][8][10][13] 

• Tunnel IPsec: Den här varianten av IPsec skapar virtual circuits mellan två 
nätverksenheter som ofta är så kallade gateways. Dessa kommunicerar med varandra 
och sedan i sin tur med respektive värddator. Varje IPsec gateway ligger alltså mellan 
det interna nätverket och det utomstående nätverket och agerar mellanhand precis 
som en proxy brandvägg. Fördelen med att använda tunnel IPsec är att den 
ursprungliga IP-headern byts ut mot en ny med gateway IP-adresser. Detta innebär att 
en attackerare inte direkt kan se värddatorns IP-adresser utan bara gateway adresser. 
Nackdelen är att i och med användandet av gateway så skyddas inte paketet hela 
vägen utan bara mellan gateways på det utomstående nätverket. Problemet går att lösa 
genom att man kombinerar de båda varianterna.[1][3][8][10][13]   

IPsec kan erbjuda olika CIA delar beroende på vilken typ av IPsec protokoll som 
används. Det finns två olika typer av protokoll att välja mellan. Den som erbjuder alla tre 
delarna i CIA är också den mest använda. Detta protokoll kallas för Encapsulating 
Security Payload (ESP). ESP erbjuder sekretess på delar av paketet (själva datan). IP och 
ESP-headern krypteras inte. Däremot erbjuds autentisering och tillförlitlighet för nästan 
hela paketet (inte IP-headern).[1][3][8][10][13] 

Den andra typen av IPsec protokoll kallas Authentication header (AH). Denna erbjuder 
enbart autentisering och tillförlitlighet, men inte sekretess. En anledning till att man vill 
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använda en metod som inte skyddar själva datan är att en del länder inte tillåter att 
krypterad data skickas till andra länder. AH erbjuder här dock autentisering och 
tillförlitlighet på hela paketet dvs. även IP-headern.[1][3][8][10][13] 

När två värddatorer eller två gateways ska kommunicera och använda IPsec måste de 
veta vilka säkerhetsmetoder som ska användas under kommunikationen. För detta 
ändamål finns så kallad Security Association (SA). SA specificerar vilka 
säkerhetsmetoder som ska användas, dvs. vilken säkerhetsnivå som kommunikationen 
ska ha. För varje par som ska kommunicera måste två olika SA upprättas (en per riktning) 
och därmed kan säkerheten vara olika åt varje håll. SA använder sig av Internet Key 
Exchange (IKE), vilket inte enbart är till för IPsec utan kan användas av alla 
krypteringssystem som vill etablera SA:s.[1][3][8][10][13]           

7.8 Secure socket layer/Transport layer security 

Secure socket layer (SSL) är ett krypteringssystem som arbetar på transportlagernivå. 
SSL fick ett annat namn efter att en del förbättringar utförts och systemet standardiserats. 
Namnet blev Transport layer security (TLS), vilket tydligt visar vilken nivå i lagerstacken 
som systemet arbetar på. Ska man vara korrekt så befinner sig egentligen SSL/TLS 
emellan transportlagret och applikationslagret. Pga. SSL/TLS position i lagerstacken 
erbjuder systemet skydd till all applikationslagertrafik. Till skillnad från IPsec så är inte 
SSL/TLS transperent för andra lager. Detta innebär att SSL/TLS inte automatiskt skyddar 
ovanliggande lager utan måste väljas till.[8][9][10][13]  

SSL/TLS upprättar en säker kommunikation mellan två enheter i några steg. Det första 
steget innebär en förhandling och överenskommelse mellan båda parter om vilken 
säkerhet som ska upprättas under kommunikationen. Efter detta måste servern (ofta 
webklient/webserver kommunikation som använder SSL/TLS) autentisera sig till klienten 
vilket sker genom digitalt certifikat. Då klienten tar emot det digitala certifikatet av 
serven kontrollerar klienten det mot en CA för att verifiera att certifikatet är korrekt, samt 
att det är giltigt. Man skulle kunna tro att autentiseringen sker i båda riktningarna, men 
detta är inte så vanligt av praktiska och kommersiella skäl (klienten måste skaffa digitalt 
certifikat, vilket är arbetsamt och tidskrävande). Då autentiseringen är klar utväxlas en 
symmetrisk nyckel kallad sessionsnyckel, som används under kommunikationen. Utbytet 
sker via publik nyckel kryptering. I SSL/TLS är det klienten som slumpar fram ett 
nummer som ska användas som sessionsnyckel. Sessionsnyckeln krypteras av klienten 
med serverns publika nyckel som återfinns i det digitala certifikatet. Till sist under själva 
kommunikationen används sessionsnyckeln och det digitala certifikatet för att klienten 
ska veta att kommunikationen med servern är korrekt. SSL är mer eller mindre involverat 
i många former av kommunikation. Exempel på användningsområden är banker som 
erbjuder Internettjänster, webbutiker, e-mail som är webbaserade.[8][9][10][13]          
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7.8.1 Nackdelar med Secure socket layer/Transport layer security 

En stor nackdel med SSL/TLS är att systemet använder asymmetrisk kryptering vilket är 
tidskrävande och kräver mer avancerade system än symmetriska krypteringssystem för att 
t.ex. utföra nyckelutbyte samt för att skapa ett digitalt certifikat för varje meddelande som 
ska skickas. Ser man positivt så får man med asymmetriska system en säkrare överföring 
som i princip täcker alla CIA delar. Detta argument i sig är en bra anledning till att 
använda asymmetriska system.[8][9][10]    

En annan nackdel är att autentiseringen ofta inte sker åt båda håll. Risken finns att 
klientbedrägeri utförs men denna risk väger inte upp företags finansiella förluster då 
kunder tappas för att företaget har ett säkert men krångligt säkerhetssystem. Att systemet 
inte är transparenta för ovanliggande lager är också ett problem. Användare kan tro att 
SSL/TLS används automatisk och lever då i ovetskapen om att systemet inte är påslaget 
per automatik. Ett exempel på hur man kan se att SSL/TLS används i en applikation är 
HTTP där https i adressfältet i webbläsaren indikerar att SSL/TLS används, kallas för 
HTTP over SSL.[8][9][10]          

7.9 Säkerhet på applikationsnivå 

7.9.1 Secure Shell 

Säkerhet på applikationsnivå kan i vissa fall vara befogat och ska känsliga filer skickas 
över ett osäkert nätverk är det bra att använda ett program/protokoll med någon form av 
säkerhet även på applikationsnivå. Vanliga program som används för att skicka filer och 
logg in i på en dator från en fjärranvändare är FTP och Telnet. Secure shell (SSH) är ett 
protokoll som erbjuder en god säkerhet för dessa och andra typer av applikationer. SSH 
upprättar en säker tunnel mellan användare (liknar och kan rankas som ett VPN 
protokoll). För att använda SSH krävs att klienten och servern har mjukvara installerad 
och naturligtvis protokoll som tala om hur dessa mjukvaror ska interagera. I protokollet 
finns det beskrivet hur nyckelbyte, kryptering mm ska se. För att upprätta en tunnel går 
de både kommunicerade parterna igenom en handskakningsprocess som börjar med att 
den ena parten frågar efter en SSH uppkoppling. Efter detta sker några steg där 
algoritmer och nycklar utbyts för att till sist upprätta en session.[3][9] 

7.9.2  Pretty good privacy 

Ett krypteringssystem som används för att kryptera e-mail är Pretty good privacy (PGP). 
PGP är fritt men ändå komplext i den meningen att systemet ger användaren möjlighet att 
bestämma vilka metoder som ska användas för att tillgodo se alla säkerhetskrav. Ofta 
använder PGP, IDEA algoritmen, men det går också bra att använda andra symmetriska 
eller asymmetriska algoritmer för kryptering. För att tillgodose riktighet kan hash-
algoritmer som t.ex. MD5 användas. Autentisering kan utföras med hjälp av publikt 
nyckelsystem.[3][8] 
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Inom PGP används inte ett centraliserat public key interface utan systemet använder sig 
av något som kallas Circle of trust eller Web of trust som är olika benämningar på samma 
sak. Inom circle of trust skickar en användare sin publika nyckel till den han/hon vill 
kommunicera med. Litar mottagaren på personen som skickat publika nyckeln signerar 
mottagaren nyckeln som ok och skickar i sin tur tillbaka sin egen publika nyckel, så att de 
båda parterna kan börja kommunicera. På detta sätt kan användare upprätta nätverk med 
andra användare som de litar på. Då varje användare efter ett tag får för många publika 
nycklar att hålla reda på kan nycklarna läggas i en fil som kallas för key ring. I filen kan 
användaren ange olika nivåer som beskriver hur mycket man litar på en speciell nyckel, 
dvs. en användare.[3][8] 

PGP är trots sin relativt goda säkerhet inte så utbredd. En anledning till detta är att många 
e-mail klienter inte har PGP inbyggt utan måste använda separata program för att kunna 
använda krypteringssystemet.[3][8] 

7.9.3 Antivirusprogram 

För att förhindra elakartad kod och främst virus kan antivirusprogram användas. 
Antivirusprogrammen letar och identifierar virus som är på väg in i systemet och virus på 
filer som blivit smittade. Filer som verkar misstänksamma jämförs mot en databas av 
virusdefinitioner. Stämmer den misstänka filen mot en definition kan programmet bl.a. 
försöka att ta bort viruset från filen eller om inte detta går lägga filen i karantän för att 
inte smitta andra filer. En sista utväg är att ta bort filen helt för att bli av med viruset.[15]  

Antivirusprogram fungerar oftast bra då virusdefinitionerna finns samtidigt som viruset. 
Ofta blir det dock inte så pga. att virusdefinitionerna naturligtvis kommer först efter då 
viruset upptäckts och kan då reda ha smittat en mängd olika system (programmen har 
automatiska uppdateringar av virusdefinitioner för att dessa ska vara så uppdaterade som 
möjlig för att ge bästa skydd).[15] 

Förutom att kontrollera filer så sker kontroller på program som uppträder misstänksamt. 
Beteendet detekteras och antivirusprogrammet frågar användaren om programmet som 
uppträder misstänkt ska få fortsätta att köras.[15] 
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8.  Kartläggning av hot och lösningar 

Byggandet och upprättande av ett säkert informationssystem inom ett företag handlar om 
att förutse risker och hot. Riskerna och hoten bör kartläggas och sedan granskas för att på 
bästa sätt kunna implementera de mest lämpliga lösningarna utefter företagets storlek och 
ekonomiska situation.[2]  

De attacker och hot som ett företag kan bli utsatt för är av väldigt varierande karaktär och 
följderna av attackerna/hoten medför konsekvenser av skiftande grad. Som tur är finns 
medel mot attackerna, men hur väl de skyddar skiftar. För att illustrera hur olika attacker 
och hot kan stoppas med olika motmedel samt för att generellt kartlägga hur illa 
påföljden kan blir av attacken/hotet kommer en beslutsmodell i form av en trädstruktur 
(delmodell 1) och ett risk och konsekvensdiagram (delmodell 2) att fungera som 
illustrationsverktyg.   

8.1 Beslutsmodell 

Beslutsmodellen är uppbyggd så att varje kategori av hot behandlas var för sig med sina 
specifika typer av hot/attacker. Dessa kategorier är de samma som berörts i kapitel 6 
”Attacker och hot” dvs. avlyssning, blottställande, elakartad kod och störning (Denial of 
Service). Utöver dessa kategorier tillkommer även en kategori som behandlar hot mot 
kryptering. Modellen är egentillverkad av författaren till rapporten med inspiration från 
böcker och artiklar.      

8.1.1 Delbeslutsmodell 1: Trädstruktur 

Modellen som används är som sagt indelad i två delar där den ena av dessa delar 
(delmodell 1) har en trädstruktur. Den är uppbyggd så att först väljs ett hot inom en 
kategori (typ). Hotet analyseras sedan mot vald företagstyp. I denna rapport kommer 
företag att delas upp i tre olika typer, nämligen hemmakontor, småföretag och 
storföretag. Hemmakontor innebär ett vanligt privat hemmanätverk eller väldigt litet 
företag med mindre än 10 anställda. Denna typ av företag antas ha relativt låga krav på 
säkerhet och är ofta inte så attraktiva att attackera för seriösa attackerare. 
Hemmakontoren har generellt ingen speciellt känslig information och skulle någon råka 
komma in i nätverket är det troligtvis av misstag. Hemmakontor rankas därför ha relativt 
låg säkerhetsprioritering (med låg i trädstrukturen menas hemmakontor). Med småföretag 
menas ett företag som har mindre än 50 anställda, dvs. så litet att ingen märkbar hierarki 
behöver existera. Småföretag kan vara intressanta för vissa typer av attacker och kan ha 
information som t.ex. konkurrerande företag vill komma åt. Småföretag har därför ofta ett 
visst intresse av säkerhet och kan rankas ha medelkrav på säkerhetsnivån (med medel i 
trädstrukturen menas småföretag). Sista typen av företag är storföretag som innebär 
företag med fler än 50 anställda och som består av många avdelningar och kanske även är 
indelat i dotterbolag och omfattar hela koncerner. Dessa typer av företag har ofta höga 
krav på säkerhet (med hög i trädstrukturen menas storföretag). Storföretag kan ha väldigt 
känslig information som konkurrenter gärna lägger mycket tid och resursers på för att 
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komma åt. Det existerar naturligtvis specialfall hos alla dessa tre typerna av företag. I den 
här rapporten sker analysen dock generellt där säkerhetsnivån kommer att ligga som 
beskrivet hos respektive företagstyp.  

Det finns egentligen en nivå till på säkerhetskrav som är mycket hög, där försvarsmakten 
är ett bra exempel. Ska säkerheten ligga på den nivån är det tveksamt om trådlösa nätverk 
ska användas över huvudtaget. Det är då bättre och säkrare att använda trådbundna 
tekniker så långt det bara är möjligt och övergå till trådlösa tekniker då ingen annan 
lösning är möjlig. Rapporten kommer inte att behandla dessa typer av företag.[5]  

Vidare i trädstrukturen ställs frågan om hotet är ett hot mot företagstypen. Blir svaret ja 
kommer hotet att analyseras i den andra delen av modellen (delmodell 2) som består av 
ett risk och konsekvensdiagram (se kapitel 8.1.2). Efter detta analyseras eventuella 
lösningar mot hotet samt om dessa lösningar fungerar eller inte. Svaren på om lösningen 
löser problemet eller inte är indelat i fyra olika svarstyper. Dessa är: 

• JA = löser problemet 

• Ja* = löser problemet men bör kompletteras med andra tekniker för bra säkerhet 

• NEJ = löser inte problemet 

• Nej* = löser inte problemet men försvårar för attackeraren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figur 22. Delbeslutsmodell 1: Trädstruktur
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8.1.2 Delbeslutsmodell 2: Risk och konsekvensdiagram 

Ett sätt att kategorisera hot som uppstår mot ett system kan illustreras genom att upprätta 
ett risk och konsekvensdiagram. Konsekvenserna av ett hot jämförs med uppskattad 
sannolikhet att hotet uppkommer. Ett sätt att visuellt illustrera risk och 
konsekvensdiagram är att låta y-axeln representerar sannolikheten att hotet uppkommer 
och x-axeln får representerar hur stor konsekvensen bedöms bli av hotet. 

Diagrammet delas sedan in i fyra olika delar (zoner) där varje del är färgmarkerad i en 
viss färg. En färgskala som används internationellt för riskbedömning, använder färgerna 
röd, orange, gul, grön och blå.  

Röd färg innebär att sannolikheten för att hotet uppkommer är stor samt att konsekvensen 
av hotet blir stort för företaget/organisationen. Därför hamnar hot som uppfyller dessa 
kriterier i övre högra zonen av diagrammet. Vidare innebär orange färg att sannolikheten 
att hotet uppkommer fortfarande är stor, men konsekvensen av hoten är inte lika allvarligt 
som hotet som rödkategoriserat hot. ”Orange hot” hamnar således i nedre högra zonen av 
diagrammet. Hot som har låg sannolikhet att de inträffar hamnar i vänstra delen av 
diagrammet. Gul färg innebär att konsekvensen av hotet är allvarligt, men då med låg 
sannolikhet att hotet inträffar och grön färg innebär att konsekvensen inte är lika allvarlig. 
Sist finns även en blå färg som ligger utanför diagrammets gränser och innebär att hotet i 
princip inte kan inträffa. Uppkommer trots detta hotet, räknas det knappas som något hot 
och medför därmed inte några märkbara konsekvenser.[12]   

    

 

 

 

 

 

 

 figur 23. Delbeslutsmodell 2: Risk och konsekvensdiagram 
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8.2 Hot baserade på avlyssning  

Som beskrivits i kapitel 6.2.1 innebär hot baserade på avlyssning att ett system kartläggs 
av en attackerare genom att han/hon lyssnar av trafiken.  

8.2.1 Hemmakontor (låg) 

Avlyssning kan ske inom dessa nätverk men det är väldigt osannolikt. Vanliga 
hemmanätverk och väldigt små företag har vanligtvis inte så hemlig information och 
dessutom oftast inte möjlighet att investera i allt för avancerade tekniker för att förbättra 
säkerheten. Chansen för att en seriös attackerare ska besvära sig om dessa nätverk är 
väldigt liten. Risken kommer generellt att vara inom den gröna zonen i risk och 
sannolikhetsdiagrammet.  

Vill man ändå skydda sig finns det en mängd små åtgärder som kan utföras. Några 
förslag på åtgärder är: 

1. Stäng av SSID (möjligheten att svara på ett tomt SSID) samt att välja ett bra 
namn på sitt SSID (dvs. inte använda namnet som tillverkaren valt).  

2. Använda en personlig brandvägg på datorerna i nätverket (ibland finns det 
inbyggda brandväggar i accesspunkten som ger extra skydd). 

3. Köra WPA personal som krypteringsmetod (WEP med frekvent byte av 
nycklar kan köras om enheterna man använder inte stöder WPA eller har 
kapacitet att köra WPA, men ger då också mycket sämre säkerhet). 

4. Sänka signalstyrkan så att radiovågorna inte ”läcker” för långt bort från 
nätverket (om detta är möjligt på accesspunkten).  

Av dessa fyra åtgärder ger WPA egentligen den bästa säkerheten. Användning av 
brandvägg kan försvåra för attackeraren att fånga upp alla paket. Alla paket kan inte 
blockeras för då blir kommunikationen värdelös. SSID kan kringgås med relativt lätta 
åtgärder.   

8.2.2 Småföretag (medel) 

En mera intressant aktör att avlyssna är småföretag som kan sitta inne med information 
som kanske en oärlig konkurrent vill komma åt. För att försäkra sig om att nätverket är 
säkert kan småföretag naturligtvis införa samma lösningar som hemmakontor, men bör 
öka säkerheten inom några av dessa lösningar samt lägga till ytterligare lösningar. 

Risken vid avlyssningsattacker mot den här typen av företag är i regel inom orange 
område eftersom sannolikheten att en attack förekommer är relativt liten men 
konsekvensen av en attack kan vara stor.    
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Exempel på lösningar som småföretag kan göra för att förhindra att bli avlyssnade är: 

1. Stäng av SSID (möjligheten att svara på ett tomt SSID) samt att välja ett bra namn 
på sitt SSID (dvs. inte använda namnet som tillverkaren valt).  

2. Använda brandväggar som skyddar hela nätverk och dela upp nätverket i 
demilitariserade zoner (viktigt om företaget erbjuder publika tjänster på Internet). 

3. Köra WPA personal eller enterprise som krypteringsmetod (WEP kryptering bör 
inte användas). Har företaget föråldrade enheter rekommenderas att nya köps in. 

4. Införa policy om hur anställdas datorer ska vara konfigurerade för att de ska få 
tillgång till nätverket och kanske hur man hanterar olika situationer som kan 
äventyra säkerheten (exempelvis om datorer blir stulna).  

5. Riktade antenner bör användas då det är möjligt för att minska täckningsområden 
ner till bara det önskvärda. Detta ger även företaget större kontroll över vart 
radiovågorna och därmed det trådlösa nätverket sträcker sig. 

6. Sänka signalstyrkan så att radiovågorna inte ”läcker” för långt bort från nätverket. 

7. Kanske komplettera säkerheten med säkerhet på högre lager än det fysiska och 
datalänk. T.ex. införande av VPN och vid behov av osäkra applikationer 
implementera säkerhet ännu högre upp i lagerstacken än nätverkslagret (som för 
VPN) och kanske införa SSL, SSH, PGP m.fl. för vissa applikationer. 

8.2.3 Storföretag (hög) 

Stora företag har stor anledning att försäkra sig om att säkerheten mot avlyssningsförsök 
är god. Många attackerare kan ha nytta av komma åt informationen av olika anledningar. 
Dessa företag ligger därför generellt inom det röda området i risk och 
konsekvensdiagrammet. För att försäkra sig om att säkerheten är så bra som möjligt bör 
stora företag införa samma åtgärder som små företag men de punkter som är 
rekommenderade för småföretag bör storföretag se som krav.  

Exempel på lösningar är: 

1. Stäng av SSID (möjligheten att svara på ett tomt SSID) samt att välja ett bra namn 
på sitt SSID (dvs. inte använda namnet som tillverkaren valt).  

2. Använda brandväggar som skyddar hela nätverk och dela upp nätverket i 
demilitariserade zoner (viktigt om företaget erbjuder publika tjänster på Internet). 
Inom stora företag bör det definitivt finnas en brandväggshierarkilösning med 
många olika typer av brandväggar och tekniker. 
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3. WPA enterprise som krypteringsmetod är mer eller mindre ett krav (WEP 

kryptering ska inte användas). Har företaget föråldrade enheter måste nya köpas 
in. 

4. Införa policy om hur anställdas datorer ska vara konfigurerade för att de ska få 
tillgång till nätverket och kanske hur man hanterar olika situationer som kan 
äventyra säkerheten (exempelvis om datorer blir stulna).  

5. Riktade antenner bör användas då det går för att minska ner täckningsområden till 
bara det önskvärda. Består företaget av många byggnader kan parabolantenner 
användas mellan byggnader eller företaget kanske även ska överväga att dra 
kablar mellan byggnader och bara använda trådlösa nätverk inom byggnaderna för 
att minska ”läckage”.  

6. Sänka signalstyrkan och verkligen utföra analyser vart radiovågorna sträcker sig. 

7. Företaget bör även komplettera säkerheten med säkerhet på högre lager än det 
fysiska och datalänk med tekniker som t.ex. VPN. Sker kommunikationen via e-
mail och liknande applikationer är det starkt rekommenderat att använda specifik 
kryptering även på applikationsnivå med tekniker som t.ex. SSL (mellan 
transportnivå och applikationsnivå), SSH, PGP m.fl. 

 

figur 24. Trädstruktur för avlyssningshot 
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figur 25. Risk och konsekvensdiagram för avlyssningshot 

 

8.3 Hot baserade på blottställande 

Blottställande av information är ett samlingsbegrepp för hot där attackeraren försöker 
komma åt information på ett eller annat sätt. Vanliga metoder är Brute force, Buffer 
overflow, Social engineering. 

8.3.1 Hemmakontor (låg) 

Hemmakontor berörs i regel inte av dessa hot då informationen som finns i 
hemmanätverk eller väldigt små företag ofta är ointressant. Blottställande attacker anses 
därför inte som hot för hemmanätverk.  

8.3.2 Småföretag (medel) och Storföretag (hög) 

Små och stora företag bör se blottställande attacker som väldigt allvarliga hot. Dock kan 
hoten av denna karaktär vara av väldigt skiftande grad. Småföretag hamnar därför mellan 
den gröna och orange zonen eftersom sannolikheten att attacker mot dessa företag är 
mindre än för stora företag som hamnar mellan den gula och röda zonen i risk och 
konsekvensdiagrammet. Nedan följer förslag på lösningar som företaget kan använda för 
att skydda sig. 

1. Se till att företaget investerar i program som är skrivna i programmeringsspråk 
som är kända för att vara skrivna så de minskar risken för buffer overflow.  

2. Använda kryptering i form av WPA för att försvåra för brute force försök 
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3. Införa restriktioner för bl.a. lösenord så att brute force försök måste börja om.  

4. Upprätta noggranna säkerhetspolicys för att lindra effekten av ev. social 
engineering 

figur 26. Trädstruktur för blottställande hot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figur 27. Risk och konsekvensdiagram för blottställande hot 
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8.4 Hot baserade på elakartad kod 

Kapitel 6.2.3 behandlar elakartad kod som är en benämning på program och filer som är 
designade för att förstöra delar i en dator eller i ett system, dvs. utföra otillåtna ändringar. 
Generellt kan man skydda sig mot elakartad kod genom att vara uppmärksam på vilka 
filer som öppnas. E-mail är typiska fällor där elakartad kod gömmer sig.   

8.4.1 Hemmakontor (låg) 

Elakartad kod finns överallt och det finns inga garantier att dessa typer av hot inte 
drabbar småföretag och hemmakontor. Virus behöver inte komma från publika nätverk 
utan kan komma från bärbar lagringsmedia eller liknande. 

Sannolikheten att ett hemmakontor drabbas av elakartad kod är relativt liten men 
konsekvensen kan vara stor beroende på typ av elakartad kod. Hemmakontor hamnar 
därför i den nedre halvan på risk och konsekvensdiagrammet dvs. mellan orange och 
grönt område.  

För att skydda sig mot elakartad kod finns det två stora lösningar som ett hemmakontor 
kan utnyttja. Dessa är: 

1. Brandväggar (personliga brandväggar som skyddar varje enskild dator) 

2. Antivirusprogram (effektivt och relativt billigt skydd mot virus och liknande, 
kräver dock kontinuerliga uppdateringar, vilka ofta sker automatiskt). 

8.4.2 Småföretag (medel) och Storföretag (hög) 

Elakartad kod utgör i princip samma hot för både små och stora företag och kräver 
därmed samma lösningar. Även små och stora företag bör använda brandväggar men 
kanske på kanske lite mer avancerad nivå, med hierarkisk uppbyggnad och infrastruktur. 
Antivirusprogram bör användas på varje klient inom företagens nätverk. Ett tredje sätt att 
skydda sig är att införa WIDS som komplement till brandväggarna. 

Små och stora företag har större sannolikhet att bli utsatta för elakartad kod än 
hemmakontor då dessa typer av nätverk ofta har flera klienter och därmed större mängd 
trafik i sina nätverk. Konsekvensen av t.ex. en virusinfektion kan vara allvarlig om virus 
slår ut viktiga delar av systemet. Därför hamnar små och stora företag på den övre halvan 
i risk och konsekvensdiagrammet mellan gult och rött område.   

1. Brandväggar (hierarkisk infrastruktur) 

2. Antivirusprogram 
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3. WIDS (som komplement till brandväggsskyddet) 

 

figur 28. Trädstruktur för hot från elakartad kod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figur 29. Risk och konsekvensdiagram för hot från elakartad kod  
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8.5 Hot baserade på Störning  

Störning är ett hot som är allvarligt och väldigt effektivt samt svårt att undvika för den 
som blir utsatt för attacken. I den här rapporten behandlas bara störning i form av Denial 
of Service. Det finns en mängd olika varianter av DoS som beskrivs i kapitel 6.3.2. DoS 
är väldigt effektivt för att förstöra för offret och på ett effektivt sätt se till att 
tillgängligheten i CIA-treenigheten inte går att uppnå.  

8.5.1 Hemmakontor (låg) 

DoS attacker mot hemmakontor är mer eller mindre obefintliga. Ingen seriös attackerare 
får ut någonting av att attackera så här små nätverk. Därför rankas DoS inte som ett hot 
för dem. Naturligtvis är det ett ”hot” om någon skulle få för sig att utföra attack mot ett 
hemmakontor. I risk och konsekvensdiagrammet ligger hemmakontor därför i det blå 
området.  

8.5.2 Små företag (medel) och Stora företag (hög) 

Eftersom DoS attacker är väldigt svåra att förhindra finns det inte många motmedel mot 
dessa typer av attacker. I risk och konsekvensdiagrammet ligger småföretag inom orange 
zon eftersom sannolikheten för en DoS attack mot dessa typer av företag är relativt liten, 
men betydligt större än för hemmakontor. Storföretag hamnar inom det röda området 
eftersom dessa företag är mer potentiella offer för seriösa attackerare. Attacker baserade 
på DoS går att lindra med lösningar som: 

1. Användning av brandväggar för att stoppa paketen som används för DoS attacker. 
Man kan dock inte förbjuda alla paket och attackeraren använder sig helt enkelt 
av de paket som är tillåtna av brandväggen/brandväggarna hos offrets nätverk.  

2. Network translation table kan skydda själva datorerna men attackeraren kan ändå 
slå ut den enhet som använder NAT (ofta finns NAT i routrar och brandväggar 
som ligger nära publika nätverk).  

3. Administratörer kan använda olika program för att kontrollera trafiken och 
upptäcka då en attack är på gång eller pågår. 

4. Använda WIDS (wireless instruktion detection system) som komplement till 
brandväggar, som är ett effektivt sätt att stänga ner kommunikationen om en DoS 
attack håller på att utföras.  
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figur 30. Trädstruktur för störningshot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 figur 31. Risk och konsekvensdiagram för störningshot 
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8.6 Hot baserade på attack mot kryptering  

Kryptering är en viktig funktion i ett system. Det medför bl.a. att informationen både är 
konfidentiell samt att integritet och även autentisering uppfylls. Kryptering sker även ofta 
på datalänklagret och medför att ovanstående lager också krypteras. Därför är det väldigt 
populärt för attackerare att knäcka krypteringssystem eftersom de ofta är det enda 
skyddet ett system har.     

8.6.1 Hemmakontor (låg) 

Vanligt skydd mot krypteringsattacker för hemmakontor har länge varit WEP. Men WEP 
är som beskrivet i kapitel 7.3 inte säkert och kan knäckas under en relativt liten 
tidsperiod. Som tur är finns det billiga alternativ till WEP som hemmakontor kan 
använda. Nedan följer en lista på lösningar som dessa företag kan använda för att på bästa 
sätt försäkra sig om att krypteringen ”håller”. Hemmakontor hamnar generellt i den röda 
zonen i risk och konsekvensdiagrammet då många fortfarande använder WEP, vilket 
innebär att sannolikheten att en attackerare byter sig in är väldigt stor. Även om WPA 
används kan det forceras om användarna har korta lösenord. Lösningar som kan fungera 
är:  

1. Statisk WEP med frekvent byte av krypteringsnyckel (används främst om inte 
WPA går att använda) 

2. Använda WPA personal med TKIP (kräver bara uppdatering i mjukvara samt 
erbjuder bättre nyckelhantering samt bättre tillförlitlighetskontroll).  

8.6.2 Småföretag (medel) 

För dessa typer av företag kan de vara bra att komplettera ovanstående lögningar med 
ytterligare lösningar. Hemmakontorens lösningarna är bra om vidare uppgraderingar inte 
går att implementera. Småföretagen hamnar i den orange zonen i risk och 
konsekvensdiagrammet då sannolikheten är låg att en attackerare bryter krypteringen om 
företaget använder WPA och kanske kompletterar med t.ex. VPN.   

1. Statisk WEP med frekvent byte av krypteringsnyckel (används främst om inte 
WPA går att använda) 

2. Dynamiskt WEP för dynamisk nyckelhantering som uppdaterar nycklar efter 
korta intervall 

3. Använda WPA enterprice  

4. Kanske använda WPA2 (bästa krypteringsmetoden idag som använder AES, 
kräver ny hårdvara som kan vara kostsamt att uppdatera) 

5. Högre lager kryptering som VPN med sina tunnelprotokoll som IPsec och SSH 
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8.6.3 Stora företag (hög) 

Stora företag bör minst använda sig av WPA men egentligen är WPA2 ett krav i stora 
organisationer. WPA2 kräver dock ny hårdvara, men ger även bättre skydd som i princip 
är omöjligt att knäcka om man hanterar krypteringssystemet på korrekt sätt. Högre lager 
kryptering är även det att föredra med t.ex. kryptering för e-mail samt VPN för att 
anställda säkert skall kunna kommunicera över ett publikt nätverk. Stora företag befinner 
sig även de generellt i den orange zonen i risk och konsekvensdiagrammet pga. att 
sannolikheten att en attackerare bryter kryptering är relativt liten om företaget använder 
nedanstående lösningar:   

1. Använda WPA2 med AES kryptering 

2. Komplettera med VPN 

 

 

 

figur 32. Trädstruktur för krypteringshot
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 figur 33. Risk och konsekvensdiagram för krypteringshot 

 

8.7 Generella åtgärder mot en bättre säkerhet 

Vilka åtgärder som vidtas för att öka säkerheten beror på storlek av företaget och på 
vilken nivå informationens känslighet befinner sig. Alla företag är olika och naturligtvis 
kan även små företag inneha väldigt känslig information och stora företag tvärtemot ha 
väldigt publik information som då inte är så känslig om den kommer i fel händer.  

För att kunna ”sätta ihop” sin egen karta över vilka åtgärder som passar just ens eget 
företag oberoende på storlek följer lite mera generella säkerhetsåtgärder som inte riktar 
sig till speciella företagstyper. Många av dessa åtgärder återfinns i tidigare avsnitt i detta 
kapitel, men då riktade till speciella företagstyper. 

Generellt så kostar det ungefär dubbelt så mycket att implementera ett relativt säkert 
trådlöst nätverk som ett helt öppet trådlöst nätverk. Eftersom kryptering utgör en viktig 
säkerhetsfunktion finns tre enkla punkter man kan rätta sig efter. Dessa är: 

• WEP  är inte bra, men bättre än ingenting 

Används WEP bör man tänka på att använda stora nycklar (minst 104 bitars nyckel). 
Uppdatera svaga IV så fort det går (vaccin). Helst skaffa tidsstyrt nyckelbyte eller på 
annat sätt byta nycklar ofta. Sist naturligtvis om möjligt byte till WPA.  

• WPA  erbjuder bra säkerhet på olika nivåer beroende på val av WPA 

Val av WPA typ kan vara avgörande. Finns möjligheten bör WPA-PSK med AES väljas 
eller ännu bättre använda WPA2 med IEEE 802.1X. 
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• VPA och högre nivå kryptering  ytterliggare säkerhet på högre nivå i lagerstacken 

Erbjuder flera möjligheter till företaget som t.ex. att komma åt resurser från det egna 
interna nätverket från en annan plats via publika nätverk som Internet. Andra 
användningsområden är specifik säkerhet för applikationer mm. 

Utöver kryptering kan naturligtvis andra åtgärder vara lämpade. Exempel på sådana 
åtgärder är: 

• Val av SSID  

Välj SSID som är personligt och stäng av SSID (ESSID broadcast).  

• Konfiguration av accesspunkt 

Se till att uteffekten inte är onödigt hög så den ”läcker” allt för mycket utanför området 
som det trådlösa nätverket ska täcka. Konfiguration av accesspunkten bör ske via fasta 
förbindelser och inte över radio.  

• Policy 

Inför en lätt och välinformativ policy i företaget som tar upp regler för hur trådlösa 
nätverk ska användas samt tillvägagångssätt för hur incidenter ska behandlas och 
åtgärdas.  

• MAC filtering 

Hindrar obehöriga MAC adresser från att komma in i nätverket. 

• Riktade antenner  

Större kontroll av vart radiovågorna tar vägen. 

• Brandväggar 

För att skydda nätverken mot olika typer av trafik. Kan kombineras med en 
inloggningsserver.[5][6][7] 
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9.  Avslutande diskussion  

Efter att ha arbetat med detta examensarbete under en tid har förståelsen för hur komplex 
det är att få till stånd en bra säkerhet inom trådlösa lokala nätverk verkligen kommit till 
min lärdom. Det finns mycket information både inom trådlösa lokala nätverk samt 
informationssäkerhetsområdet att jag verkligen fått välja ut de bitar som jag anser vara 
viktiga. Därför speglas inte alla delar inom respektive område, men rapporten ger ändå en 
bra grund för fortsatta fördjupningar i områdena och tillräckligt med ”kött på benen” för 
att beslutsmodellen i slutet av rapporten ska vara användbar. Trådlösa lokala nätverk 
utvecklas även väldigt fort och säkerheten inom dessa nätverk har verkligen fått bita sig 
fast för att kunna hålla jämna steg. Ibland har detta inte lyckats, vilket rapporten påvisar 
med bl.a. WEP. Men sedan WEP har utvecklingen verkligen gått framåt, från att ha varit 
helt efter så att nödlösningar som exempelvis TKIP fått utvecklats för att ”plåstra om” 
svagheterna i WEP så gott det går tills att idag erbjuda lösningar som kan anses som 
väldigt säkra, men till ett relativt högt pris. En bra koppling till denna tankegång är de tre 
faktorer som man brukar tala om i informationssäkerheten i hur val av säkerhetssystem 
grundar sig på tre stora faktorer. Systemets säkerhet är naturligtvis en faktor. Systemets 
skydd ska vara så högt som möjligt. Säkerheten får inte vara allt för komplext att hantera 
och implementera, då detta tar för mycket tid från den egentliga verksamheten. Därför är 
enkelhet ytterligare en faktor att ta hänsyn till. Då många företag inte har allt för stor 
budget att investera i säkerhetsåtgärder blir även kostnaden en faktor som påverkar. De 
tre faktorerna kan illustreras med en triangel (se figur 34) där företaget kan placera ut var 
de anser sig ligga eller önskar att ligga.  

Det blir naturligtvis en balansgång mellan de tre faktorerna då en ökning av en faktor 
innebär att en annan faktor måste minska. Vill företaget ha ett säkert system måste de 
fråga sig hur mycket de är villiga att kosta på denna säkerhet och hur avancerat system de 
klarar av att hantera. Stora företag bör kunna satsa stora resurser eftersom ett avslöjande 
av företagets hemliga information kan få katastrofala följder. Ett stort företag bör även 
kunna anställa mer personal som på heltid administrerar och hanterar relativt komplexa 
system. Stora företag kan därför uppnå en hög säkerhet men på bekostnad av enkelheten. 
För hemmakontor är situationen ofta omvänd då de strävar efter så enkelt och säkert 
system som möjligt för en så liten kostnad som möjligt. Små företag ligger per definition 
i mitten och har kanske svårast av de tre företagstyperna att välja ett passande 
säkerhetssystem 

 

    

 

 

 
figur 34. Säkerhetsfaktorer
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Teorin och bakomliggande fakta till olika tekniker är en viktig aspekt i förståelsen hur 
sårbara trådlösa lokala nätverk är samt hur svårt det är att skydda sig mot olika hot och 
attacker. Därför har en stor del av examensarbetet tillägnat att förklara dessa viktiga 
tekniker som finns att tillgå för att skydda sig mot de hot och attacker som finns. 
Beslutsmodellen i kapitel 8 är ett sätt att på ett relativt enkelt sätt ge företag en indikation 
om vilka hot som finns och hur hot kan påverka ett företag, samt några praktiska 
lösningar som finns att tillgå på marknaden både för privatpersoner och företag, som 
skydd mot dessa hot. Modellen kan fungera som grund för andra, mer ingående lösningar 
som naturligtvis blir individuella från företag till företag beroende på storlek och 
informationens känslighet, men modellen kan även direkt användas som en slags 
checklista för hur väl företaget verkligen har använt sina resurser för att skydda sin 
information. Därför har rapporten en praktisk tillämpning som främst kan implementeras 
direkt på små företag eftersom de ofta inte kräver så avancerade lösningar som tar tid och 
pengar.  

Beslutsmodellen måste på något sätt baseras på någon faktor och därför har jag valt att 
göra antagningen att stora företag ofta kräver mera avancerade säkerhetslösningar än 
mindre företag. Naturligtvis kan mindre företag även kräva de mest avancerade 
säkerhetssystemen om de har väldigt känslig information. Denna begränsning av 
beslutsmodellen i att generaliserar företag efter storlek, kompenseras dock en del i 
kapitel, 8.7, där en mera generell lista över lösningar finns att tillgå, som inte tar hänsyn 
till några faktorer alls. Alternativa modeller inom området skulle kunna vara ta hänsyn till 
andra faktorer än storleken på företagen. Modeller som baseras på säkerhetskrav är en 
faktor eller varför inte utgå från kostanden. Storleken på ett företag medför ofta att ju 
större företaget är desto mer pengar finns för investeringar och ju större mängd känslig 
information finns i omlopp, därför anser jag att storleken är en bra faktor som får med de 
tre faktorerna som beskrivs i föregående stycke. Andra modeller kan vara att mera 
praktiskt utföra tester utefter kanske program som finns ute på marknaden för att knäcka 
olika säkerhetssystem. Några av dessa program tar rapporten upp som t.ex. Airsnort och 
coWPAtty. Man kan också tänka sig att bara utöka beslutmodellen i rapporten med flera 
typer av hot och kanske flera delmodeller än de två som finns nu och även utföra en ännu 
mera grundlig analys på olika lösningar som finns för att motverka olika typer av hot och 
attacker. Rapporten ger svar på bl.a. vilka stora hot ett säkerhetssystem kan bli utsatt. 
Några av dessa hot ger lindriga effekter, vilket risk och konsekvensdiagrammet visar. 
T.ex. är avlyssningshot oftast inte lika allvarliga som t.ex. störningshot som kan få hela 
verksamheten att stanna av. Rapporten visar även vilka vanliga lösningar som finns på 
marknaden idag, där WPA och VPN är två tekniker som ger en bra säkerhet om de sköts 
på rätt sätt. Beslutsmodellen blir en vägledning för hur man kan lägga upp beslutet i vilka 
lösningar som man borde utföra för just sin verksamhet och budget. Funderingar som 
kommit upp under arbetets gång är hur säkerheten ska kunna vara hög när tekniken mer 
och mer går mot snabbare datatakt och mer integrering med andra tekniker. Integreringen 
med mobila telenätverket blir allt mer vanligt och hur ska man få till stånd med en 
tillräcklig säkerhet då de mobila enheterna har begränsad kapacitet. Andra funderingar är 
hur snabbt trådlösa lokala nätverk kan bli. Idag är trådlösa nätverk snart upp i hastigheter 
som 100 Mbit/s, vilken närmar sig de trådbundna nätverken. Innebär detta att trådbundna 
nätverk snart är omoderna och framtiden helt och hållet är trådlös?               
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10.  Slutsatser 

Rapporten och examensarbetet har avsett att strukturera och sammanfatta viktiga delar 
med fokus på trådlösa lokala nätverk samt informationssäkerheten kring dessa nätverk. 
Sammanfattningen av dessa delar har fungerat som grund för den beslutsmodell som är 
resultatet av examensarbetet. Beslutsmodellen kan företag använda sig av för att snabbt 
kan få en överblick över några hot och attacker som finns ute i samhället och se vilka 
motmedel som finns att investera i för att motverka dessa. Beslutsmodellen tar inte upp 
alla typer av hot med de viktigaste och största hoten finns med och även bakomliggande 
fakta till respektive hot finns med i rapporten, precis som olika tekniker inom trådlösa 
lokala nätverk samt viktiga begrepp inom informationssäkerheten såsom kryptering och 
autentisering.   

Beslutsmodellen har gjort antagandet att större företag kräver mera avancerade lösningar 
och därför finns det utrymme för vidare påbyggnader av modellen. Exempel på sådana 
eventuella påbyggnader till examensarbetet och fortsatta studier inom området kan vara 
att försöka utöka modellen och kanske komplettera med flera olika modeller som tar 
hänsyn till andra faktorer och hot som finns, än de som examensarbetet behandlat. Andra 
påbyggnader kan vara mera pratiskt inriktade arbeten som fokuserar på testande av 
modellerna eller liknande.  

Framtiden inom trådlösa lokala nätverk och säkerheten kring dessa är oviss, men man ser 
tendenser till att datatakten ökar i de trådlösa lokala nätverken, så jag ser med spänning 
fram emot hur säkerheten ska kunna motsvara en ökad datatakt samt mindre och därmed 
mer energisnålare trådlösa enheter. Kanske får vi uppleva den dagen då trådlösa lokala 
nätverk helt tar över de trådbundna nätverken, både i vad gäller datatakt samt 
säkerhetsnivå.            
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Förkortningar 
 
A  
AAD - Additional authentication data  
ACL - Access control list 
AES - Advanced Encryption Standard  
AH - Authentication Header 
AIEE - American Institute of Electrical Engineers  
AP - Access Point  
 
B  
BPSK - Binary Phase Shift Keying  
BSS - Basic Service Set 
  
C  
CA - Certificate Authorities 
CBC - Cipher block chaining 
CCMP - Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol  
CCK - Complimentary code keying  
CHAP - Challange handshake authentication protocol 
CIA - Confidentiality, Integrity, Availability  
CRC - Cyclic Redundancy Check  
CSMA /CA - Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 
CSMA /CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 
CTR - Counter mode encryption 
CTS - Clear To Send 
 
D  
DAD - Disclosure, Alteration, Denial  
DBPSK - Differential Binary Phase Shift Keying 
DES - Data Encryption Standard 
DFWMAC - Distributed Foundation Wireless Multiple Access Control  
DoS - Denial of service 
DMZ - Demilitarized Zone 
DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum  
DQPSK - Differential Quadrature Phase Shift Keying 
 
E  
EAP - Extensible Authentication Protocol  
EAPOL EAP - encapsulation over LANs  
ECC - Elliptic curve cryptosystem 
ESP - Encapsulation security payload 
ESS - Extended Service Set 
 
F  
FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum  
FSK - Frequency Shift Keying 
FTP - File transfer protocol   
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G  
GSM - Global System for Mobile communication 
GHz - Gigahertz  
 
H  
HTTP -  Hyper text transfer protocol 
 
I  
IBSS - Independent Basic Service Set  
ICV - Integrity Check Value 
ICMP - Internet Control Message Protocol  
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers  
IKE - Internet Key Exchange 
IP - Internet Protocol 
IPSec - Internet Protocol Security 
IR – Infrared/Infraröd strålning 
IRE - Institute of radio engineers  
ISO - International Organization for Standardization  
ISM - Industrial-Scientific-Medical 
IV - Initialization vector/ initialiseringsvektor 
 
K  
KDC - Kerberos Distribution Center 
 
L  
L2TP - Layer 2 tunneling protocol 
LAN - Local Area Network 
LEAP - Lightweight Extensible Authentication Protocol  
LLC - Logical Link Control 
 
M  
MAC - Media Access Control  
MD5 - Message Digest Algorithm 5  
MIC - Message Integrity Check  
 
N  
NAT - Network address translation 
NAV - Network allocation vector   
 
O  
OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
OSI - Open System Interconnection 
  
P  
PGP - Pretty Good Privacy  
PING - Packet Internet Grouper 
PKI - Public Key Infrastructure  
PLCP - Physical Layer Convergence Procedure 
PMD - Physical Medium Dependant 
PMK - Pairwise Master Key 
PPP - Point-to-Point Protocol  
PPTP - Point-to-point tunneling protocol  
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PSK - Phase Shift Keying 
 
Q 
QoS - Quality if Service  
QPSK - Quadrature Phase Shift Keying  
 
R  
RADIUS - Remote Authentication Dial-in User Service 
RSA - Ron Rivest, Adi Shamir and Leonard Adleman
RTS - Ready To Send 
 
S  
SA - Security Association 
SHA - Secure Hash Algorithm 
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol 
SSH - Secure Shell  
SSID - Service Set Identifiers  
SSL - Secure Sockets Layer protocol  
 
T  
TCP - Transmission Control Protocol 
TKIP -The Temporal Key Integrity Protocol 
TLS - Transport layer security  
TSC - TKIP Sequence Counter 
TTLS - Tunneled Transport Layer Security  
 
U  
UDP - User Datagram Protocol 
UMTS - Universal Mobile Telecommunication System  
UNII - Unlicensed national information infrastructure   
ULC - Upper layer authentification  
 
V  
VoIP -Voice over IP  
VPN - Virtual Private Networks  
 
W 
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance  
WEP - Wired Equivalent Privacy  
Wi-Fi - Wireless Fidelity  
WIDS - Wireless Intrusion Detection System 
WLAN - Wireless Local Area Network  
WPA - Wi-Fi Protected Access  
WWAN - Wireless Wide Area Network 
 
X 
XOR - Exclusive OR 
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