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ABSTRACT

This  thesis  will  address  a  problem concerning availability  of  information  systems at  an enterprise
within the financial  sector  and its  external  suppliers,  so called trusted third party. The information
system resides on the internal network of the enterprise and must be available to both employees of the
enterprise  and  the  trusted  third  party  simultaneously.  This  contradicts  the  company  policy  which
disallows third parties access to the internal network. The HAVECA-model introduced in this thesis
provides a framework of methods, each solving a sub problem identified in the model. The identified
methods  are  hardening,  verification,  control  and  assurance,  together  supplying  a  method  for
continuously securing the internal network against a trusted third party. The HAVECA-model will be
applied to a scenario, providing real-world examples of techniques of allowing the trusted third party to
a restricted number of servers on the network. 
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1 Inledning

Vi lever idag i ett samhälle där tillgänglighet tas för givet i en allt större skala. Information, tjänster,
varor  och  människor  förväntas  vara  tillgängliga  i  allt  högre  grad.  Internet  har  öppnat  helt  nya
möjligheter för tillgängligheten: vi kan med hjälp av ett par musklick finna information, platser, varor
och människor oberoende av geografisk plats. Något som var omöjligt för bara tio år sedan är något
som vi redan vant  oss vid till  den grad att  vi idag tar  det  för  givet.  Man kan idag sköta alla  sina
ärenden,  inköp  och  sociala  kontakter  vid  datorn  –  24  timmar om dygnet,  365  dagar  om året.  Vi
förväntar oss att våra medmänniskor skall vara tillgängliga – med hjälp av mobiltelefoner och e-post
går det att nå oss med några sekunders fördröjning även på avlägsna platser. 

Men en ökad tillgänglighet leder till  ökad exponering. I dag kommer man åt känslig information
såsom  kontouppgifter  eller  andra  personuppgifter  från  vilken  Internetansluten  dator  som  helst,
information  som för  några  år  sedan  bara  gick  att  få  genom att  fysiskt  närvara  vid  ett  post-  eller
bankkontor. Företag öppnar upp sina interna nätverk och låter anställda arbeta hemifrån och kunder
agera mot de interna systemen över Internet. 

Den  stora  exponeringen  av  information  leder  till  nya  hot  och  risker.  Man  strävar  efter  att
informationen skall vara lätt tillgänglig men samtidigt skyddad – en motsägelsefull strävan. Hur mycket
är man beredd att  kompromissa? Hur stora risker är man beredd att ta? De nya hoten och riskerna
resulterar  i  nya säkerhetskrav - säkerhetskrav som i möjligaste  mån inte får  gå ut  över  de krav på
tillgänglighet som ställs från kunder, anställda eller företagsledningen.

I  den  här  uppsatsen  kommer  vi  att  behandla  ett  problem  som  rör  tillgänglighet  mellan
Handelsbanken,  hädanefter  kallat  företaget,  och dess externa leverantörer.  Problemet rör  ett  system
som måste vara tillgängligt för företagets anställda och en extern part samtidigt. Eftersom systemet står
på det interna nätverket, ger man även den externa parten indirekt tillgång till det interna nätverket,
vilket strider mot företagsreglerna. Vi kommer i den här uppsatsen att presentera en modell vars syfte
är att tillämpas på ett scenario liknande det ovan beskrivna. 

Modellen har vi valt  att  kalla HAVECA (HArdening, VErification, Control,  Assurance) efter de
olika  metoder  som den  innehåller.  Behållningen av att  tillämpa  modellen  är  att  företaget  ökar  sin
tillgänglighet mot tredjepart samtidigt som man begränsar och kontrollerar hoten.
Genom att applicera HAVECA-modellen får man:

· högre tillgänglighet
· väl avgränsade ansvarsområden
· överblickbarhet
· rutiner för att hantera tredjepartssessionen

Modellen i sin helhet presenteras i kapitel 3. I kapitel 2 presenteras tredjepartscenariot som utgör den
fallstudie som ligger till grund för HAVECA-modellen. Kapitlen 4, 5, 6 och 7 ägnas åt att beskriva de
olika metoderna i HAVECA-modellen.  Därefter följer  diskussion och slutsats  i kapitel  8 respektive
kapitel 9.

1.2 Metod

Detta kapitel syftar till  att  möjliggöra en kritisk granskning av slutsatserna samt tillförlitligheten av
uppsatsen. För bakgrundsbeskrivningen valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer.  Det föll sig
ganska naturligt att en bred bild av verkligheten skulle fås genom intervjuer och informella samtal med

1



personer med olika perspektiv inom företaget. Därför intervjuades en rad olika människor med olika
befattningar: systemförvaltare, chefer och tekniker. Intervjupersonerna valdes ut för sin expertis inom
givet område, vilket skedde i samråd med vår kontaktperson. Dessa intervjuer har genom kvalitativ
bearbetning utfallit i det som benämns tredjepartscenariot. Detta tredjepartscenario har legat till grund
för utvecklandet av HAVECA-modellen. 

Modellen utvecklades efter hand då det inte var tillräckligt att endast beskriva de tekniska delarna i
lösningen utan att en konkret och överskådlig bild av helheten behövdes. Själva modellen har vuxit
fram genom modellering med diskussioner och litteraturstudier som stöd. 

Fyra problemområden identifierades, baserade på de problem som intervjupersonerna gav uttryck
för:  verifiering,  härdning,  kontroll  och uppföljning.  Dessa problemområden  ligger  till  grund för  de
metoder som bildar modellen. Modellen och dess metoder är generella och tillämpbara på en rad olika
scenarion  som  rymmer  tredjepartsproblemet,  beskrivet  ovan.  HAVECA-modellen  har  i  uppsatsen
tillämpats på tredjepartscenariot, varvid specifika tekniker har tagits fram. HAVECA-modellen baseras
till  viss  del  på PDCA-modellen  (Plan-Do-Check-Act),  beskriven i  ISO 17799/BS 7799-2:2002.  De
olika stegen i PDCA-modellen är: 

· Plan: Ta fram en säkerhetspolicy. Fastställ de mål och processer som är nödvändiga för att uppnå
de resultat företagets kunder förväntar sig i enlighet med företagets olika policys.

· Do: Implementera processerna och säkerhetspolicyn.
· Check: Övervaka och mät processerna mot policyn och målen. Rapportera resultaten till ledningen

för granskning.
· Act: Agera för att fortlöpande förbättra processprestanda baserat på ledningens granskning. 

Figur 1.1 PDCA-modellen

Bland övriga inspirationskällor skall nämnas Rutinmodellen [3]; Livscykelmodellen [1]; de åsikter och
koncept som Anderson [2] och Gollmann [8] ger uttryck för. De olika koncepten togs fram för att sedan
sättas  i  samband  och  kopplas  ihop  med  relationer  och  informationsflöden.  Att  modellera  är  att
“konstruera en bra beskrivning av endast ett fåtal aspekter av kunskap och att utelämna resten.” [30].
Den  metodiska  pyramiden  [30]  har  varit  en  ledstjärna  under  utvecklandet  av  modellen.  Den  har
justerats efter förutsättningarna – se Figur 1.2.
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Figur 1.2 Byggstenarna till HAVECA-modellen

Den metodiska pyramiden består  av fem olika lager som vart  och ett  bygger på  det underliggande
lagret.  Genom att  börja  med att  beskriva förutsättningarna,  eller  scenariot,  har HAVECA-modellen
kunnat  utvecklas.  Med  HAVECA-modellen  som  ramverk  har  metoder  och  tekniker  tagits  fram.
Slutligen  har  teknikerna  applicerats  på  scenariot  för  att  ge  en  konkret  föreställning  av  modellens
användande. 
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2 Tredjepartsscenariot

Detta  scenario  är  resultatet  av  en  fallstudie  genomförd  hos  en  av  de  större  aktörerna  inom  den
finansiella sektorn i Sverige. Av både sekretesskäl och för att möjliggöra en högre abstraktionsnivå har
många detaljer utlämnats. 

Företaget agerar på den globala marknaden och har således ett företagsinternt nätverk med global
spännvidd.  Detta  scenario  kommer  endast  att  behandla  de  delar  av  nätverket  som finns  centralt  i
Sverige, i fortsättningen benämnt det interna nätverket. Detta interna nätverk kan vidare vara uppdelat i
en  rad  olika  interna  nätverk.  På  dessa  interna  nätverk  finns  både  klienter  och  servrar  som
tillhandahåller  olika former  av tjänster  och system. För varje  system ansvarar  en systemägare  med
bestämmanderätt över sitt system. Systemägaren får inte riskera andra system och måste följa de regler
som finns.  De operativsystem som används på servrar  i  de  interna  nätverken  är  bland  annat  olika
dialekter  och  versioner  av  UNIX,  IBM  OS/400  och  Z/OS  samt  Microsoft  Windows.
Tredjepartscenariot kommer att begränsas till Microsoft Windows Server 2003 då det är den plattform
som rymmer problemområdet. Figur 2.1 visar en schematisk skiss över det interna nätverket. 

Varje  extern  koppling  från  det  interna  nätverket  går  genom  en  eller  flera  brandväggar.  IDS
(Intrångsdetekteringssystem) slår larm om ovanlig trafik upptäcks på något av de interna nätverken. En
DMZ (Demilitariserad  Zon)  används  för  tjänster  som behöver  vara  åtkomliga utifrån,  till  exempel
mailservrar. 

Figur 2.1 Schematisk skiss över det interna nätverket

En del av de system som finns på det interna nätverket är inköpta från  tredjepart. Tredjepart  är en
extern leverantör som kan vara baserad utomlands. Ett system behöver kontinuerligt underhållas, testas
och utvecklas. Då fel eller driftstörningar uppstår i något av de system som är inköpta från tredjepart,
kontaktas vederbörande för att samla in information om de tillstånd som rådde vid tillfället  då felet
uppstod. Denna information ligger sedan till  grund då man skall  rekonstruera och hitta orsaken till
felet.  I dagsläget  har  företaget  två alternativ:  att  ta in en representant  från tredjepart  för att  utföra
administrationen1 på plats eller att  koppla ur systemet från det  interna nätverket och låta tredjepart

1 Syftar på att tredjepart går igenom data så som till exempel loggar för att hitta det tillstånd som orsakade felet.
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fjärradministrera det över en säker förbindelse, så kallad VPN-tunnel (Virtuellt  Privat Nätverk), där
trafiken är krypterad [35]. Fördelarna med att ha tredjepart på plats är att företaget kan övervaka denne
rent  fysiskt  vid  administrationen  samt  att  systemet  inte  behöver  kopplas  ur  det  interna  nätverket.
Nackdelen är att det blir kostsamt, både i tid och i pengar, men i vissa fall är denna lösning att föredra.
Fjärradministrationen sker i dag över en från företaget uppringd telefonlinje. Operatörer som tjänstgör
dygnet runt kopplar på och av de uppringda förbindelserna så att en förbindelse aldrig är öppen längre
än vad som krävs för  administrationen.  Problemet  är att  man vid fjärradministration tvingas fysiskt
koppla bort systemet från det interna nätverket eftersom företagets regler inte tillåter att en tredjepart
får  tillgång till  det  interna  nätverket  över  distans.  Eftersom systemet  kan  vara  beroende  av  andra
system, till exempel databaser eller loggservrar på det interna nätverket är det inte möjligt att placera ut
det i en DMZ. De flesta system ligger på en server som de delar med andra system.  Det finns dock
undantag, ett system kan finnas på fler servrar eller vara beroende av andra system. Även dessa måste
då vara åtkomliga för tredjepart under administration och felsökning. 

Figur 2.2  Nuvarande situation. Systemet isoleras från det interna nätverket
då tredjepart är uppkopplad.

Den lösning man söker efter syftar till att undvika att tvingas koppla ur systemet eller att fysiskt behöva
ta in tredjepart. Man strävar efter att tredjepart skall kunna administrera ett system över distans utan att
det interna nätverket där systemet finns är accessbart. 

2.1 Hotbild

Globaliseringen  och  den  nya  informationsteknologin  med  Internet  i  centrum  har  under  senare  år
revolutionerat förutsättningarna för att driva finansiella verksamheter [6]. Den ökade exponeringen och
teknikberoendet ger upphov till operationella risker, det vill säga risken för att det skall uppstå direkta
eller indirekta förluster i ett företag på grund av störningar i affärsprocesser eller system, felhantering,
regelbrott eller till följd av yttre händelser. Operationella risker kan leda till direkta kostnader såsom
till exempel avbrott i driften på grund av tekniska fel, indirekta kostnader, bortfall av intäkter såsom

Uppdateringar och ändringar i systemet görs endast av tekniker anställda vid företaget, inte av tredjepart.
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exempelvis sänkt förtroende från kunder eller driftstörningar [7]. 
Hotbilden mot företaget i tredjepartsscenariot är mer begränsad. Man hyser i många fall förtroende

för tredjepart, ett förtroende som baseras främst på de avtal som är tecknade, men i vissa fall också på
en mångårig relation. De risker som uppstår i tredjepartsscenariot är både direkta och indirekta. De
direkta hoten utgörs av att tredjepart bryter mot rådande avtal och begår regelbrott med uppsåt, på eget
bevåg eller på grund av hot, såsom att tillskansa sig högre rättigheter på systemet genom till exempel
buffer  overflows [22,  23].  Tredjepart  förfogar  över  två  stora  resurser:  mycket  goda kunskaper  om
systemet och oändligt  med tid2.  De indirekta hoten utgörs av att  företaget saknar kontroll  över den
klient hos tredjepart  varifrån uppkopplingen sker.  Företaget kan inte kontrollera att  klienten inte är
smittad av virus, trojaner eller maskar eller att den blivit utsatt för intrång. Att tillåta en okänd klient
inne på det interna nätverket skulle innebära en stor operationell risk – väl inne på nätverket har man
tillgång till en rad olika system och en mängd information.

Det går aldrig att fullt säkerställa identiteten hos den person från tredjepart som kopplar upp sig,
men man måste genom avtal och tekniker för autentisering kunna förutsätta att denne är den man tror.
Uppkopplingen i tredjepartsscenariot anses säker, och utgör inget hot mot företaget.

2 Attacker kan förberedas på hemmaplan.
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3 HAVECA-modellen

I  detta  kapitel  kommer  HAVECA-modellen,  som  är  framtagen  utifrån  de  förutsättningar  som
formuleras i kapitlen 1 och 2 att presenteras. Anledningen till att  ta fram en ny modell är att ingen
fullständig modell för hur de olika säkerhetsaspekterna av en session3 med tredjepart skall hanteras för
att säkerställa det interna nätverket har hittats. Inga av de etablerade säkerhetsmodeller som nämns i
metodavsnittet  går  att  applicera  på  tredjepartsscenariot  med  tillfredsställande  resultat.  Dessa
säkerhetsmodeller innefattar isolerade företeelser såsom åtkomstkontroll, integritetskontroll, modeller
för  stävjandet  av  intressekonflikter,  informationsflödesmodeller  samt  modeller  för  utvecklandet  av
säker  programvara.  Därför  har  delar  av  vedertagna  modeller  som passat  in  på  tredjepartsscenariot
utvecklats och kombinerats på nya sätt. De definitioner som kommer att användas är: 

“En modell  är en översikt  över  utvecklingsarbetet.  Den beskriver  i  grova drag
vilket arbete som måste utföras och vem som bör utföra det” [3] och “En modell är
en meningsfull abstraktion av en del av verkligheten. En modell gör det möjligt att
fokusera på vissa aspekter och ignorera andra” [30]. 

En beskrivning av en modell bör enligt [3] innehålla:

· modellens omfång, det vill säga vilka uppgifter den är avsedd att lösa
· modellens tillämpning, det vill säga för vilken typ av verksamhet och miljö modellen är avsedd
· indelningen i faser och innehållet i dessa faser
· vilka uppgifter modellen omfattar

HAVECA-modellen kommer att tjäna som ett ramverk för de olika metoder som har till uppgift att lösa
de  delproblem  som  identifieras  i  modellen.  Modellen  bildar  den  helhet  som  utgör  lösningen  på
problemet i tredjepartsscenariot och är modellerad som en cirkel för att efterlikna den cykliska process
som tredjepartsscenariot utgör, se Figur 3.1. 

Figur 3.1 HAVECA-modellen

3 En session sträcker sig från det att tredjepart kopplat upp sig till det att uppkopplingen avbryts.
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Modellen  är  tillämpbar  på  en  rad  olika  scenarion,  men  teknikerna  måste  anpassas  efter  de  olika
förutsättningarna. I den här uppsatsen kommer generella metoder samt tekniker som är specifika för
tredjepartsscenariot  beskrivet  i  kapitlen  1  och  2  att  presenteras.  Varje  steg  i  modellen  utgör  ett
ansvarsområde. Systemägaren har det övergripande ansvaret för sessionen. 

“En metod är en detaljerad beskrivning av sättet  att  lösa ett  visst  problem. En
metod är långt mer detaljerad än en modell.” [3].

En metod karaktäriseras enligt [3] av följande:

· användningsområdet, det vill säga på vilka typer av problem den kan tillämpas
· vilket arbete som skall utföras och ev. hur detta arbete skall organiseras
· vilka beskrivningstekniker som skall användas, och hur

Modellen  omfattar  hela  det  kretslopp  som tredjepartsscenariot  utgör:  före,  under  och  efter  det  att
tredjepart varit uppkopplad mot systemet. Liksom allt IT-säkerhetsarbete handlar om att revidera nya
hot och utveckla mekanismer för att  stävja dessa, är HAVECA-modellen en kontinuerlig process –
varje tredjepartssession kräver en ny iteration av HAVECA-modellen. 

De olika metoderna i modellen är:

· Härdning är den metod som tillämpas för att göra ett system mer tåligt. Detta uppnås bland annat
genom att  de tjänster  och program i  operativsystemet som tredjepart  ges tillgång till  begränsas.
Tekniker  för  att  åstadkomma  detta  i  tredjepartscenariot  är  minimerandet  av  antalet  tjänster,
konfiguration av grundinställningarna för säkerhet och nätverkstrafik, kontroll av att operativsystem
och program är säkerhetsuppdaterade samt reglering av de program som får exekveras.

· Verifiering är den metod som direkt angriper de risker som definieras i hotbilden – det vill säga
tredjepartens  klient.  Tekniker  för  att  försäkra  sig  om  att  klienten  är  virusfri,  har  aktuella
säkerhetsuppdateringar  samt  att  konfigurationen  inte  strider  mot  företagets  policy  kommer  att
beskrivas i relation till tredjepartscenariot. 

· Kontroll är den metod som förhindrar tredjeparts åtkomst av det interna nätverket. Två tekniker
beskrivs i detalj: Virtuella maskiner och kontroll av TCP/IP-stacken.

· Uppföljning beskrivs en metod där företaget försäkrar sig om att härdning, verifiering och kontroll
har  fungerat  på  ett  tillfredsställande  sätt  samt  att  tredjepart  inte  brutit  mot  några  regler.
Loggreducering är en av teknikerna som kommer att behandlas i relation till tredjepartscenariot.

De olika metoderna kommer att avhandlas ingående i separata kapitel. 
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4 Härdning
I  detta  kapitel  skall  metoden  härdning  beskrivas,  samt  de  olika  tekniker  som finns  för  att  härda
operativsystemet  Windows  Server  2003.  Dessa  tekniker  granskas  och  analyseras  i  relation  till
HAVECA-modellen och tredjepartsscenariot.  Metoden härdning är det första steget i modellen, och
syftar till att göra ett operativsystem motståndskraftigt mot eventuella sårbarheter och säkerhetshål. Ett
nyinstallerat  operativsystem är  i  grunden  en  säkerhetsrisk  då  både  säkerhetsuppdateringar  och  rätt
konfiguration saknas, genom härdning avvärjs detta [17, 18]. 

4.1 Tekniker för härdning

De olika teknikerna som bör användas för härdning är:

· minimera antalet tjänster som finns tillgängliga
· konfigurera grundinställningarna kring säkerhet och nätverkstrafik
· kontrollera att operativsystem och program är säkerhetsuppdaterade
· reglering av de program en användare får exekvera

Att låta ett operativsystem tillhandahålla tjänster som aldrig används eller fyller något egentligt syfte är
en  potentiell  säkerhetsrisk.  En  administratör  bör  minska  antalet  tjänster  för  att  reducera  möjliga
säkerhetshål  och  programvarufel  som  kan  uppstå  i  dessa  tjänster.  Svagheten  med  att  härda  ett
operativsystem  är  att  för  mycket  inskränkningar  i  tillgänglighet  och  användbarhet  kan  bidra  till
försämrad funktionalitet.
     En annan teknik i härdning är att konfigurera inställningar kring säkerhet och nätverk. Microsoft ger
förslag [17, 18] på hur ett Windows operativsystem bör stärkas genom konfigurering av inställningar.
Det är viktigt att beakta varje förändring och vad det innebär både för säkerheten samt funktionaliteten.
Likt  reduceringen  av  tjänster  är  konfigureringen  beroende  av  användningsområde  och  den  miljö
systemet agerar i [18, 24]. 
     Förutom härdning genom konfigurering av tjänster och inställningar, skall administratören hålla sig
ajour med säkerhetsuppdateringar till operativsystem och program. Denna del är minst lika viktig som
de föregående teknikerna för att härdningen skall fullbordas.

Den  sistnämnda  tekniken  handlar  om  att  göra  en  användares  konto  restriktivt  vad  gäller
exekveringen  av  program4.  Med  hjälp  av  Software  Restriction  Policies [15]  har  en  administratör
möjligheten att kontrollera vilka program som en användare kan exekvera i Windows Server 20035. Om
en användare koppla upp sig mot en specifik server, kan rättigheter sättas lokalt till denna, om däremot
en användare accessar fler serveroperativsystem på ett internt nätverk bör tekniken GPO (Group Policy
Object) [15] användas för kontroll. Oavsett om administratören väljer att använda sig av lokala eller
GPO-restriktioner är tekniken densamma. Skillnaden med att använda GPO är att operativsystemet blir
beroende av en server som sköter denna kontroll istället för det lokala operativsystemet. Restriktioner
sätts på program via olika former av regler, regler som följer en strikt hierarkisk modell rangordnad
efter olika prioritet. Lägsta prioritet i denna hierarki har  grundregeln, därefter följer: zon-, sökvägs-,
certifikat- och slutligen hashregeln som har högsta prioritet [15], se Figur 4.1. Vidare har varje regel
två möjliga restriktioner som gäller för den grupp eller användare som har denna definierad. Denna
restriktion bestämmer hur program i operativsystemet hanteras,  de två är:  unrestricted  (sv. tillåten)
eller  disallowed (sv. otillåten). Prioriteten på reglerna avgör vilken av dem som gäller när fler än en
regel är definierad för ett program [15]. 
4 Med program syftas till exekverbara program och sträcker sig från skärmsläckare till EXE-filer och skript.
5 Undantag finns för bland annat drivrutiner, processer som ägs av operativsystemet och macros i Office paketet.
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Zonregeln är relaterad till varifrån ett Windows installationspaket är hämtat. Regeln är i sig indelad
i olika zoner där administratören kan sätta regler utifrån dessa. Sökvägsregeln syftar till den katalog
med  underkataloger  som anges,  eller  en  sökväg  som är  relaterad  till  ett  program,  fil  eller  filtyp.
Svagheten med denna regel är att om en sökväg är satt med hjälp av en variabel6 kan en användare med
hjälp av kommandoprompten manipulera denna och på så vis undgå en sökvägsregel.  Med hjälp av
certifikatregeln  kan en administratör  sätta  regler  som bygger på att  program och  skript måste vara
signerade med ett visst certifikat. Dessa certifikat kan exempelvis vara både kommersiella eller skapade
via Windows Server 2003 PKI [21]. Den enda regel som ligger högre i prioritet är hashregeln. Denna
regel genererar ett värde som fungerar som ett krypterat fingeravtryck på en fil. Oavsett namn på filen
eller var den kan accessas7, så kan operativsystemet identifiera den utifrån detta värde. Värdet består av
tre beståndsdelar; ett MD5 [2, 8, 24] eller SHA-1 [2, 8, 24] hashvärde, filens längd, samt hashalgoritm
identifikation. Detta värde beräknas fram då regeln för filen sätts. 

Ytterligare en teknik som finns att sätta som restriktion är att operativsystemet kan kontrollera och
tillåta eller icke tillåta vilka DLL-filer  som en användare indirekt använder genom exekveringen av
program. Väl  inne på ett  operativsystem sker  många attacker i  Windows via någon form av DLL-
injektion.  Att  kontroll  av  DLL-filer  sköts  via  GPO  eller  operativsystemet  kan  innebära  en  viss
prestandasänkning [15].  Då program oftast  använder  sig av ett  flertal  DLL-filer,  måste  även dessa
kontrolleras varje gång ett program exekveras. Ur säkerhetssynpunkt är detta trots allt att föredra om en
administratör eller systemägare vill ha större kontroll över operativsystemet.

När accesser av program och DLL-filer sker, kan loggning av detta genomföras via inställningar i
Software  Restriction  Policies.  Loggar  från  härdningen  vidarebefordras  till  metoden  uppföljning  i
HAVECA-modellen.

4.2 Tredjepartscenariot och härdning

I  detta  kapitel  skall  de  olika  teknikerna  för  härdning  analyseras  i  relation  till  eventuella  hot  som
uppkommer då tredjepart  kopplar  upp sig mot systemet.  Det som skall  granskas närmare är hur en
systemägare kan inskränka tredjeparts rättigheter till icke tillåtna program. Av vikt är att ge tredjepart
rättighet till så få program som möjligt, eftersom varje program innebär en möjlig säkerhetsrisk. 

Förutom  härdning  genom  säkerhetsuppdateringar  av  operativsystem  och  program  samt
konfigurering  av  inställningar  är  Software  Restriction  Policies  av  stor  betydelse  i  detta  scenario.
Konfigurering av operativsystemet är beroende av de krav på funktionalitet och säkerhet som företaget
har, därav lämnas det därhän i denna uppsats. Däremot är restriktionerna kring program av intresse. Att
härda ett system genom att inte tillåta någon access av otillåtna DLL-filer skapar en bra grund för att
säkra  operativsystemet  ytterligare.  Därefter  kan systemägaren besluta  vilka program som tredjepart
skall ha rättighet att exekvera. Detta bör sättas via hash- eller certifikatregeln, då dessa regler är ytterst
svåra att manipulera på ett otillbörligt sätt genom uppbyggnaden kring hashvärden [24]. Denna teknik
av  härdning  skulle  således  förhindra  exekvering  av  virus,  egenkomponerade  skript,  samt  otillåtna
program. Exempel på hur en matris för Software Restriction Policies kan se ut åskådliggörs i Figur 4.1. 

6 Exempelvis %SYSTEM%.
7 Diskettenhet, cd-rom, hårddisk.
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Grundregeln : Disallowed
Hashregler

regel 1 hashvärdet av system_1.exe Unrestricted
regel 2 hashvärdet av notepad.exe Unrestricted
regel 3 hashvärdet av wscntry.exe Unrestricted

Certifikatregler
regel 4 certifikat av säk-avd Unrestricted

Figur 4.1 Med ovanstående restriktioner har en användare endast tillåtelse att exekvera program som 
antingen är signerade med säkerhetsavdelningens certifikat, eller notepad, system_1 och wscntry 

eftersom dessa har en högre prioritet än grundregeln.

Metoden härdning måste hållas uppdaterad med den information som kommer från uppföljningen av
loggarna,  och  kommer  att  analyseras  mer  ingående  i  den  metoden.  Detta  för  att  se  om  vissa
restriktioner måste ändras på grund av problem vid funktionalitet eller brist på säkerhet. Nya hashregler
eller certifikat kan komma att behövas för skript eller program som tredjepart vill ha tillgång till. Vid
initiering av nya regler måste tredjepart avsluta sessionen för att nya regler skall träda i kraft. Certifikat
kan användas för att signera exempelvis skript som behövs ad hoc om denna regel är satt. Signeringen
kan genomföras  av  operatören  och  ger  således  direkt  tredjepart  tillåtelse  att  exekvera  ett  signerat
program.

Med denna teknik kan realtidsövervakning ske för att varna operatören om otillåten hantering av
program och DLL-filer från tredjepart  [15].  Oavsett  bör all  access  som tredjepart  gör mot program
loggas för att bearbetas i metoden uppföljning.
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5 Verifiering
I detta kapitel presenteras det andra steget i HAVECA-modellen, metoden verifiering. Verifieringen är
en förlängning av härdningen – härdningen säkerställer systemet medan verifieringen borgar för att
klienten är tillförlitlig. 

Det blir allt vanligare att anställda utrustas med bärbara datorer som används på resande fot eller att
anställda tillåts arbeta hemifrån med hjälp av sina egna datorer. Externa parter såsom konsulter har i
sin tjänst med sig egna klienter. Samtliga har i utövandet av sitt arbete behov av det interna nätverket.
Även om man hyser tilltro till personen eller organisationen som ansvarar för en extern klient, kan det
vara svårt att ha förtroende till klienten. Syftet med verifieringen är att eliminera de indirekta hot som
klienten utgör mot det interna nätverket.  Hoten utgörs såsom beskrivs i  kapitel 2.1 främst av virus,
maskar, trojaner eller annan skadlig kod som riskerar att spridas vidare till det interna nätverket. 

Verifieringen såsom beskriven i HAVECA-modellen är en metod för att säkerställa att klienten är
verifierad mot dessa hot. Tre mycket enkla åtgärder finns att vidta – se till att klienten är utrustad med:
de senaste  säkerhetsuppdateringarna,  ett  av företaget  godkänt  antivirus  samt  en godkänd personlig
brandvägg, se Figur 5.1.

Figur 5.1 De olika stegen i verifieringen

5.1 Tredjepartsscenariot och verifiering

Om tredjepart kopplar upp sig från en geografisk plats där företaget finns representerat av ett kontor är
en  enkel  lösning  att  denne  utnyttjar  en  av  företagets  klienter.  Denna  klient  uppfyller  då  redan  de
normalkrav8 som  företaget  ställer  på  sina  klienter.  Eftersom  denna  klient  redan  befinner  sig  på
företagets WAN (Wide Area Network) kan klienten likställas med en klient som fysiskt befinner sig på
det interna nätverket – det vill säga en klient man litar på. Om kunnig IT-personal finns på plats kan
tredjeparts rörelser övervakas i realtid, på samma sätt som då denne finns närvarande centralt. Denna
teknik har främst fördelar,  företaget skaffar  sig fullständig kontroll  över klienten och kan dessutom
övervaka tredjepart  i realtid.  Företaget måste dock avsätta extra resurser  såsom tid, en extra klient,
särskilda utrymmen och eventuellt extra personal. Dessutom tillkommer de kostnader som tredjepart
debiterar då denne tvingas ta sig till företagets kontor. Dessa är dock låga kostnader i jämförelse med
den kontroll man skaffar sig över tredjeparts klient. 

8 Klienten är bland annat utrustad med antivirus och de av företaget föreskrivna säkerhetsuppdateringarna. Användarkontot
är starkt begränsat.
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I de fall där företaget inte har ett kontor i samma geografiska område som tredjepart måste en annan
teknik för verifiering tillämpas. Många företag9 erbjuder paketlösningar10 som installeras på klienter
som  man  saknar  fysiskt  kontroll  över.  Dessa  lösningar  erbjuder  centraliserad  administration  och
policyhantering. Många av lösningarna har en inbyggd spärr där VPN-klienten inte går att använda om
inte antivirusprogrammet och den personliga brandväggen är igång. En brist med denna teknik är att
man tvingas  lita  på  antivirusprogrammet  och  den  personliga  brandväggen.  Om administration  och
policyhantering kan ske centralt från företaget har man skaffat sig god kontroll över tredjeparts klient.

9 Bland andra Symantec, F-Secure och Checkpoint.
10 Integrerad personlig brandvägg, antivirus och VPN-klient.

13



6 Kontroll
Efter härdning och verifiering av systemet respektive klienten finns nu goda förutsättningar för nästa
metod i HAVECA-modellen, kontroll.  Metoden kontroll innebär att  man kontrollerar och begränsar
den  nätverkstrafik  som tredjepart  genererar  mot  det  interna  nätverket.  Kontrollens  uppgift  är  att
förhindra tredjepart från att komma åt andra delar av det interna nätverket än vad som explicit tillåts. I
kommande underkapitel kommer tekniker inom metoden kontroll att studeras och analyseras ingående
med tonvikt på Virtuella nätverk och kontroll av TCP/IP-stacken. 

6.1 Virtuella maskiner

”En virtuell maskin simulerar en verklig maskin, inklusive lagringsmedia och I/O
resurser. Applikationer och operativsystem kan köras i en virtuell maskin.” [10]

Den mest  utbredda  virtuella  maskinen är  Javas  JVM (Java Virtual  Machine)  från Sun.  Genom att
exekvera javaprogram i  en JVM blir  de helt  oberoende av underliggande operativsystem. Virtuella
maskiner kan även tillämpas på hela operativsystem. Ett operativsystem blir då värd för en instans eller
gäst av  ett  annat  operativsystem  och  kontrollerar  ovillkorligt  de  virtuella  hårdvaruresurser  som
gästoperativsystemet  tilldelas.  Med  korrekt  begränsade  rättigheter  kan  ingenting  som  sker  i
gästoperativsystemet skada eller ändra resurser i moderoperativsystemet. Moderoperativsystemet kan
alltså kontrollera resurser såsom processor-, minnes- och diskanvändning för gästoperativsystemet [9,
11]. 

Tekniken att  använda virtuella maskiner uppfanns av IBM redan på 1960-talet [11] för att tillåta
flera operativsystem att köras samtidigt på samma dator.  Under de senaste åren har persondatorerna
blivit så pass kraftfulla att även de har blivit intressanta som värdar för virtuella maskiner. Företag som
VMware och Microsoft  har lanserat produkter för att  kunna köra virtuella maskiner på vanliga PC-
datorer. 

6.1.1 IBM iSeries och Windows Server 2003

Större organisationer har i dag ofta en mycket heterogen servermiljö. Stordatorer och UNIX-servrar
bildar ryggraden i organisationens maskinpark, medan Microsoft Windows servrar återfinns högre upp
i  hierarkin,  skötandes  mindre  kritiska  tillämpningar.  IBM iSeries  benämns  av IBM som  midrange
server - alltså som en serverfamilj som ligger mellan PC-servrar och stordatorer. Trots detta krävs extra
hårdvara för att implementera Windows Server 2003 som virtuella maskiner på iSeries.

IXS (Integrated xSeries Server) är ett  instickskort av PCI-typ utrustat  med processor, minne och
nätverksgränssnitt. Resurser såsom systemförvaltning, kommunikation och lagringsmedia hämtas från
iSeries,  men i  övrigt  uppträder  IXS precis  som en  konventionell  PC-server.  Upp  till  48  IXS kan
installeras i en iSeries. IXS lämpar sig främst då prestandakraven är relativt låga, IBM erbjuder i dag
IXS med Intel Xeon processor på 2 GHz och upp till 4 GB internminne [9].
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IXA (Integrated xSeries adapter) är ett PCI-kort som till skillnad från IXS inte ansluts till iSeries
utan till utvalda modeller11 i IBMs serie av PC-servrar, xSeries. IXA tillhandahåller 1 Gbps gränssnittet
HSL  (High  Speed  Link)  mellan  iSeries  och  xSeries  som  möjliggör  central  datalagring  och
systemförvaltning  på samma sätt  som med IXS.  Varje  extern  xSeries  utrustas  med  en  eller  flera
processorer, minne och IXA-instickskort, men delar lagringsmedia såsom hårddisk, bandstation, CD-
eller DVD-spelare samt systemförvaltningsresurser med iSeries. Upp till 60 externa xSeries servrar kan
kopplas till  iSeries [9].  De båda lösningarna delar fördelar såsom central administration och lagring
men där upphör likheterna. 

Med IXS får man en mer integrerad och utrymmessnål lösning till priset av prestanda. IXA kräver
att man redan har eller införskaffar en eller flera externa xSeries servrar som stjäl  utrymme utanför
iSeries. Fördelen är att varje enskild xSeries kan göras mycket kraftfull med flera processorer och stora
mängder  internminne.  IBM  stödjer  Microsoft  Windows  Server  2003  på  både  IXS  och  xSeries
sammankopplade med iSeries med hjälp av IXA [9].

6.1.2 Virtuella nätverk

Med hjälp av virtuella nätverksgränssnitt kan en grupp gäster bilda ett virtuellt internt nätverk, ett så
kallat Virtuellt nätverk. Nätverkstrafiken i ett virtuellt nätverk går inte genom kablar eller bryggor utan
genom systembussen i värddatorn eller som i fallet med IXA, över HSL. Fördelarna med att inte låta
trafiken gå genom kablar är att man minskar belastningen på det interna nätverket och att ett virtuellt
nätverk  kan  hållas  separat  av  det  interna  nätverket  helt  utan  brandväggslösningar.  Det  virtuella
nätverket uppför sig som ett vanligt, kabelbaserat LAN - användare och applikationer upplever ingen
skillnad. Vid behov kan ett virtuellt nätverk bryggas till ett fysiskt LAN genom en virtuell switch [10].

Figur 6.2 En schematisk illustration av ett virtuellt nätverk i en iSeries. Två gäster i form av IXS-kort med 
Windows Server 2003 bildar ett virtuellt nätverk tillsammans med en DB2 databas. 

11 xSeries Server modeller 235, 255, 360 samt 440.
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6.1.3 Tredjepartsscenariot och Virtuella nätverk

Ett virtuellt nätverk är en teknik som lämpar sig i ett fåtal fall i tredjepartsscenariot då systemet inte är
för  komplext,  det  vill  säga  beroende  av  många  andra  system som i  sin  tur  kan  vara  beroende  av
ytterligare  system.  Ett  exempel  på  ett  lämpligt  system  är  ett  system  som  består  av  ett  fåtal
windowsservrar utan beroenden till andra system än en IBM DB2-databas. Varje windowsserver ersätts
med två IXS-kort som ansluts till den iSeries där DB2-databasen finns. För att tillgängligheten skall
lämnas oinskränkt tilldelas tredjepart och systemets användare dedikerade, identiska resurser, i detta
exempel varsitt IXS-kort och varsin OS/400-partition med en DB2-databas. Tredjepart ansluter till det
interna nätverket via en VPN-tunnel över en ISDN-förbindelse. Två virtuella nätverk upprättas, ett för
tredjepart och ett för systemets användare. Det virtuella nätverket som tillhör användarna av systemet
bryggas genom en virtuell switch till det lokala nätverket. De två virtuella nätverken hålls åtskilda av
en virtuell switch som hanteras av en operatör, se Figur 6.3.

Figur 6.3 Ett virtuellt nätverk i tredjepartsscenariot

Då  tredjepart  skall  koppla  upp  sig  bryggar  en  av  företagets  operatörer  samman  de  två  virtuella
nätverken med hjälp av virtuell switch 1. Därefter kopieras den aktuella databasen (Gäst 4 i Figur 6.3)
och systemet eller delar av systemet (Gäst 3) till de två partitioner som tredjepart har tillgång till (Gäst
2 resp. Gäst 1). Eftersom detta sker internt i skivminnet på iSeries sker det snabbt och utan att belasta
det  interna  nätverket.  Processen  kan  lätt  automatiseras  med  hjälp  av  skript.  I  nästa  steg  bryter
operatören  förbindelsen  mellan  de  två  virtuella  nätverken  och  släpper  in  tredjepart  genom ISDN-
uppkopplingen. 
     Styrkan i denna teknik är att tredjepart kan hållas helt åtskild från det interna nätverket samtidigt
som användarna av systemet har fortsatt  tillgång till systemet med bibehållen prestanda. Säkerheten
vad gäller det interna nätverket kan liknas vid att  man fysiskt kopplar bort  tredjepart.  Då tredjepart
kopplats ner från systemet kan de partitioner denne nyttjat kastas - detta eliminerar risker såsom virus,
trojaner,  maskar och säkerhetsluckor som tredjepart lämnar efter sig. Till  svagheterna hör den extra
hårdvaran som måste  installeras  och de extra  moment  som uppstår  vid speglingar  och radering av
partitioner.  Dessa  moment  kan  dock  automatiseras  med  hjälp  av  skript.  Tillämpningsområdet  är
begränsat, men exemplet som ges ovan, en eller flera windowsservrar som använder IBM DB2 som
databas, är inte ovanligt. 
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6.2 TCP/IP-stacken i Microsoft Windows Server 2003

I detta kapitel kommer tekniker för kontroll av TCP/IP-stacken på operativsystemet Windows Server
2003 analyseras.  Inledningsvis  kommer nätverksarkitekturen  i  Windows Server  2003 att  beskrivas.
Därefter  skall  möjligheterna att  kontrollera  den utgående nätverkstrafiken över TCP/IP rent  allmänt
redogöras  för,  detta även i  relation  till  tredjepartsscenariot  och de förutsättningar som gäller  där.  I
metoden härdning lades en säkerhetsmässig grund genom dess tekniker för att skapa förutsättningar för
kontroll av utgående TCP/IP-trafik i operativsystemet. I föregående metod verifieringen försäkrades att
klienten är rätt konfigurerad efter de krav företaget ställer. Trots de två föregående metoderna behövs
en kontroll av nätverkstrafiken som initieras av användaren mot det interna nätverket. 

Kontroll av utgående trafik kan göras via olika tekniker. De två företagen NT Kernel Resouces [23]
och PCAUSA [29] diskuterar och visar på ett par möjliga lösningar för hur nätverkstrafik över TCP/IP
kan  kontrolleras  på  ett  Windows  operativsystem genom drivrutinsprogrammering  på  kärnnivå.  De
tekniker de förespråkar skall analyseras senare i kapitlet. Den litteratur och källor som ligger till grund
för denna analys är främst hämtad från Microsoft, då dessa tekniker i grunden är implementerade och
framtagna av dem. Analysen skall inte gå in på olika former av brandväggar som används för att filtrera
trafik, utan den skall beskriva de tekniker bakom dessa som kan utnyttjas i Windowsplattformen.

För att kunna gå in på djupet i nätverksarkitekturen behövs först en bra överblick över hur denna
arkitektur är uppbyggd i Windows Server 2003. Överblicken bygger på den struktur som litteratur och
referenser ofta använder för att visualisera TCP/IP-arkitekturen i ett operativsystem, se Figur 6.4 [4,
28]. 

Figur 6.4  Schematisk överblick av nätverksakitekturen i Windows Server 2003
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I  applikationslagret ligger de program som initierar och presenterar kommunikationen över TCP/IP.
Här inkluderas även de olika tekniker som Windowsplattformen använder sig av för denna initiering,
bland annat Windows Socket och Windows NetBIOS som kan transporteras över TCP/IP. Nästa skikt
är transportlagret där TCP/IP-stacken tar vid. För att underlätta och skapa ett oberoende mellan de två
skikten  använder  Windows  Server  2003  gränssnittet  TDI  (Transport  Data  Interface).  TDI  är  en
drivrutin  som ligger  på  kärnnivå  och  förmedlar  kommunikation  mellan  applikationer  och  TCP/IP-
stacken [16]. Vid kommunikation är TCP/IP-stacken själva grundstommen vad gäller inkapsling och
förmedling av data in och ut ur operativsystemet. I Windows Server 2003 styrs stacken genom  I/O
Manager och är implementerad i  Tcpip.sys. Transportlagret innehåller som Figur 6.4 visar TCP- och
UDP-protokollen,  I Windows 2003 används UDP [25] bland annat  för  DNS12,  samt för  multi- och
broadcast. Till övrig kommunikation som kräver verifiering och mer kontroll vid upp- och nedkoppling
används TCP-protokollet [28] oavsett om det är över Internet eller ett internt nätverk13 [16]. 

Det efterföljande skiktet internetlagret, innehåller IP [26] och ICMP [27], det är den lägre delen av
TCP/IP-stacken.  Här  sker  inkapslingen  till  datagram  som  därefter  skickas  vidare  till
nätverksgränssnittlagret. På samma sätt som TDI fyller en funktion att skapa ett oberoende mellan två
skikt, ligger drivrutinen NDIS (Network Driver Interface Specification) nedanför TCP/IP-stacken och
ovanför drivrutinerna för nätverkskortets gränssnitt. 

Mjukvarubrandväggar på marknaden till Windows utnyttjar idag främst två olika tekniker för att
filtrera TCP/IP-trafiken på kärnnivå, TDI och NDIS. Anledningen till att filtrera trafik på kärnnivå är
säkerhetsteknisk. Det finns tekniker för  att  handha filtrering av trafik på användarnivå,  svagheten i
denna  teknik  är  dock  att  en  användare,  maskar,  trojaner  eller  program direkt  kan anropa  TCP/IP-
stacken via TDI och på så vis relativt enkelt undgå all filtrering som sker på användarnivå [33]. De
tekniska lösningarna som ligger på kärnnivån rör sig i grunden om gränssnitt framtagna av Microsoft
och  finns  tillgängliga  på  MSDN  (Microsoft  Developer  Network)  [13]  samt  i  DDK  (Driver
Development Kit) [14].

6.2.1 Transport Data Interface

Drivrutinen TDI ligger i nivån precis över TCP/IP-stacken där data skall börja kapslas in till TCP eller
UDP  paket,  se  Figur  6.4.  Dess  gränssnitt  finns  dokumenterat  i  [13,  14],  detta  i  syfte  att  skapa
förutsättningar för applikationsprogrammerare  till  Windowsplattformen. TDI kan även användas för
filtrering av nätverkstrafik och används helt eller delvis i kommersiella mjukvarubrandväggar [24, 33].
Genom att  fånga upp anrop som görs  ner  mot  Tcpip.sys  via  I/O-funktioner  skapas  möjligheten  att
filtrera  utgående  nätverkstrafik  [14,  29,  33].  Dels  kan  en  filterdrivrutin  byggd på  TDI-gränssnittet
filtrera trafik efter portar och IP-adresser. Det ger även TDI möjligheten att knyta ett programs PID
(Process-ID) till ett anrop ner mot Tcpip.sys [14, 29]. Tekniken byggd på TDI är den enda filtreringen
på kärnnivå som klarar av att koppla PID till initiering av nätverkstrafik. Att även koppla användare till
den  utgående  trafiken  genom  att  se  till  ägaren  av  PID  är  tekniskt  möjlig.  Endast  en
mjukvarubrandväggsproducent  på den kommersiella  marknaden har  en produkt  som påstår  sig lösa
detta  [32].  PortsLocks  mjukvarubrandvägg  bygger  på  att  en  TDI-drivrutin  installeras  och  sköter
filtreringen ner mot TCP/IP-stacken. 

12 Protokoll för namnresololution. Referenser till DNS finns i RFC 1065, 1035, 1123 och 1886. Även Microsofts egen
motsvarighet till namnresolution WINS använder UDP för kommunikation.

13 Som tidigare nämnts kommer endast TCP/IP protokollfamiljen att beaktas i denna analys, även om andra protokoll kan
används för kommunikation i Windows Server 2003. 
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En svaghet  i  denna teknik är  att  attacker  mot Tcpip.sys,  det  vill  säga TCP/IP-stacken,  inte  kan
förhindras om anropen kringgår TDI-filtreringen. Det finns exempelvis trojaner  som använder egna
drivrutiner på kärnnivå som sköter anrop ner mot Tcpip.sys för initiering av trafik. Med detta kan TDI-
filtreringen undgås om en användare har möjligheten att installera drivrutiner och exekvera godtyckliga
program på operativsystemet [33].

6.2.2  Network Driver Interface Specification

Drivrutinen NDIS togs fram av Microsoft  och 3COM för att  skapa ett  standardiserat  gränssnitt  för
kommunikation mellan nätverksdrivrutinen och protokollrutiner högre upp i operativsystemshierarkin.
I Windows 2003 finns version 5.1 av NDIS implementerat [13, 31]. Till skillnad mot TDI ligger NDIS
närmare nätverkskortets gränssnitt och den möjliggör att all trafik som flödar ut och in i systemet kan
kontrolleras och styras på ett annat sätt.  Det finns ett par olika tekniker som använder sig av NDIS
gränssnitt  för  att  kontrollera  och  styra  detta  flöde,  till  exempel  NDIS  intermediate  driver som är
framtagen av Microsoft samt NDIS-hooking som har utarbetats av NTKernel [23] och PCAUSA [29].
Oavsett tekniken kring NDIS så syftar de alla till att filtrera och kontrollera nätverkstrafiken som sker
in och ut ur systemet. Det som [23] och [29] har gjort är att skapa användarvänliga gränssnitt för att
kunna  utnyttja  drivrutinen  NDIS  och  dess  filtreringsteknik  i  Windows  för  utvecklare  av
mjukvarubrandväggar. Med denna teknik är det möjligt att kontrollera den in- och utgående trafiken
som ett operativsystem genererar. Det är även fullt möjligt att manipulera TCP/IP-paketen genom detta
gränssnitt. 

NDIS stora svaghet vid kontroll av utgående trafik är att kontrollen inte kan kopplas till en specifik
användare eller PID. Detta eftersom drivrutinen ligger under TCPIP-stacken och därför inte kommer åt
informationen kring initieringen [29,  36]. En av NDIS-filteringens styrkor är att  direkta  initieringar
eller  attacker  mot  Tcpip.sys  fortfarande  kommer  att  kunna  filtreras.  Således  skulle  exempelvis
initieringar  mot  specifika  IP-adresser  och/eller  portar  helt  kunna  stoppas  från  ett  operativsystem,
oavsett  användare.  Det  är  även fullt  möjligt  att  sköta  filtreringen  på  flera  punkter  i
nätverksarkitekturen,  en kombination av TDI- och NDIS-filtrering är möjlig samt att föredra. En av
anledningarna till detta är möjligheten att filtrera bort inkommande felaktiga TCP/IP-paket innan de når
TCP/IP-stacken. Denna filtrering kan av förklarliga skäl endast göras nedanför stacken, det vill säga på
NDIS nivå [29]. 

6.2.3 Tredjepartsscenariot och TCP/IP-stacken

För att  kontrollera  en tredjepartssession  mot  systemet  skulle  en mjukvarubrandvägg byggd på TDI
kunna styra vilka portar och IP-adresser denne anropar på det interna nätverket. Kontroll skulle även
kunna  ske  från  vilka  applikationer  och  vilken  användare  dessa  anrop  kommer  från.
Mjukvarubrandväggen  PortsLock  [32]  använder  sig  av  TDI  för  att  styra  nätverkstrafiken  och
specificeras  efter  grupp  eller  användare.  Således  kan  denna  TDI-filterdrivrutin  som installeras  på
operativsystemet lösa det problem som uppstår i och med tredjepartsscenariot. 
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Svagheterna kring TDI-filtrering skall fångas upp i tidigare metodavsnitt härdning, genom tekniker
där en tredjepart inte skall ha möjlighet att installera egna drivrutiner som kan kringgå TDI-filtrering.
Möjliga trojaner och virus skall även de förhindras både genom härdning och verifiering. 

Att låta en mjukvarubrandvägg byggd på NDIS filtrera trafiken skulle innebära att företaget mer
statiskt  kan  förhindra  initiering  från  operativsystemet  mot  IP-adresser  och  portar  på  det  interna
nätverket. Genom detta kan man försäkra sig om att trafiken ut ur operativsystemet verkligen filtreras
efter de krav som ställs. En brandvägg som arbetar kombinerat med TDI- och NDIS-filtrering är att
föredra.  

6.3 Hårdvarubrandväggar

”En brandvägg är en anordning som filtrerar all trafik mellan ett skyddat eller
’internt’ nätverk och ett mindre pålitligt, ’externt’ nätverk” [5].

Brandväggen placeras mellan systemet och det interna nätverket. All trafik mellan systemet och det
interna nätverket måste alltså passera brandväggen. Brandväggen kan implementeras på en rad olika
sätt, här presenteras två grundläggande utföranden – paketfiltrerande brygga och proxyserver. Ingen av
typerna kan sägas vara bättre än den andra, utan de fyller olika syften [5]. 
    I sin mest grundläggande form skiljer brandväggen på utgående trafik mot det interna nätverket och
inkommande trafik från det interna nätverket. Normalt initieras trafik från systemet till ett begränsat
antal IP-adresser och portar, till exempel databaser och andra system.
    Lösningen kräver ny hårdvara, men kraven är ytterst modesta. Eftersom brandväggen är en extern
lösning, klarar den inte av att dölja etablerade uppkopplingar mellan systemet och dess användare. Ett
uppenbart problem är att brandväggen inte kan skilja på trafik indirekt initierad av en användare, till
exempel en förfrågan från systemet till databasen, och på trafik initierad av tredjepart. Lösningen blir
statisk då man i bryggan definierar regler som tillåter utgående trafik från systemet till ett antal IP-
adresser och portar. 

6.3.1 Tillståndsmedveten paketfiltrering

En paketfiltrerare inspekterar varje pakets huvud när det passerar genom brandväggen och bestämmer
därefter dess öde. Varje huvud jämförs mot ett regelverk som anger hur brandväggen skall behandla
paketet [5]. Paketet kan avvisas, accepteras eller kastas. Avisas innebär att mottagaren får tillbaka ett
ICMP-anrop om att  förbindelsen inte är tillåten till  skillnad mot om det kastas,  då avsändaren inte
meddelas. Om ett paket inte matchar någon av reglerna, behandlas istället paketet baserat på de policys
som finns för inkommande respektive utgående trafik. Det vanliga är att man i regelverket fastställer
vad som är tillåtet och definierar avvisa eller kasta paket som policy [5]. En tillståndsmedveten (eng.
stateful) paketfiltrerande brandvägg håller internt reda på alla befintliga uppkopplingar i en tabell [5].
Både  TCP-  och  UDP-protokollen  kan  stödjas.  Varje  paket  jämförs  med  denna  tabell  och  klassas
därefter som antingen en ny eller etablerad trafik. 
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Figur 6.5 Tillståndsmedveten paketfiltrering

Fördelarna med en paketfiltrerare är att den är snabb, transparent för användaren, att den hanterar både
TCP- och UDP-paket samt att hårdvarukraven är låga. Till nackdelarna hör den extra hårdvaran och det
statiska i att man måste ange de olika IP-adresser som är tillåtna samt att en paketfiltrerande brandvägg
i sitt grundutförande endast inspekterar paketens huvud, inte innehållet.

6.3.2 Proxyserver

Till skillnad från en paketfiltrerande brygga som inspekterar varje paket för sig, bryter en proxyserver
paketströmmen, sätter  ihop paketen och tittar  på helheten  [2].  Proxyservern agerar  som server mot
klienten och som klient mot servern [5]. En proxy kan vara transparent, då är både klient och server
omedvetna  om proxyserverns  existens.  Vid  användandet  av  en  icke-transparent  proxyserver  måste
klienten  adressera  sina  paket  till  proxyn,  som  skickar  paketen  vidare  till  servern.  Vidare  måste
applikationen vara proxy-medveten. 

Figur 6.6 Proxyserver

Fördelarna med en proxyserver är att det är proxyn, inte servern, som avgör om uppkopplingen är giltig
[5]. Till nackdelarna kan nämnas att den är mer resurskrävande än en paketfiltrerande brygga [2].

6.3.3 Tredjepartsscenariot och Hårdvarubrandväggar

En  hårdvarubrandvägg  skulle  tjäna  sitt  syfte  i  tredjepartscenariot  om  den  gick  att  knyta  till  en
andvändare, genom att till exempel markera varje paket från operativsystemet det skickas från. Men
genom att märka varje paket som härrör från tredjepart har man redan delvis löst problemet lokalt på
systemet.

En hårdvarubrandvägg blir  en statisk lösning om man inte  kan knyta trafiken till  tredjepart.  En
statisk lösning påverkar även användarna av systemet. All initiering av trafik från systemet kan implicit
förbjudas för att tillåtas i enstaka fall, till exempel till databaser. Eftersom en hårdvarubrandvägg inte
kan dölja etablerade sessioner på systemet, finns en risk för att  tredjepart utnyttjar detta genom till
exempel session hijacking [24].
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6.4 Övriga tekniker

En annan teknik som har varit uppe för diskussion är om det vore möjligt att kontrollera och godkänna
inkommande TCP/IP-trafik från tredjepart innan den når systemet. En av tankarna var att kontrollera
själva nyttolasten i TCP/IP paketen. 

Windows Terminal Server och Citrix MetaFrame är programvarulösningar som möjliggör så kallade
tunna klienter där exekveringen av program sker centralt på en server och endast skärmbilder skickas
till användaren. Det finns gott om litteratur för konfigurering av Citrix MetaFrame på Windows Server
200314, men efter genomgång av dessa referenser har denna lösning avskrivits. Anledningen till detta
var att konfigureringen skulle påverka både systemet och den miljö den befinner sig i. 

Andra funderingar kring denna teknik har varit att upprätta en server som sätter samman och tolkar
innehållet i paketen innan de skickas vidare till systemet. Med tanke på avgränsningar och möjligheter
att få fram genomförbara lösningsförslag har dessa båda lösningar avskrivits.

14 Både S. Kaplan i Citrix MetaFrame Access Suite for Windows Server 2003 och B. Maddens Citrix MetaFrame XP:
Advanced Technical Design Guide ger en god inblick i detta. Även mycket inriktad och teknisk- samt utvecklingsmanualer
finns på Citrix sida http://www.citrix.com.
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7 Uppföljning

Uppföljning är den metod som skall försäkra att härdning, verifiering och kontroll har fungerat på ett
tillfredsställande  sätt.  Detta  görs  genom  att  hämta  information  från  loggdata  som  genereras  i
föregående metoder,  samt kontrollera att  inga regler har åsidosatts.  Syftet  med uppföljningen är att
täcka upp eventuella brister i de andra metoderna då tekniska lösningar aldrig kan garantera fullständig
säkerhet [2, 24]. 

Flertalet  forskare  diskuterar  och analyserar  övervakning, loggning och loggreducering,  samt  hur
dessa problem skall  hanteras och lösas  på bästa tänkbara sätt.  Bland annat Ross Anderson tar  upp
vikten av uppföljning i [2], där problematiken behandlas. Även Pfleeger [24] diskuterar problemen som
finns inom uppföljningen och nämner loggreduceringen samt problematiken att finna avvikelser och
beteenden i loggarna som är av intresse. Även andra artiklar kring ämnet behandlar detta problem, och
ser det mer ur ett algoritmiskt och matematiskt perspektiv. Teorin kring loggning bygger i stort sett på
två olika tekniker  anomali15 eller  signering16 [4, 12]. Inriktningen i diskussionen kretsar främst kring
IDS och behandlar hur intrång och attacker skall kunna upptäckas direkt eller efter att en attack har
skett. Den form av loggreducering som skall användas i metoden kommer att bygga på signering, då
avgränsningen  är  klar  vad  den  utomstående  parten  har  tillåtelse  att  göra  enligt  filosofin  implicit
förbud17. Det första steget i reduceringen av loggdata är att skilja på det som är av intresse, det vill säga
regelbrott och onormala företeelser från det som är tillåtet. Så länge den uppkopplade parten håller sig
inom sina  gränser  för  vad som är  tillåtet  enligt signeringen kommer inga varningar  genereras.  Till
skillnad mot detektion som bygger på anomalier är signering statisk men generar i sin tur färre felaktiga
larm [4]. Detektion som bygger på anomalier passar sig bättre för IDS alarmering och loggning, än ren
loggreducering i det scenariot som HAVECA-modellen bygger på. Från varje metod kommer loggdata
som informationsflöde  till  uppföljningen.  I verifieringen loggas  den kontroll  som sker,  härdningen
genererar loggdata kring accesser av program och DLL-filer. Från metoden kontroll består loggens data
av  nätverkstrafik.  Det  är  dessa  loggdata  som  bearbetas  i  uppföljningen.  Se  Figur  7.1  för
informationsflödet i modellen.

      
Figur 7.1. Informationsflödet i HAVECA-modellen 

Processen  kring  detta  informationsflöde  och  bearbetningen  måste  göras  enkelt  och  med  klara
avgränsningar.  Uppföljningen  delas  in  i  två  avgränsade  områden;  värdera och informera.  Värdera
innefattar den del där man ser på loggreduceringen och kontrollerar eventuella avvikelser. En djupare
analys sker av de avvikelser som är av intresse i de loggdata som kommer till uppföljningen. Då en
administratör  väldigt  strikt  bestämmer vad en  utomstående  part  får  ha  access  till,  både  vad gäller
15 eng. anomaly.
16 eng. misuse eller signature.
17 Det som uttryckligen inte är tillåtet är förbjudet.

23



program och det interna nätverket, så skall allt som är en avvikelse, det vill säga ett regelbrott generera
en varning i loggarna. För att kunna utvinna information i den stora mängden data som kommer till
uppföljningen behövs en reducering av informationen.  Reduceringen kring presentation av loggarna
kan ske på flera olika nivåer, dels i det totala informationsflödet, men även i den informationen som
hämtas om respektive händelse. Utan denna form av loggreducering blir kontrollen av loggdata mycket
svåröverskådlig, bland annat [5, 12, 24] tar upp svårigheterna kring loggreducering och hur uppföljning
av loggar skall kunna möjliggöras på ett effektivt sätt. [5] modellerar upp en bild av hur kunskap om
händelserna skapas. Detta genom att låta verktyg hantera de ursprungliga loggdata som kommer från de
olika metoderna.  Omvandla  det  till  information som slutligen presenteras  inför  kunnig person  som
analyserar den, vilket således bildar kunskap om händelsen. 

För att kunna hantera loggreduceringen är verktyg ett måste. Den loggning som genereras i härdning
gäller program och DLL-filer som accessas, i verifiering om vilka krav som uppfyllts, och i kontroll
loggas  all  nätverkstrafik  som initieras  från  systemet.  Anledningen  till  att  loggningen  sker  på  all
nättrafik är att brandväggen endast loggar det som användaren gör. Problem som kan uppstå är fel i
konfigurering  av  brandväggen,  eller  att  den  utomstående  parten  åsidosätter  de  rättigheterna  denne
besitter, exempelvis genom en buffer overflow. Den nätverkstrafik som är av intresse att logga är den
som initieras från systemet ut mot det interna nätverket. Avvikande trafik som går mot IP-adresser och
portar som ej godkänts i kontrollen skall generera en varning, då detta innebär att brandväggens regler
har åsidosatts. På liknande sätt skall varningar genereras från härdningens loggdata, om ett program
lyckas att exekveras på operativsystemet men inte har tillåtelse att köras, innebär detta att härdningen
har kringgåtts. Det är inte av intresse att se om en användare har försökt starta ett program som fångas
upp redan i härdningen. 

Om loggreduceringen sker av mängden loggdata, samt sorteras och filtreras likt en pyramid får man
en betydligt klarare överblick, se Figur 7.2. Högst upp i toppen av pyramiden finns klar och tydlig
information i liten mängd, vilken växer och blir mer specifik ju djupare man går. Detta är information
som  måste  presenteras  med  hjälp  av  verktyg,  verktyg  som  bör  följa  pyramidprincipen  vid
sammanställningen av loggdata och avvikelser. I Figur 7.2 ges ett exempel på hur en session kan göras
åskådlig och reduceras. I toppen av pyramiden visas var i modellens område det gått fel, därefter kan
mer detaljerad information hämtas om specifika avvikelser djupare ner i pyramiden på nivå 2 och 3.
Vid en avvikelse kan det även vara av intresse att granska händelser  som loggats i  andra områden,
oavsett om de är godkända eller ej. Orsaker till fel kan hittas i dessa loggar.  
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Figur 7.2  Bild över reduceringen kring loggdata.

Om alla områden är godkända i nivå 1, skall inte någon djupare sökning i pyramiden vara nödvändig.
Problemet med detta är att ansvaret läggs på det verktyg som presenterar och reducerar loggens data,
något  som  krävs  är  tillit  till  verktygen.  Så  länge  som  loggarnas  integritet  kan  garanteras,  vilket
förutsätts, bör även tillit till verktygen råda. Integriteten i loggarna kan anses som ett problem i sig, och
hur  denna  integritet  kan  garanteras.  Om manipulation  av  loggar  har  skett  eller  att  inga  loggdata
genererats i någon av metoderna, måste sessionen i sig klassificeras som en avvikelse. Detta eftersom
uppföljningen inte  kan fullföljas.  Det  är  först  när  värderingen av informationen är  genomförd som
kunskap om händelsen kan utvinnas. 

Nästa steg i uppföljningen är att informera den som bär ansvaret för sessionen, huruvida sessionen
sköttes korrekt från den utomstående parten eller ej, eventuella problem et cetera. Detta för att kunna
garantera  att  det  sista  steget,  metoden  uppföljning  i  modellen,  är  fullständigt  genomförd.  Om nya
förbättringar behöver vidtas som ett resultat av uppföljningen, görs detta i nästkommande iteration av
HAVECA-modellen. 

7.1 Tredjepartsscenariot och uppföljning

Efter  att  en  tredjepartssession  är  avslutad,  följer  uppföljningen.  Med  hjälp  av  verktyg presenteras
sessionen och värderas av den som är ansvarig för metoden uppföljning. Uppföljningen av härdning i
detta scenario sköts via de loggar som genereras när kontroll mot satta restriktioner görs, det vill säga
vid varje exekvering av program, DLL-fil eller skript. Denna loggning bör således gälla både när ett
program godkänns att exekveras samt när det förnekas. Om ett regelbrott exempelvis sker i kontroll,
kan  svaret  till  detta  ligga  i  metoden  härdning  eller  nästföljande  access  ut  mot  interna  nätverket.
Loggarna  kan visa  på  vilket  program och DLL-filer  som användes  vid tillfället,  eller  nästföljande
initiering  över  nätverkstrafiken  som  kan  indikera  på  felskrivning  i  IP-adress  eller  port.  Vid
verifieringen loggas vad tredjepart har för säkerhetsuppdateringar, konfiguration samt antivirusversion.
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I steget efter, kontroll, skall nätverkstrafiken loggas. Viktigt är, oavsett i vilket steg loggningen sker, att
kunna spåra tredjepart och vad denne gjort. Denna spårbarhet är det primära i uppföljningen för att
kunna påvisa att tredjepart inte begått några regelbrott.

Reduceringen av dessa loggar görs dels efter att ha klart för sig vilka program som tredjepart har
tillåtelse  att  exekvera,  samt efter  de IP-adresser  och portar  på det  interna nätverket  som skall  vara
accessbara under tredjepartssessionen. Uppföljningen måste således vara medveten om de restriktioner
som gäller i metoderna härdning och kontroll. På detta sätt kan loggarna reduceras effektivt och klargör
om de tekniska lösningarna har kringgåtts tidigare under sessionen.  
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8 Diskussion

Från att uteslutande ha koncentrerat oss på att söka lösningen i tekniska detaljer, vidgades vår vy under
arbetets gång och kom så småningom att innefatta  en allt  klarare helhet. Resultatet  kan ses som en
evolution  som tog sin  början  i  det  tekniskt  specifika  till  att  så  småningom fulländas  i  HAVECA-
modellen. Denna utveckling anser vi har stärkt vår uppsats på många plan, både det rent akademiska
samt möjligheten att finna en lösning på tredjepartscenariot.

I tidigare kapitel har vi visat på hur HAVECA-modellen kan tillämpas på tredjepartsscenariot, samt
hur den iterativa processen går till.  Varje  metod har agerat inom sitt specifika område och har med
hjälp av teknikerna löst de delproblem de är satta att utföra. Tillsammans ger de en enhetlig lösning i
appliceringen på tredjepartsscenariot.  Modellen ger en överblickbar helhet  kring rutiner och hur ett
företag skall  säkra  det  interna nätverket  mot den tredjepart  som kopplar  upp sig.  Samtidigt  är  den
enkel,  med  klara  riktlinjer  för  varje  metod  och  vad  som syftas  att  uppfyllas,  från  den  specifika
appliceringen till metoderna och helheten. Genom att tillämpa modellen på tredjepartsscenariot har vi
visat på styrkan med att modellen är användbar. Till skillnad mot övriga säkerhetsmodeller som berörs
i metod- och modellkapitlet är HAVECA-modellen inte bara en modell för att avbilda en verklighet,
den  är  även  anpassad för  att  lösa  ett  problem  kring  säkerhet  rent  praktiskt.  Modellens
anpassningsbarhet och förmåga att kunna tillämpas i ett  verkligt scenario gör den mer lämplig som
modell än de befintliga i litteratur och källor.

En av svagheterna kan tyckas är att modellen specifikt är anpassad efter tredjepartsscenariot. Men
med en omarbetning av teknikbeskrivningen skulle den mycket väl kunna anpassas till en annan miljö
med liknande problematik. Med de referenser vi presenterat har vi visat på hur olika tekniska lösningar
kan utnyttjas  i  metoderna.  Dessa  teknikbeskrivningar  är  de  som lyfts  bort  eller  anpassas  efter  nya
förutsättningar,  däremot  är  principen den samma kring process,  metoder  och tekniker  i  HAVECA-
modellen. 

Bäst gör sig modellen när problematiken handlar om att skydda ett internt nätverk från en extern
part som behöver någon form av access till ett företags interna nätverk. Om ett företag med liknande
problem som tredjepartsscenariot men tidigare istället valt tillgänglighet framför säkerhet, så anser vi
att de har mycket att vinna på att ta till sig HAVECA-modellen och dess möjlighet att tillämpas. I detta
fall  vinner  de  en  betydligt  högre  grad  av säkerhet  och  samtidigt  bibehålla  den  tillgänglighet  som
företaget  eftersträvar.  I  och  med  att  implementationen  kan  lyftas  ut  ur  modellen  blir  den  även
tillämpbar på andra scenarion. Detta måste beaktas utan att för den delen förringa de förslag som givits
kring de tekniska lösningarna i uppsatsen. 

Teknikbeskrivningarna har alltid svagheter i sig. Rent tekniskt går det aldrig att till 100 % försäkra
sig mot hot. Brister i operativsystem och program fyller dagligen e-postlistor för offentliggörande och
diskussioner kring eventuella svagheter, nya hot och former av attacker. Likväl finns många kvar att
upptäcka.  Det  finns  en  teoretisk  möjlighet  att  tredjepart  skaffar  sig  administrativa  rättigheter  på
systemet och det operativsystem den är installerad på. Vi anser dock att den lösning vi föreslår bidrar
till både ökad tillgänglighet och bibehållen säkerhet för det interna nätverket. 
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9 Slutsats

I detta arbete har vi presenterat ett scenario baserat på en fallstudie hos Handelsbanken. Detta scenario
har legat till grund för HAVECA-modellen. Modellens olika metoder och tekniker har presenterats och
applicerats på scenariot. Genom att tillämpa HAVECA-modellen befrämjas tillgängligheten både för
tredjepart och för användarna av systemet. Dessutom begränsar och kontrollerar man de direkta och
indirekta hot som tredjepart utgör mot det interna nätverket. 

HAVECA-modellen löser fullständigt problemet beskrivet i tredjepartsscenariot. Dessutom erhåller
man  väl  avgränsade  ansvarsområden,  en  god  överblickbarhet  samt  rutiner  för  att  hantera
tredjepartssessionen. I och med att HAVECA-modellen är en iterativ process kan det interna nätverket
fortlöpande säkras mot nya hot. 

För fortsatta studier av HAVECA-modellen rekommenderar vi en praktisk tillämpning av modellen
där vetenskapliga tester görs för att utröna funktionalitet och tillgänglighet kontra säkerhet. 
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