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ABSTRACT 
The purpose of this thesis is to investigate if there are environments that use some 
kind of central authentication system within institutions/schools. The hypothesis is 
that an institution not using a form of central authentication service has more need 
for maintenance and as such is considered a higher cost for the organization. 
 
The gathering of data has been done through interviews with technical personal at 
Blekinge Tekniska Högskola and Linköpings Universitet. Based on the technical 
background of the authors, and the system limited to discussing Windows and UNIX 
operating systems, a discussion and analysis of the systems working today has been 
done, with emphasize on the hypothesis. 
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Inledning 

1.1 Problem bakgrund 
Tänker man sig en dator som befinner sig på en arbetsplats. Denna dator innehåller 
information som kan vara mer eller mindre känslig. Man vill skydda datorn så att 
endast behöriga personer kan logga på maskinen och få tillgång till informationen. 
Detta görs oftast genom att ett användarkonto läggs upp på maskinen och ett 
lösenord anges till detta konto. Utan användarnamn och lösenord kommer man nu 
inte in på maskinen och kan ej heller komma åt informationen som finns där i. 
 
En dator som är nätverksansluten eller standalone1, behöver verifiera användaren 
som loggar på maskinen. Detta sker generellt genom att det i denna maskins 
operativsystem finns ett konto, med användarinformation. När en användare sedan 
loggar på maskinen så jämför det användarnamn och lösenord mot kontots uppgifter 
och om detta verifieras så släpps användaren in på maskinen.  
 
På företag eller institutioner2 där man har flera arbetsstationer och en användare inte 
alltid befinner sig på samma plats, så krävs någon form av central hantering av 
användarkontot. Det skulle vara ohållbart att på en arbetsplats med exempelvis 
10000 anställda, behöva lägga upp 10000 lokala konton på varje enskild dator. Säg 
sedan att en användare läggs till eller tas bort, detta skulle leda till en enorm 
arbetsbörda vad det gäller underhåll av ett sådant system. 
 
Vad man då istället använder sig av i någon form är en central server där 
användarens konto ligger, sedermera när användaren loggar på klientmaskinen så 
kontrolleras istället användaren mot denna centrala server istället för lokalt. 
Förutsättningen för att detta skall fungera är att datorerna är sammankopplade i ett 
nätverk. Är det rätt användare och lösenord så släpps användaren in på maskinen. 
Dessa scenarion är idag hanterbara på relativt enkla sätt, genom att de flesta 
operativsystemsklienter idag har en motsvarande Server miljö som kan hantera 
denna form av autentisering. Exempelvis: Microsofts Windows klienter3, och deras 
Windows Server4. 
 
Men vad händer då om en institution har olika klient operativsystem på olika 
maskiner samt att samma användare behöver kunna logga på dessa olika 
operativsystem? 
 
Det vi vill undersöka är hur institutioner hantera en miljö med blandade klienter. 
Används någon form av central tjänst för att hantera alla klienter oavsett 
operativsystem eller använder man respektive klients motsvarande serversystem 
och hur hanterar man isåfall synkronisering av användarinformation, lösenord och 
hemkatalog5 mellan dessa system, eller i den centrala tjänsten. 
 
                                             
1 Motsats till en dator ansluten till nätverk. 
2 Med institution menas institutioner inom högskole- och universitetsområdet. 
3 Se 7 Begrepp – Windows 
4 Se 7 Begrepp – Windows Server 
5 Ett lagringsutrymme där en användare sparar sina egna filer. 
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1.2 Målgrupp 
Målgruppen för denna rapport är teknisk personal med viss kunskap om nätverk och 
operativsystemsteknik. Läsaren förväntas ha en viss utbildning eller kunskap inom 
datalogi och användarhantering inom klient – server system.  

1.3 Mål och Syfte 
Syftet med arbetet är att göra en undersökning om hur institutioner hanterar en miljö 
med blandade operativsystem. Om man använder sig av någon form av central 
tjänst6 för autentisering eller om man inte använder sig av detta, och hur man isåfall 
löst synkronisering av användarinformation.   

1.4 Frågor 
Huvudfråga: 

• Använder institutioner centrala autentiseringssystem i en blandad miljö med 
olika operativsystem? 

Delfrågor: 
1. Har storleken på institutionen någon betydelse för om ett centralt 

autentiseringssystem används? 
2. Hur hanteras användarnas kontouppgifter? 
3. A. Om man ej använder ett centralt system, hur valideras och uppdateras de 

olika system för att integritet och data gällande användarinformation, skall 
överensstämma?  
B. Om ett centralt system används, hur hanteras då användarinformationen 
för att anpassas till de olika klientsystemen? 

1.5 Hypotes 
Om Institutioner inte använder sig av ett centralt autentiseringssystem i miljöer med 
olika klient operativsystem, så leder detta till ökade kostnader och ökade krav på 
underhåll. 
 
                                             
6 Se 2.4 Vad är en central tjänst för autentisering? 



Kandidatarbete i Datavetenskap      2007-02-05 
Blekinge Tekniska Högskola 

Sidan 7 av 39 

1.6 Avgränsningar allmänt 
Arbetet kommer att inrikta sig på två institutioner på grund av svårigheten att hitta 
kontakter med kunskap och tid, för att kunna svara på vår intervju. Institutionerna 
som kommer att undersökas är Blekinge Tekniska Högskola (BTH) samt Linköpings 
Universitet (LiU).  
 
UNIX7 och Windows system kommer analyseras då detta är den vanligast 
förekommande uppsättningen av system och det passar vår tekniska bakgrund och 
kompetens. 
 
Vi kommer att presentera en teknisk bakgrund gällande hur standard autentisering 
utförs inom Windows och UNIX, detta för att visa på skillnader i tekniken, och 
hanteringen i de olika systemen. 
 
Vi kommer att hålla oss till grundfrågan om institutionen använder sig av central 
autentisering i någon form. Vi kommer inte att gå in på djupet vad det gäller 
nätverkskommunikation eller hur gränssnitten ser ut i de olika operativsystemen. 
Utan kommer enbart att diskutera allmänt om skillnader dem i mellan, samt 
analysera de båda institutionernas sätt att lösa autentisering och dess eventuella 
underhåll. 
 

1.6.1 Avgränsningar företag 
Vi hade från början en förhoppning om att även undersöka ett eller flera företag, för 
att försöka analysera skillnader eller likheter mellan företag och institutioner. Vi valde 
till sist av flera anledningar att inte titta på företag utan enbart hålla oss till 
institutioner. Vi tar här upp de viktigaste bidragande orsakerna till detta. 
 
Kristian Holm jobbar dagligen med support och utveckling gentemot företag. Dessa 
företag arbetar dock i en strikt Microsoft miljö, vilket är det område som är 
kärnverksamheten för det företag där Kristian jobbar. Detta medförde att trots att vi 
denna väg hade en kontaktmöjlighet, var det nästan alltid så att företagen ifråga 
enbart arbetade i ”singel operativsystemsmiljö”. I de fall där man hade någon annan 
form av system simultant, så var detta alltid ett undantag, och man hade då löst 
detta undantag med lokala konton på maskinen. Det fanns andra företag som man 
kunde förmoda vara så stora att det kunde finnas multipla miljöer, men i dessa fall 
var det tyvärr ingen som hade tid eller möjlighet att hjälpa oss i detta arbete.  
 

1.7 Datainsamling 
Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av intervjuer, dessa kommer att ske över 
telefon eller någon form av kommunikation över Internet eller i personligt möte. 
 

1.8 Hypotesens test 
De data vi får från intervjuerna kommer att analyseras och jämföras mot de frågor vi 
har kommit fram till. Utifrån dem kommer vi komma fram till om hypotesen stämmer 
eller inte. 
                                             
7 UNIX används som ett gemensamt begrepp för alla UNIX varianter. 
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1.9 Bearbetning av data 
Genom bakgrunden som tagits fram i litteraturstudien, kommer gemensamma 
nämnare att tas fram i systemkonfigurationerna mellan UNIX och Windows för att 
försöka ta fram möjliga mötespunkter i lösningar för att hantera autentisering i delad 
miljö. Dessa möjliga punkter kommer vi sedan att jämföra med de faktiska systemen 
som körs idag hos dem vi intervjuar och se om någon av dessa används och hur 
dessa lösningar applicerats. 
Intervjudokumentationen kommer att analyseras och sammanställas genom 
presentation av lösningen och kritisk granskning av olika moment i denna.
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2 Teknisk introduktion 

2.1 Vad är autentisering? 
När en användare loggar in mot någon typ av datorsystem startar en 
autentiseringsprocess som binder användaren mot en identitet på systemet. För att 
denna sak ska ske måste användaren kunna bevisa för systemet att han verkligen är 
den han anger sig att vara. 
Det finns tre typiska autentiseringssätt och bygger på ”något du har, något du vet 
eller något du är”. Det första sättet kan vara en vanlig nyckel eller passerkort, det 
andra är oftast ett lösenord och det sista kan vara ett fingeravtryck. 
Den vanligaste autentiseringsformen mot en dator är lösenordet men det börjar bli 
allt vanligare med en kombination av något av de andra två sätten som t.ex. en USB 
enhet eller just fingeravtrycket. 
  

2.2 Vad är kontohantering? 
När ett konto skapas för en användare sparas en hel del information om användaren 
på systemet. Det kan vara allt från användarnamn, lösenord till adressuppgifter och 
kan skifta från system till system. 
Informationen gör det möjligt för systemet att hålla reda på vilka filer och kataloger 
användaren har skapat och även sätta begränsningar på vad användaren får göra 
på systemet.  
 

2.3 Vad är verifiering? 
Verifiering innebär att man kontrollerar om något är sant eller ej. Får en användare 
göra olika saker i ett system, öppna vissa filer, ändra information på vissa platser 
med mera, vid alla dessa tillfällen sker en verifiering i bakgrunden i systemet, som 
kontrollerar om den påloggade användaren har rättighet till det denne försöker 
utföra. Autentisering är en form av verifiering, av användaren. 
 

2.4 Vad är en central tjänst för autentisering? 
Central autentisering som vi definierar det är en tjänst i vilken stöd för autentisering 
finns för operativsystemsklienter i ett nätverk på en server. Denna tjänst skall kunna 
hantera olika klienter, ex Windows och UNIX. Senare omnämns Vintela8, vilket är ett 
exempel på en kommersiell produkt som är just en central autentiseringstjänst.
                                             
8 Se 2.8 AD och Vintela 
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2.5 UNIX 

2.5.1 Autentisering/Kontohantering i UNIX 
UNIX system använder sig oftast av lösenords autentisering och sparar 
användaruppgifterna i filen: /etc/passwd. Formatet är enligt följande standard:  
 
foo:1234567890abc:1000:100:Foo Bar:/home/foo:/bin/sh 
 
Varje del i ovanstående rad förklaras nedan, med en punkt för varje kolon ”:”. 
 

• Inloggningsnamnet som används vid inloggningen. 
• En hasch som är en representation av ett lösenord. Lösenordet är körd 

genom en envägsfunktion som producerar haschen. 
• UID – Användar ID, identifierar användaren på systemet. Om en fil skulle 

skapas kommer den få detta ägarID. 
• GID – Grupp ID, vilken grupp användaren har som sin huvudgrupp. Om en fil 

skulle skapas kommer den då få detta gruppID. 
• Användarinformation, t.ex. hela namnet på användaren 
• Hemkatalogen 
• Inloggnings skal som startas när användaren loggar in via en terminal. 
 

På nyare UNIX system visas inte lösenordshaschen9 i /etc/passwd, utan i filen 
/etc/shadow vilket enbart gör den läsbar för rootanvändaren. Detta ger att  
användarna på systemet inte kan läsa de andra användarnas lösenordshaschar eller 
försöka knäcka dem. 
 

2.5.2 Verifiering i UNIX 
Varje Användare får ett specifikt UID och GID, en användare kan även vara medlem 
i mer än en grupp. Dessa ID kontrolleras när användaren försöker läsa, skriva eller 
exekvera en fil. Varje fil har ett regelverk som beskriver vad ägaren, gruppen samt 
vad alla får göra på filen. T.ex. rwx-r-x---x denna fil har rättigheterna 
läs/skriv/exekvera på ägaren, läs/exekvera på gruppen och exekvera på alla andra 
användare.  
 

2.5.3 Central autentisering/kontohantering i UNIX 
Om mer än en UNIX dator kräver samma användare är det mycket extra arbete med 
att behöva skapa exakt samma användare med samma UID och GID på alla 
datorerna. Lösningen är att skapa dessa centralt på en Network Information System 
(NIS) server10, detta verktyg möjliggör en central lagring av alla användaruppgifter. 
När klientdatorerna autentiserar sina användare kommer de använda sig av NIS-
serverns användardatabas istället för de lokala lösenordsfilerna. Samma sak gäller 
när de behöver konto uppgifter om användarna. 
 
                                             
9 Se 7 Begrepp - Lösenordshash 
10 Se 7 Begrepp - NIS 
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2.6 Windows 

2.6.1 Autentisering i Windows 
Detta gäller för Windows NT, Windows 2000 och Windows XP, nedan definierat som 
enbart ”Windows”. I Windows klienter, är det LSAn11 (Local Security Authority) som 
hanterar inloggning. Den kontrollerar bland annat: användarens rättigheter i 
systemet, genererar s.k. access tokens12 vid påloggning och utför verifiering av, 
samt autentisering för användaren. LSAn verifierar lokal påloggning via den lokala 
databasen SAM13. SAM står för Security Accounts Manager, och är en register fil i 
Windows.  
Här sparas alla uppgifter och bland annat sparas användarnamnet på följande plats i 
registret: 
 
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM\Domains\Account\Users\Names\%username%\ 
 
Själva lösenordet sparas som en hash. En användare i SAM:en får ett nummer, eller 
SID, vilket är unikt och inga två användare kan få samma. Detta nummer definierar 
rättigheter för användaren och information på datorn om dessa sparas här: 
 
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM\Domains\Account\ 
 
När användaren loggat på maskinen skapar LSAn en Access Token vilken inkluderar 
SID. Denna token används sedan alltid vid alla typer av access i systemet, för att 
säkerställa att användaren har tillräckliga rättigheter.  
En SAM har en maxgräns på 10000 konton. 
 

2.6.2 Central Autentisering i Windows 
Här måste man dela in i, före Windows 2000 och efter densamma. I Windows NT, 
föregångaren till Windows 2000 så styrdes central autentisering via en PDC, Primary 
Domain Controller14. Detta motsvarade i princip att man tog SAM-databasen som 
används lokalt och la denna på en server istället. I ett nätverk kan endast en enda 
maskin vara PDC, och alla andra servrar som fanns var s.k. BDC:er Backup Domain 
Controllers15. Dessa hade som namnet föreskriver en backup av 
användardatabasen, vilket om PDC skulle krascha säkerställde att inte alla data 
försvann. Både PDC och BDC kan autentisera inloggning, men BDC kan inte 
modifiera databasen, detta kan endast PDCn. 
 
Med införande av Windows 2000, och Windows 2000 Server, kom Active Directory16, 
nedan omnämnt AD. AD är en ny struktur för att spara information om objekt i ett 
nätverk. Den innehåller all information om olika objekt: användare, datorer, grupper 
med mera över ett nätverk i en domän. Den stora skillnaden här är att man frångår 
den enskilda PDC strukturen. En AD-domän kan bestå i multipla 
domänkontrollanter17, nedan angivet som DC, som alla har läs och skrivrättigheter till 
                                             
11 Se 7 Begrepp – LSA – Local Security Authority 
12 Se 7 Begrepp – Access tokens 
13 Se 7 Begrepp – SAM – Security Accounts Manager 
14 Se 7 Begrepp – PDC – Primary Domain Controller 
15 Se 7 Begrepp – BDC – Backup Domain Controller 
16 Se 2.6.2.1 Active Directory 
17 Se 7 Begrepp – Domän kontrollant 
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AD:et. Det finns dock fortfarande vissa roller som kan sättas på en DC så att den 
kan agera liknande en PDC, det förändrar i sig inte hur maskinen arbetar utan är för 
bland annat bakåtkompatibilitet för NT maskiner, samt som ”konfliktlösare” i stora 
nätverk med flera DC:s. Det finns vissa uppgifter som en DC skall utföra som skulle 
kunna leda till stora problem om dessa skulle utföras samtidigt. Exempelvis om två 
DC:s har olika förändringar på samma användare i sitt AD, för att säkerställa att 
synkning blir korrekt utförd, så finns det särskilda roller som individuella DC kan 
tilldelas, ”Flexible Single Master Operation”18 nedan angivet som FSMO, roller. Det 
finns t ex i en domän endast en DC som är ”Schema master”. Det är denna DC som 
har huvudansvaret för att AD-schemat blir korrekt replikerat, och förhindrar på detta 
vis att flera DC skulle försöka replikera AD:et samtidigt. Dessa FSMO roller kan 
enkelt flyttas mellan olika DC:er även om de endast kan finnas på en DC åt gången.  

2.6.2.1 Active Directory 
Active Directory, populärt kallat bara ”AD”, är en katalogtjänst som Microsoft 
använder sig av, för i princip alla typer av objekt som kan finnas i ett nätverk eller 
domän. Här sparas information om bland annat datorer, användare och grupper i en 
organisation. Denna organisation kan vara nästan obegränsad, det finns en teoretisk 
gräns som gör gällande att själva databasen kan vara 16 TB, eller ha 1 Miljard 
objekt. Det är dock inte praktiskt testat ännu. I AD:et finns information om objekten, 
deras hierarki och organisation i förhållande till andra objekt, samt rättigheter och 
säkerhet för objektet.  AD använder sig av LDAP19, Lightweight Directory Access 
Protocol, för access. Och använder sig av Kerberos20 för nätverks autentisering.  
 
                                             
18 Se 7 Begrepp – FSMO – Flexible Single Master Operation 
19 Se 2.7.1 LDAP 
20 Se 7 Begrepp – Kerberos 
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2.7 UNIX/Windows 

2.7.1 LDAP 

Lightweight directory access protocol (LDAP) är ett protokoll som definierar hur 
sökningar görs i en katalogtjänst. LDAP är inte en katalog i sig själv utan enbart ett 
protokoll. Protokollet jobbar mot en LDAP-modell som är trädstrukturerad, se Figur 1: 
LDAP trädstruktur. Informationen specificeras med hjälp av mallar, dessa mallar 
anger vad det får finnas för information i de olika noderna, det finns till exempel 
mallar för UNIX och Windows konton. 

 
Figur 1: LDAP trädstruktur 

 

2.7.1.1 LDAP som kontokatalog 

LDAP kan användas som en lagringsplats för användaruppgifter för olika system, 
detta gäller även för UNIX och Windows. För att användarna ska kunna autentisera 
sig krävs en autentiseringstjänst som kopplar upp sig mot LDAP och hämtar 
kontouppgifterna. För UNIX kan Kerberos21 användas och för Windows används 
Samba22 för autentiseringen. 

Problemet i denna lösning är att de olika systemen använder sig av olika information 
till exempel UNIX och Windows har olika ID för användarna samt att de olika 
systemen använder olika sätt att skapa lösenordshashar. När en ny användare 
skapas krävs det att denna får ett unikt ID för de olika systemen samt att två 
lösenordshaschar skapas, ett för UNIX och ett för Windows.
                                             
21 Se 7 Begrepp – Kerberos 
22 Se 7 Begrepp – Samba 
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2.8 AD och Vintela 

Företaget Quest Software har skapat en mjukvara som gör det möjligt för UNIX 
datorer att autentisera sig mot ett AD på en Windows dator. Detta tillägg kallas 
Vintela Authentication Services och fungerar på så vis att den utnyttjar AD:s 
funktionalitet, Kerberos och LDAP för att tillåta UNIX samt andra externa 
programvaror att autentisera sig mot AD. Den skapar nya strukturer i katalogen som 
gör det möjligt för UNIX användare att autentisera mot samma konto som Windows 
användarna. 

Med denna mjukvara kan en homogen23 miljö skapas där alla system arbetar mot 
samma lagringsplats där alla konton finns lagrade. Detta underlättar arbetet för 
systemadministratörer som slipper skapa mjukvara som synkroniserar kontouppgifter 
mellan system. De kan även arbeta mot ett system och behöver inte lära sig ett 
flertal system som tar hand om olika autentiseringar. 

Dessa system stöder Vintela i dagsläget: 

• UNIX och Linux plattformar (se den fulla listan över vilka plattformar som har 
support på deras hemsida) 

• Programvara som bygger på OS-baserad autentisering 

• SAP, Oracle, och DB2  

• Engångsinloggningar till öppen källkods lösningar som OpenSSH, PuTTY, 
Apache, och Samba  

• Programvara som kan använda sig av GSSAPI24 - Generis Security Services 
Applikation Programming Interface.  

• Programvara som har Kerberos stöd
                                             
23 Syftar på homogen servermiljö och kontoadministration 
24 Se 7 Begrepp – GSSAPI 
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3 Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 
Det visade sig inte helt enkelt att få tag på personer som vi kunde intervjua. De flesta 
som jobbar inom drift och teknik på institutionerna är väldigt upptagna. Vi hade dock 
hjälp från vår handledare, med tips om nyckelpersoner, samt andra personliga 
kontakter som visade sig vara den hjälp vi behövde för att nå fram. Vi hade först 
tänkt oss använda någon form av elektronisk mötesplats för intervjuer. Men externa 
förhållanden gjorde att vi ej hade möjlighet till detta, dessa ledde även till att vi 
delade upp intervjuerna mellan oss. Kristian tog hand om intervjun med LiU. Morgan 
tog hand om intervjun med BTH. 
Kristian gjorde en telefonintervju då avståndet var ett problem i detta fall. Morgan 
gjorde en personligintervju då avståndet inte var något problem. Intervjusvaren 
antecknades ned direkt på papper när intervjupersonen hade svarat på en fråga. 
Detta medför att inga svar glöms bort, alla svar har inte antecknats då de inte alltid 
har varit relevanta för resultatet av undersökningen. 
Som en verifikation har vi skickat sammanställningen av intervjun till den vi 
intervjuade. Vi har även kompletterat intervjun med ett par delfrågor under denna 
verifikation. Den sista delen har skett via e-post. 

3.1.1 För och nackdelar med kvalitativa intervjuer 
En blandad intervjuform med telefonintervjuer och personliga intervjuer har varit ett 
bra sätt för oss att både kunna nå personer som jobbar med autentisering och 
kontohantering på långa avstånd från oss samt de som vi har tillång till på nära håll. 
Det kan uppstå problem då vi har valt att utföra våra intervjuer på två olika sätt, 
dessa kan vara att intervjuaren som gör telefon intervjuerna inte kan få samma 
kontakt eller kan se den intervjuades kroppsspråk. Då två olika personer gjorde de 
olika intervjuerna, kan de bådas kunnande och intresse av området spela in på 
frågorna och följdfrågorna som ställs. Detta gäller även för de personer som har blivit 
intervjuade. Vi har försökt lösa detta genom att föra en diskussion ihop innan 
intervjuerna och få intervjuerna så lika som möjligt när det gäller frågorna. En del 
frågor har blivit olika, detta beror på svaren som fåtts och om det finns följdfrågor 
som intervjuaren har tyckt passa in. 
Valideringen av intervjuerna bygger på respondentvalidering som Alan Bryman 
beskriver: 

"Respondentvalidering är den process varigenom en forskare förmedlar sina resultat till de 
människor som varit föremål för eller på annat sätt ingått i undersökningen. Målet med detta är 
att få en bekräftelse på att den beskrivning som forskaren förmedlat är riktig." (Bryman, 2002, 
s259) 
 

De intervjuade personerna har fått ta del av intervju sammanställningen och fått 
verifiera denna för att säkerställa att det hela är korrekt. 
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3.1.2 Intervjugrund 
Vi jobbade under tiden vi sökte kontaktpersoner med själva intervjustrukturen. Vi 
kom fram till att det i vårt fall när vi skall hålla två skiljda intervjuer, via telefon, samt i 
personligt möte, är bättre att ha en diskussion med den intervjuade, och istället ha 
vissa punkter som vi ser till att beröra under intervjun, i motsats till helt statiska 
frågor. Om vi hade valt ett enklare e-post formulär för intervjuformen där 
kommunikation inte hade varit tvåvägs så hade det inte varit möjligt att ha en så ”lös” 
intervjugrund. Men i våra intervjufall kände vi att detta var bättre, då det ger mer 
dynamik till diskussionen. 
 

3.1.3 Intervjuinnehåll 
Här kommer vi att ge lite bakgrund och förklaringar till de frågor vi valt att innefatta i 
intervjuerna.  
 
Vi valde först att presentera den intervjuade. Vi kände att dennes position och 
tekniska utgångspunkt var viktig för intervjuns validitet inom vårt ämne och valde 
därför att ta med denna information. 
 
Härefter var det viktigt att identifiera de operativsystem som intervjun skulle handla 
om, och som fanns inom organisationen, inte minst för att identifiera att de två 
operativsystem som vi har kunskap i och som vi valt att basera denna uppsats på, 
fanns representerade. 
En av våra delfrågor i uppsatsen hade att göra med om antalet användare i ett 
system skulle ha betydelse, och vi vill därför även täcka in denna fråga i intervjun. 
 
Huvudfrågan i vår uppsats och även vår hypotes bygger på om en central tjänst för 
autentisering används. Denna fråga ligger som bas till ett antal följdfrågor, beroende 
på om detta används eller ej. 
 
Om en central tjänst används: 
Här vill vi isåfall analyser hur detta system är uppbyggt. Är det någon kommersiell 
programvara som används, eller är det ett egenutvecklat system? Hur hanteras 
kontouppgifter för användare i detta system? Hur lagras uppgifterna? Hur skyddas 
dessa uppgifter, säkerhetsaspekter? 
Hur hanteras lösenord i detta centrala system, med bakgrund av att vi vet att 
lösenord hanteras olika inom olika system såsom UNIX och Windows, hur hanteras 
detta i det centrala systemet? Hur fungerar tilläggning borttagning av konton samt 
hur fungerar den s.k. hemkatalogen? 
 
Om en central tjänst ej används: 
Hur sker isåfall autentisering inom de olika operativsystemen? Vilken 
serverprogramvara är det som ligger till grund för hanteringen?  
Eftersom detta handlar om skilda system undrar vi även hur synkronisering mellan 
dessa skilda system sker? Även här sätter vi upp lösenordshantering som en enskild 
fråga då den får anses som en väldigt kritisk punkt för hantering av användare inom 
ett system. 
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Hur administreras konton, jobbar man som administratör inom ett av systemen och 
har sedan programvara för utskick till övriga system, eller måste man göra samma 
ändringar på olika system efter varandra? 
Även här vill vi veta hur s.k. hemkatalog används, finns det flera hemkataloger som 
sedan synkroniseras, eller är det en för alla olika system? 
 
Vi ville även ta reda på om det system som institutionen använder sig av är kopplat 
till några externa tjänster, detta för att kunna leda vår allmänna frågeställning i 
uppsatsen om framtida krav på system i form av externa tjänster. 
 
En undersökning om man skiljer på anställda och studenter vad det gäller 
användarinformation kan vara på sin plats för att utröna om dessa uppgifter värderas 
olika eller det finns någon teknisk bakgrund till eventuella skillnader. 
 
En allmän frågeställning gällande varför man har det system som finns i dagsläget, 
samt om man har några planer för förändring eller eventuellt byte av system för 
framtiden, isåfall av vilken anledning? 

3.1.4 Kompletterande intervju 
Efter ytterligare diskussion mellan handledare och oss själva upplevde vi att det 
fanns ett par saker till som vi önskade ytterligare information om, som ej framgick av 
den första intervjun. Viktigt att notera är att dessa ytterligare frågeställningar 
uppkommit efter att den första intervjun redan var gjord. Detta har gjort att 
inriktningen på frågeställningarna är vinklade mot en intervju till ett system som ej 
användare sig av central autentisering. Vi hade därför ett möte under vilken vi kom 
fram till följande frågeställningar. 
 
Vi behövde ställa en fråga om dokumentation av utveckling och script25 som skett i 
systemet. Om det fanns någon sådan samt hur pass personberoende systemet är. 
Om det är allmän kunskap eller det är låst till vissa tekniker som har den enskilda 
tekniska kunskapen. 
Vi ville även undersöka om kontaktpersonen hade någon uppfattning om vad 
scripten och den egenutvecklade programvaran kräver i form av underhåll, samt 
inom vilken tidsram detta underhåll krävs, daglig, månatlig, årlig? 
För att ytterligare knyta an till dokumentation vill vi också framföra en fråga om hur 
en förändring genomförs i systemet. Har det skett dialog mellan beställare och 
utvecklare? Vem är beställare? Samt har man följt någon slags standard eller har 
man tagit fram en kravspecifikation/dokumentation av beställningen? 
 
Vi ville också slutligen ge den intervjuade en möjlighet att fundera på om det är 
något i dennes dagliga arbete som direkt skulle underlättas om det fanns ett system 
som hanterade central autentisering, synkronisering och lösenord. Samt om vår 
hypotes faktiskt stämmer enligt dem själva, gällande bidragande till högre krav på 
underhåll.  
 
                                             
25 Skillnaden mellan program och script är att script är ej kompilerad kod som ändå kan köras. Ett 
program däremot kräver en kompilering innan koden blir körbar. 
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3.1.5 Intervjustolpar 
• Namn och position på den intervjuade 
• Vilka operativsystem används i organisationen? 
• Hur många användare finns inom de olika systemen? 

o Samma användare inom olika operativsystem? 
• Används någon form av central autentisering för de olika operativsystemen? 

 
Beroende av ovanstående: 

 
Central autentisering används 
• Hur är systemet uppbyggt? 
• Hurhanteras kontouppgifter 
• Centrallagring? System? 
• Lösenord, och byte av detta? 
• Lägg till/ta bort konton. 
• Hemkatalog? 

 

Central autentisering används EJ 
• Hur sker autentisering på de olika 

systemen? 
• Hur synkas användarkonton på de 

olika systemen? 
• Lösenord, och byte av detta? 
• Kontoadministration? Hemkatalog? 

Olika och i såfall synkning? 
 
• Gemensamma tjänster? Såsom: E-mail, Netlogon, Ekonomisystem, LADOK, 

Luvit, e-legitimation, kryptering... 
• Skillnader mellan studenter och anställda? 
• Varför valdes den lösning ni har just nu? 
• Har man tittat på andra möjliga lösningar? 

 

3.1.6 Kompletterande intervjufrågor 
• Finns det dokumentation för respektive script eller utveckling som gjorts? Är 

detta personberoende, dvs. var finns kunskapen om utvecklingen? 
• Kräver de script/egenutvecklade programvara som finns för stöd mellan de 

olika server-systemen, något underhåll, dagligen, per månad eller liknande? 
Isåfall vad för underhåll, något exempel? 

• När någon större förändring skall göras, eller har gjorts historiskt, finns/fanns 
det då en dialog gällande utvecklingen, följde man någon projektstandard? 
När ett tillägg/script skall göras i systemet, hur sker denna ”beställning”? Tar 
man fram en kravspecifikation?  

• Vem är det som tar beslut om utökning av system, eller tillägg av script? 
• Om ni hade haft ett centralt system, som gjorde att alla hantering av 

synkronisering av konton, lösenord etc. hanterades automatiskt, har du någon 
uppfattning om eller kommentar till vad ni skulle slippa i administration, tid 
eller manuellt extra arbete?
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3.2 Intervju: Linköpings Universitet 
 
Intervjun skedde måndagen den 6:e november 2006, kl. 10:30. Deltagare var Jim 
Nordlander och Kristian Holm. Intervjun utfördes via telefon. Kompletterande intervju 
har utförts via e-post den 15:e januari 2007. 

3.2.1 Intervju sammanställning 
 
Namn: Jim Nordlander 
 
Position:  
Tidigare: Uppdragsledare för e-post, fillager, inloggning och autentisering. 
Nuvarande: Koordinator/Teamleader. 
 
Vilka operativsystem används på serversidan: 
2 Sunray, UNIX-maskiner 
1 terminalserver, Windows 2003. 
 
Vilka operativsystem används på klientsidan: 
Solaris 
Linux (redhat) 
Windows 
MacOS 
 
Princip för autentisering och system hos LiU: 
K-dist (Kontodistribution) ett textfil baserat system som innehåller alla uppgifter. 
Detta system uppdateras via PUSH26 från LADOK när studenter tillkommer eller 
faller ifrån. De andra serversystemen hämtar sedan (PULL27) information från K-dist.  
 
K-dist är utvecklat på LiU och ligger idag på en Solaris maskin. 
 
Autentisering sker inom olika klientsystem inom sin motsvarande servermiljö. 
Med undantag av Mac-system28.  
 
För datorsalar inom LiU används idag SAMBA på Solaris för UNIX/Linux/Windows 
maskiner och AD för Windows för anställda. 
 
All synkning mellan de olika systemen scriptas ut. All denna synkning sker via 
egenutvecklade script och mjukvara. Kopplingen mot K-dist sker via SSH och 
Certifikat29 för verifiering. (Det skapas en krypterad förbindelse mellan de olika 
systemen som verifieras med asymmetrisk kryptering.) 
 
                                             
26 LADOK skickar aktivt ut informationen till K-dist. 
27 De yttre serversystemen agerar som klienter mot K-dist och hämtar aktivt informationen. 
28 Mac-klienterna autentiseras av Windows Server, men utelämnas då de ligger utanför 
avgränsningarna för detta arbete. 
29 Se 7 Begrepp – SSH Secure Shell / Certifikat 
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Lösenordsbyte: 
Studenter får själva byta lösenord. Synkning av detta byte kan ske efter 5-15 minuter 
då detta synkas ut till de olika delarna hos LiU system. Detta tvingas inte ut på de 
olika delsystemen utan det är de olika systemen som själva hämtar uppgifterna från 
K-dist. 
 
Kontoadministration: 
Studentkonton stängs med automatik, via exempelvis LADOKs PUSH till K-dist. 
Därefter sker slutlig borttagning i systemen via manuell borttagning ur systemet. 
  
Hantering av hemkatalog: 
Central tjänst hos LiU, ”Fillagret” denna är central, och mappas upp via respektive 
system vid inloggning. Kan även nås exempelvis via Webb. 
 
Hur många användare: 
Finns i dagsläget ca 30000 konton. 
Ingen direkt uppfattning om spridning över de olika operativsystemen. 
 
Andra tjänster: 
Har idag multipla tjänster som är kopplade till de olika delarna i systemet. Bland 
annat Webmail, studentportal, bibliotek med mera. 
 
Slutligen: 
Lösningen som den ser ut idag har funnits sedan ca 5-6 år tillbaka. Med viss varians 
vad det gäller server-struktur och löpande utveckling. 
Anställda hos LiU skiljs idag från studenter när det gäller kontohantering. De 
anställda sparas istället i en LDAP-katalog, i jämförelse med studenterna som 
sparas i K-dist. 
På sikt tittar man på att förändra den centrala lagringen K-dist till ett säkrare 
alternativ antingen LDAP-katalog eller AD. Undersökningar om detta pågår. 
 
Kompletterande intervjufrågor 
Dessa frågor skickades och besvarades via epost, och svaren presenteras här i 
exakt den form de anlände till oss. 
 
Finns det dokumentation för respektive script eller utveckling som gjorts? Är 
detta personberoende, dvs. var finns kunskap om utvecklingen? 
 
Det finns lite dokumentation, det är inte personberoende men dokumentationen är 
mest en del av koden och därför svårtillgänglig. 
 
Kräver de script/egenutvecklade programvara som finns för stöd, mellan de 
olika server-systemen, något underhåll, dagligen, per månad eller liknande? I 
såfall vad för underhåll, något exempel? 
 
Underhållet är minimalt och behöver bara justeras vid förändringar för 
förutsättningarna som ny version/ändring av importdata. Underhållet är försumbart 
dvs. max någon timme per år men för det mesta ingenting alls. 
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När någon större förändring skall göras, eller har gjorts historiskt, finns/fanns 
det då en dialog gällande utvecklingen, följde man någon projektstandard? 
 
Den senaste förändringen gjordes i mitten av januari och förändringen ges till 
systemutvecklarna med en kravspecifikation som är baserad på dokumentation av 
förändringen av importdata. Utvecklarna följer sedan sin systemutvecklingsmodell 
och levererar en färdig produkt som gås igenom av förvaltare för att sedan tas i drift 
efter godkänd granskning. 
 
Vem är det som tar beslut om utökning av system, eller tillägg av script? 
 
Det gör uppdragsledaren. 
 
Om ni hade haft ett centralt system, som gjorde att alla hantering av 
synkronisering av konton, lösenord etc. hanterades automatiskt, har ni någon 
uppfattning om eller kommentar till eventuella tidsvinster eller förluster i 
administration, tid eller manuellt extra arbete? 
 
När det gäller studenter finns nästan allt centralt. Besparingen kan jag inte sia om 
pga. bristande insyn i andra IT-drivande institutioner. De centrala delarna som redan 
är uppbyggda och fungerar med minimal mängd underhåll är svåra att spara pengar 
på. 
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3.3 Intervju: BTH 
 
Intervjun skedde onsdagen den 15:e november 2006, kl 15:00. Deltagarna var 
Henrik Törnblom, Per-Ola Gustafsson och Morgan Hallgren. Intervjun utfördes på 
plats i Karlskrona. Kompletterande intervju har utförts via e-port den 15:e januari 
2007. 

3.3.1 Intervju sammanställning 
 
Namn: Henrik Törnblom/Per-Ola Gustafsson 
 
Position: Systemprogrammerare/Systemadministratör 
 
Vilka operativsystem används på server sidan: 
Solaris 
Debian Linux 
Suse Linux 
Windows 2000/2003 
 
Vilka operativsystem används på klient sidan: 
Windows XP 
MacOS 
GNU/Linux 
 
Princip för autentisering och system hos BTH: 
 
Studenter: 
Studentinformation från LADOK delas upp i ett AD samt en Netscape Iplanet LDAP 
katalog. Informationen i AD används enbart för autentisering mot Windows 
klienterna. 
Informationen i Iplanet används för flertalet system, här skapas lösenordsdatabasen 
till NIS systemet som används för att autentisera UNIX datorerna. Denna funktion 
utnyttjas inte så mycket då de flesta UNIX klienter har tagits ur drift, men möjligheten 
för de studenter som loggar in hemifrån mot högskolans nätverk via SSH finns 
fortfarande. 
Informationen i Iplanet katalogen används också till andra tjänster, däribland 
Netlogon, RSN inloggning i studentlägenheterna, Luvit etc. Kontouppgifterna 
exporteras även till ett Lotus Domino system som används till studenters e-post och 
använder en egen databas för sina användare. 
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Personal: 
All personalinformation samlas i ett egenutvecklat system BARD. De anställdas 
information kommer vanligen in där genom lönesystemet men för de som enbart är 
korttidsanställda eller gäster får dessa importeras direkt i BARD. Uppgifter 
exporteras sedan till en AD för Windows autentisering samt en Domino LDAP. 
Personal som använder sig av Windows XP autentiserar sig mot personalens AD, 
den personal som inte använder sig av Windows får sköta autentisering lokalt på 
sina datorer. 
Informationen i Dominon används för ett flertal tjänsters autentisering, som Luvit, 
Netlogon, Boka (system för att boka salar) etc. 
 
Det är ingen direkt skillnad i hanteringen av studenters eller personals kontouppgifter 
mer än att de läggs på separata system. 
 
Lösenordsbyte: 
Studenter: Kan inte byta lösenord själva utan detta måste göras av 
systemadministratörer. Lösenordet måste bytas manuellt på alla tre kataloger. AD, 
Netscape Iplanet samt Lotus Domino. 
 
Personal: Kan själva byta lösenord. Det finns regler i AD som tvingar dem till 
lösenordsbyte efter vissa intervall. De måste ävan byta lösenord i Domino om de vill 
ha sina lösenord synkade mot andra tjänster. 
 
Kontoadministration: 
Konton stängs med automatik av via LADOKs PUSH till AD samt Netscape Iplanet. 
Därefter sker slutlig borttagning i systemen manuellt, med script som tar bort 
kontona i AD, Netscape Iplanet samt Lotus Domino.  När ett konto tas bort sparas 
konto informationen i en LDIF fil som innehåller all kontoinformation och 
hemkatalogen sparas undan, om studenten har något vikigt där kan detta återskapas 
i efterhand. 
 
Hantering av hemkatalog: 
Mappas upp via respektive system vid inloggning. Samba för Windows klienterna 
och NFS för UNIX maskinerna. 
 
Hur många användare: 
17421 studentkonton däribland gruppkonto och BYH-studenter30. 
 
Andra tjänster: 
BTH har idag multipla tjänster som är kopplade till de olika delarna i systemet. Bland 
annat Webmail, Studentportal, Netlogon, Luvit, Boka etc. 
 
Luvit: 
Denna tjänst ligger på servrar i Lund som autentisera sina användare via LDAP 
protokollet. Studenterna via Iplanet och lärarna via Domino-LDAP. 
 
                                             
30 Blekinge College och Yrkeshögskola 
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Kompletterande intervjufrågor: 
Dessa frågor skickades och besvarades via epost, och svaren presenteras här i 
exakt den form de anlände till oss. 
 
Finns det dokumentation för respektive script eller utveckling som gjorts? Är 
detta personberoende, dvs. var finns kunskap om utvecklingen? 
 
Det finns användardokumentation, dvs. beskrivningar på hur man som 
systemadministratör ska använda de administrativa scripten. Dessutom finns det 
schematiska bilder över systemet. I övrigt endast kommentarer i script och C-
program. 
 
Kräver de script/egenutvecklade programvara som finns för stöd mellan de 
olika server-systemen, något underhåll, dagligen, per månad eller liknande?  
I såfall vad för underhåll, något exempel? 
 
Ja, tyvärr så måste vi inför varje terminsstart uppdatera en variabel i ett av scripten 
(det script som läser LADOK tabellerna och populerar katalogerna). Raderingen av 
konton är manuell. 
 
När någon större förändring skall göras, eller har gjorts historiskt, finns/fanns 
det då en dialog gällande utvecklingen, följde man någon projekt-standard? 
 
I princip har vi bara gjort två större förändringar av systemet sedan det infördes, i 
övrigt har vi bara gjort små rättningar. För de större förändringarna har Leif 
Lagebrand varit projektledare och Henrik Törnblom har programmerat. Jag (P-O) har 
inte varit inblandad i dessa projekt men jag ska försöka svara ändå.  
Den enda stora förändringen som vi gjort på personalsidan är utvecklingen av 
BARD. När Henrik utvecklade BARD så kommunicerade han med 
systemadministratörer, personalavdelningen och ekonomiavdelningen. Tillsammans 
med systemägaren (chefen för personalavdelningen togs det fram en 
kravspecifikation.  
På studentsidan så har vi infört ett system som skickar kontouppgifter, dvs. 
information om login och lösenord, hem till studenterna då de antagits på en kurs 
eller ett program. Utvecklingen av denna tjänst har inte påverkat strukturen eller 
funktionen hos katalogtjänsten. Återigen så är det Leif Lagebrand som har varit 
projektledare och han har tillsammans med systemägaren Tomas Johansson som är 
chef för studerandeavdelningen, utvecklat en projektplan och kravspecifikation. 
Dessutom så har det förts dialog med systemadministratörer. 
 
När ett tillägg/script skall göras i systemet, hur sker denna "beställning”? Tar 
man fram en kravspecifikation? Vem är det som tar beslut om utökning av 
system, eller tillägg av script? Om ni hade haft ett centralt system, som gjorde 
att alla hantering av synkronisering av konton, lösenord etc. hanterades 
automatiskt, har ni någon uppfattning om eller kommentar till vad ni skulle 
slippa i administration, tid eller manuellt extra arbete? 
 
Beställning av förändringar görs i första hand av systemägaren, se ovanstående 
svar. Det har dock förekommit att mindre rättningar initierats av 
systemadministratörer. Kravspecifikationer tas fram för större förändringar. Beslut 
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om förändringar fattas av systemägaren alt. ledningen. På din fråga "Om ni hade haft 
ett centralt system", så kan jag bara svara vi HAR ett automatiskt centralt system 
idag, med undantag av automatisk raderingsrutin. Automatisk radering skulle inte ha 
någon radikal påverkan på tiden som vi lägger ner i administration, den tiden är i 
sammanhanget väldigt liten. Införandet av tjänsten som skickar hem kontouppgifter 
till studenter har dock radikalt minskat administrationsarbetet. Men vi kommer alltid 
att ha en viss administration eftersom folk glömmer sina lösenord, har Caps Lock 
intryckt när de skriver in sitt lösenord, eller att de läser fel. Och givetvis så kan 
systemadministratörer och LADOK-administratörer och andra människor alltid göra 
fel. 
 
Slutligen: 
Systemet har byggts på efterhand och därför ser det ut som det gör idag. Designen 
som finns idag var inte målet utan har bara blivit så.  
Ledningen har inte varit tydlig när det gäller vilken riktning de vill gå. På senare tid 
har de velat införa enbart AD som katalogtjänst. 
Ny design kommer diskuteras i framtiden.
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4 Diskussion 

4.1 Individuella Interjvuanalyser 

4.1.1 Linköpings Universitet 
Huvudfrågan i denna uppsats angående om institutioner använder central 
autentisering får i LiU:s fall besvaras med ett nej. Även om de har en central plats på 
vilken uppgifter sparas, ”K-dist” så sker själva autentiseringen ej av en central tjänst, 
utan sker under respektive klientmiljös serversystem. 
Delfråga 1 lämnar vi just nu, till den sammanlagda analysen längre fram.  
Delfråga 2 angående hur kontouppgifter hanteras, besvaras ju ganska klart i 
intervjun. LiU:s centrala plats för detta är K-dist, vilken är ett system som består av 
lösenordsskyddade filer. Här ligger alla kontouppgifter. Säkerhetsmässigt använder 
man sig av säker anslutning via SSH och certfikat för verifiering vid påloggning till 
denna.  
Delfråga 3 sist men inte minst, hur validering och uppdatering sker i systemet. 
Denna fråga är ju främst intressant om man inte har central autentisering som i detta 
fall. Det är ju främst då man eventuellt stöter på problem med synkning och 
uppdatering mellan olika system. På LiU är allt detta löst med script, dvs. man har 
egenutvecklad programvara för att sköta om all den hantering som behövs mellan 
olika system, på klient och servernivå, synkning mot/från K-dist. K-dist i sig självt är 
ett egenutvecklat system på LiU. Hela denna process ställer stora krav på 
teknikkunnig personal. 

4.1.2 Blekinge Tekniska Högskola 
Huvudfråga: BTH använder sig inte av en helt central lösning för autentiseringen. 
Windows autentisering använder sig av AD som källa och UNIX NIS som hämtar sin 
information från Netscape Iplanet katalogen. Detta kan ställa till problem om 
lösenord ändras och detta enbart sker på ett ställe, då det inte blir samma på alla 
system. 
Delfråga 1: lämnar vi just nu, till den sammanlagda analysen längre fram. 
Delfråga 2: Studenter och personal ligger i separata kataloger, studenterna i AD, 
Netscape Iplanet samt i Lotus Domino som importerar sina uppgifter från Iplanet 
katalogen. Personalens konto ligger i Bard, AD för personal samt i Domino. 
Externa tjänster autentiserar sina användare med hjälp av LDAP protokollet, 
studenterna mot Iplanet och personalen mot Domino katalogen. Det har upptäckts 
vissa säkerhetsproblem som uppkommer på de system som inte BTH själv 
tillhandahåller. Däribland är Luvit och inloggningen för nätaccess från 
studentlägenheterna. Dessa tjänster får användarnas uppgifter i klartext som de 
sedan autentiserar med mot katalogerna. Detta innebär att de kan samla på sig 
uppgifter från användarna utan att BTH har någon kontroll på hur de hanteras på de 
externa tjänsterna. 
Alla tjänster borde alltid ha en möjlighet till en krypterad förbindelse när 
autentiseringen sker. De tjänster vi har tittat på har detta. Dock när vi går via 
www.bth.se och via länken till Luvit kommer vi till inloggningen utan krypterad 
förbindelse. Detta medför att inloggningsuppgifterna skickas i klartext. Än värre är 
om man använder det trådlösa nätet på skolan och använder en sådan tjänst. Då 
kan vem som helst som kommer åt de trådlösa signalerna snappa upp dessa 
uppgifter och logga in som personen i fråga. Detta gäller både för studenter samt 
personal. 
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Delfråga 3: Studenters konto stängs med automatik av via LADOKs push till AD 
samt Iplanet. Därefter sker slutlig borttagning i systemen via manuell 
handpåläggning, script som tar bort kontona i AD, Iplanet samt Lotus Domino. All 
förändring av kontona sker manuellt. Personalens konto hanteras på samma vis 
genom att de aldrig tas bort från systemet utan enbart avaktiveras.  

4.2 Sammanfattade analys 
LiU har en central lagring av kontouppgifter, det är ett eget utvecklat system K-dist, 
här finns all information om användarna. BTH har två huvudkataloger AD och Iplanet 
som innehåller samma information. Detta kräver synkning mellan de båda 
katalogerna om något ska ändras. Här kan man se att båda institutionerna har en 
form av central hantering av uppgifter om användaren, men inte någon central 
autentisering i den form som vi efterfrågat.  
 
Värt att notera är att båda institutionerna anser att de har en central lösning för 
autentisering. LiU har en central plats för lagring av kontouppgifter, de har även en 
Samba-server för autentisering av studenter i datorsalarna vare sig det gäller UNIX, 
Linux eller Windows klienter. Däremot ligger anställda på skolan inom AD i Windows. 
BTH har tre olika platser för lagring av kontouppgifter. AD för windowsklienters 
autentisering. Därefter Iplanet för exempelvis Netlogon, Luvit med mera. Sist har de 
även Domino, i vilken uppgifter sparas för mailhanteringen. Man har dock lyckats 
ganska väl med att via script få till en automatiserad lösning som sammankopplar 
alla externa system till en central enhet, men det är inte en enskild central tjänst i 
den mening vi eftersökt, enligt den vår definition. 
 
Både LiU och BTH lägger till och tar bort konto med hjälp av information från 
LADOK. Själva hanteringen sker med hjälp av script och manuell handpåläggning av 
administratörer. 
 
Lösenordshanteringen skiljer sig inom de två skolorna. Hos LiU får studenterna 
själva ändra sina lösenord. Detta skrivs då från system till K-dist och uppdateras 
med automatik tack vara systemets lösning via ”PULL” från de övriga system från 
denna centrala lagringsplats. I BTH har inte studenterna själva rätt att ändra sina 
lösenord, utan detta måste ske via systemadministratörerna. När lösenordet ändras 
måste det göras i samtliga tre system som används på BTH: AD, Netscape Iplanet 
samt Lotus Domino. 
 
Båda institutionerna har flertalet olika andra tjänster som valideras via systemen, 
bland annat: Webportal, Webmail, Bibliotek, Luvit (BTH) med mera. Delar av dessa 
skapar säkerhetsproblem som BTH inte har någon kontroll över. Detta är när de 
externa tjänsterna sköter autentiseringen från servrar som inte befinner sig inom 
BTH. Då har dessa möjlighet att samla på sig användaruppgifter och lösenord utan 
att BTH har någon vetskap om detta.  
 
För framtiden finns det inom respektive organisation planer för förändring, främst vad 
det gäller lagringstjänst. LiU har inriktning på att gå från K-dist till något säkrare 
alternativ men exakt vad detta blir är ej ännu beslutat, någon katalogtjänst ligger 
nära till hands. För BTH:s del verkar ledningen inställd på att försöka gå över helt till 
AD. 
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Gällande Delfråga 1 från delanalyserna ovan, vad gäller om storleken på 
institutionen har någon betydelse för om ett centralt autentiseringssystem används. 
Vi ser inte att vi kan dra några slutsatser om detta med bakgrund till våra 
testscenarion. Man kan tycka att 17000 jämfört med 30000 skulle vara en stor 
skillnad. Men tyvärr är organisationerna och dess storlek allt för lik varandra, samt att 
båda våra scenariers ej använder sig av central autentisering. Detta är en 
bidragande orsaker som gör att vi ej kan dra slutsatser om att storleken har 
betydelse för användning av central autentisering. 
 
På de två institutioner som har undersökts finns det inte i dagsläget någon ren 
central lösning för autentisering av Windows och UNIX klienter. Detta beror i 
huvudsak på att systemen har byggts upp och byggts på efterhand och har medfört 
att varje expansion har lett till ett komplexare system. Man får anta att man i de olika 
stadierna har sett en kortsiktig lösning som billigare jämfört med att bygga om ett helt 
system från grunden och planera för framtiden. Om man tack vare teknisk 
kompetens kan bygga ut ett system, förenkla en funktion eller på annat sätt addera 
funktionalitet externt ovanpå ett grundsystem så ses det ofta som en billig lösning i 
form av kort utvecklingstid, snabba resultat och underlättnad i användandet.  
Det är ett vanligt fenomen hos företag och organisationer att de bygger ut gamla 
system med nya script och nya funktioner, i vissa fall är detta helt logiska och 
affärsmässigt ekonomiskt riktiga beslut. Man ska ju som det heter, inte gå över ån 
efter vatten, och på samma sätt skall man ju inte bygga om ett befintligt system hur 
lättvindigt som helst. Kan man justera en funktionalitet genom ett mindre tillägg, och 
det är allt som behövs så är ofta den kortsiktiga lösningen också en bra sådan. Det 
man dock måste tänka på är efter hur många tillägg bör man istället se att 
grundsystem är problempunkten och att ett nytt system kanske skulle lösa fler 
problem på en gång?    
 
Vad som är vanligt att man missar vid beslut om kortsiktiga lösningar är helheten, 
avvägning om denna funktion inte kommer vara ”enskild” finns det fler funktioner 
som önskas eller kan önskas i framtiden, när den ”tekniska kompetensen” förflyttas, 
finns denna funktion då dokumenterad, kräver den underhåll, klarar den av något 
mer än sin huvudfunktion? Kan den byggas ut? Följer den någon standard? 
Här kommer vi nu till de specifika delarna gällande de båda institutionernas lösning 
för autentisering.  
 
Vad det gäller dokumentation så har båda skolorna ingen uttalad dokumentation om 
systemets utveckling vad det gäller scripten. Dokumentationen som finns består i 
kommentarer direkt i koden/scripten, samt för BTH:s del som användarehjälp för den 
som skall använda systemet. Detta gör dokumentationen generellt mycket 
svåråtkomlig. 
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Kristian: 
Av egen erfarenhet när jag deltagit i utvecklingsprojekt så måste man ofta redan veta 
vad funktionen i koden gör innan man kan förstå kommentarerna som ligger i den. I 
de fall jag har hjälpt kunder i befintliga projekt måste man redan ha en övergripande 
kunskap och förståelse för projektet innan man kan ge sig på att tolka kommentarer i 
kod. Kommenterarna i sig förklarar nästan aldrig hur funktionerna som förklaras 
hänger ihop, utan ger ofta bara uttrycklig information om vad just denna funktion gör. 
Information om principer som använts, undantag som utelämnats eller medtagits, 
förkunskaper som tas förgivet eller hur funktionerna hänger samman och påverkar 
varandra, finns det oftast ingen information alls om, utan detta får man i 
kommunikation med utvecklaren som skapat projektet, eller koden som undersöks. 
Så länge man har utvecklaren på plats, så är dokumentation oftast ett nedprioriterat 
område. Problemen kan komma i framtiden om utvecklaren ej längre finns kvar inom 
organisationen, och någon annan skall gå in och vidareutveckla eller förändra 
befintliga script och funktioner. Alla utvecklare har sitt sätt att skriva kod på. Visst 
finns det riktlinjer som skall följas och programspråket i sig sätter upp vissa gränser 
på hur vida skillnaderna kan bli. Men alla människor är olika, precis som alla 
programmerare är olika, vad jag försöker säga är att hur hårda restriktioner eller 
riktlinjer man än har kommer ändå alltid 10 programmerare som ges samma uppgift 
att lösa, ge upphov till 10 olika kodexempel. 
 
När en större förändring har skett på BTH har systemägaren beställt en förändring.  
En projektledare tillsätts och han utvecklar en projektplan och kravspecifikation 
tillsammans med systemägaren. Dessutom har det förts dialog med 
systemadministratörer. 
 
Dokumentationen på BTH, av de tilläggsscript och program som skapats finns i form 
av användardokumentation som beskriver hur systemadministratörerna ska använda 
dessa, i övrigt endast kommenterar i programkoden. Utöver detta finns schematiska 
bilder över hela systemet.  
 
Vad gäller underhåll av script och program behövs en variabel i ett av scripten för 
LADOK läsningen ändras inför varje ny termin. 
Enligt båda skolorna är det totala underhållet på systemet i dag i princip försumbart. 
Så länge inte importdata eller externa variabler förändras så rullar systemet med 
automatik. BTH kräver justering av en variabel i ett script vid varje terminsstart. 
Givetvis vore det ju konstigt om ett system som på en så stor organisation som det 
handlar om, inte rullade med minimalt underhåll. Det hade varit en ohållbar situation 
annars.  
 
När större förändringar skall göras i systemen verkar båda skolorna ha en bra 
struktur och riktlinje att följa. Det finns alltid en beställare. Man tar fram 
kravspecifikation och har diskussioner mellan de olika berörda parterna i projektet. Vi 
kan inte uttala oss om kravspecifikationer, eller diskussioner vid dessa tillfällen men 
båda skolorna verkar ha klara instruktioner när det gäller förändringsarbeten.  
 
Slutligen kan man som vi nämnt tidigare också se att båda skolorna anser sig ha ett 
centralt system, även om det i sig är system som består av skilda delar men som 
tack vara script fungerar som en ”central enhet”, som har minimalt underhåll i dag.
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4.3 Test av hypotes 
Med bakgrund av våra testcase, de två institutionerna hos BTH och LiU, så stämmer 
inte vår hypotes idag:  
 
Om Institutioner inte använder sig av ett centralt autentiseringssystem i miljöer med 
olika klient operativsystem, så leder detta till ökade kostnader och ökade krav på 
underhåll. 
 
De två testcase vi analyserat använder inte ett centralt autentiseringssystem enligt 
vår definition. De använder i olika delar av sina nät, olika operativsystems 
motsvarande serverautentisering. De anser sig själva ha en form av central 
autentisering, och även om allt just nu tack vara script ligger på en central plats är 
det fortfarande skilda delar i systemet som tack vara scripten blir centrala. Skulle 
någon av institutionerna ha använt sig av en central tjänst, ex Vintela eller liknande, 
så skulle script och egenhändiga lösningar för synkronisering inte behövas, eftersom 
systemet i sig tar hand om detta. 
 
Vi har fått uppgifter från båda institutionerna som meddelat att underhållet idag är i 
princip försumbart. BTH har en variabel som måste ändras vid varje terminsstart, 
samt LiU har uppskattningsvis 1 timmes underhåll per år, vilket får sägas är väldigt 
lite. 
 
Hade vi definierat vårt svar på en central lösning på samma sätt som de institutioner 
vi intervjuat gör, så hade vi kunnat uppskatta att vår hypotes stämmer. Har man ett 
centralt system så har man väldigt lite underhåll. Men dessvärre har de inte i vår 
mening den typ av central tjänst som vi efterfrågat/undersökt. Då underhållet inte var 
stort på de någon av de båda institutionerna och deras system inte var helt centrala 
måste vi säga att vår hypotes inte stämmer. 
 
Vi ser dock att med tanke på brist i dokumentation, och vi viss mån även 
personbunden kod och dokumentation, så kan det finnas ett mycket högt krav på 
underhåll i framtiden. Om den tekniska personalen har flyttat och ej finns kvar inom 
organisationen så kan det krävas väldigt mycket underhåll och teknisk analys av 
system och kod innan man ens kan påbörja minsta lilla förändring i systemet. 
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4.4 Framtida forskning och förslag till förbättringar 
Vi kommer nu att på ett ödmjukt sätt presentera ett förslag och kommentarer till 
detta. Vi utger oss inte på något sätt för att vara experter på området utan analyserar 
enbart vårt ämne med intervjuer och teorier som bakgrund. 
 

4.4.1 Samarbete 
Vad vi kunnat utläsa är att flera skolor, vid intervju har delgivits uppgifter om att fler 
än LiU och BTH är berörda av att inom snar framtid ta fram nya system eller förändra 
de befintliga gällande just autentisering och informationslagring. 
Vi skulle därför vilja framföra följande punkt: 
 

• Samarbete med universitet/högskolor på andra orter och även internationellt 
samarbete för att få fram en standard. 

 
Ett samarbete särskilt mellan organisationer med liknande behov och krav, vilket är 
vad vi har att göra med, skulle kunna ge positiva effekter på följande delar. Det mest 
självklara är att man kan dela erfarenheter och lära av varandra. Kanske finns det 
saker som den ena organisationen inte ens tänkt på men som båda skulle kunna ha 
nytta av. Skulle man få till ett enhetligt system som många organisationer använder 
sig av, så har man en väldigt bra position för att låta andra externa system förändra 
sig efter sitt system, istället för att behöva förändra sitt eget för att kunna samverka. 
Istället för att institutionen helt plötsligt måste lägga tid på att kunna få åtkomst till 
eller ge tillgång till en extern funktion, kan man helt enkelt ge den externa tjänsten 
detta. 
 

4.4.1.1 Extern analys vid nyutveckling 
Kristian: 
Om ett nytt system tas i bruk säger min erfarenhet mig att en utomstående konsult i 
analysfasen är en mycket bra detalj. Jag har varit med och utvecklat ett antal system 
från små applikationer till större affärssystem, jag har här deltagit i hela processen 
direkt efter beställningsfasen, genom framtagande av kravspecifikation, intervjuer 
och analys, till teknik utveckling och testfaser.  
 
Denna person skall inte vara för insatt i det befintliga systemet då det finns allt för 
stor risk att man börjar frångå generella riktlinjer i systemuppbyggnad för att försöka 
återanvända eller forma systemet efter användaren. Det är oftast mycket bättre att 
utbilda en användare i ett logiskt och ”skalbart” system än att behöva specialutforma 
ett system efter användaren. Det känns oftast tyngre för en organisation att behöva 
utbilda användare än det gör att bara ”fixa till något med script” eller utforma det nya 
systemet exakt så som användaren vill. Det man dock måste tänka på är att 
användaren kommer basera alla sina inputs till hur de vill det nya systemet skall 
fungerar baserat på det gamla systemet. Den normala användaren har ofta väldigt 
svårt att se stora förändringar och dess nytta. Samt så ser användaren bara 
slutresultatet i systemet, han/hon ser inte en eventuell komplexitet eller hantering i 
det bakomliggande systemet som skulle kunna underlättas av ett nytt system. 
 



Kandidatarbete i Datavetenskap      2007-02-05 
Blekinge Tekniska Högskola 

Sidan 32 av 39 

4.4.2 Dokumentation 
I intervjuerna framgår att båda skolorna har svåråtkomlig dokumentation. Detta är 
något som så länge systemet rullar och inga problem uppkommer är något som man 
inte saknar eller kanske ens ser som en brist. Skulle något hända i systemet, eller 
om externa variabler förändras så man måste förändra systemet då är det upp till 
programmeraren att hitta rätt och förstå koden. Så länge man har 
grundprogrammeraren på plats är detta kanske inte heller något problem, men det är 
ju trots allt så att generellt i arbetslivet så flyttar man runt en hel del. I dagens 
samhälle med stor rotation särskilt inom it-branschen, blir det allt vanligare att man 
inte stannar på samma position livet ut. Man kan alltså aldrig vara säker på att 
skaparen finns kvar. En väl utvecklad och detaljerad dokumentation är alltså högst 
önskvärd och definitivt en stor tillgång i ett system så att man blir mindre 
personberoende. 
 
En dokumentation i kod är ofta av enklare typ, den är väldigt funktionsspecifik och 
kan ofta vara svårläst pga. sin miljö i koden. Delar som ofta saknas helt i 
kommentarer i kod är principer för kodens framtagande, hur de olika funktionerna i 
koden hänger samman, externa variablers restriktioner, förutsättningar som kan 
antas, eller undantag som man parerat eller ej parerat för. 
 
Det skulle med största sannolikhet vara en tidskrävande och kostsam uppgift att 
dokumentera hela systemet hos någon av institutionerna, men frågan är om det inte 
skulle vara mer kostsamt totalt om man helt plötsligt satt i en situation där 
personalstyrkan har bytts ut och dokumentationen saknas eller är så svåråtkomlig 
som nu. 
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5 Resultat - Slutsats 
 
Slutsats som kan dras är att ingen av de två institutionerna vi har tittat på använder 
en helt central autentisering tjänst i den form som eftersöks i rapporten. 
 
Om ett centralt autentiseringssystem skulle användas måste dock egengjorda script 
användas för tilläggning av konto via LADOK. 
 
Underhållet i de båda systemen i dagsläget är minimal. 
 
Dokumentation är dessvärre svåråtkomlig och i många fall personberoende, vilket i 
en framtid där original personal och utvecklare har försvunnit kan ge ett stort 
problem även vid små förändringar. 
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6 Sammanfattning 

6.1 Svensk 
Detta är en C-uppsats i datalogi. Uppsatsens syfte är att utforska om det inom 
institutioner finns miljöer som använder sig av någon form av centrala 
autentiseringssystem. Detta har skett genom intervjuer med två utvalda institutioner i 
Sverige, Blekinge Tekniska Högskola samt Linköpings Universitet. Författarna har 
intervjuat teknisk personal på varje skola och sammanställt deras svar och sina 
analyser av detta i denna uppsats. 
 
Denna uppsats är resultatet av ett samarbete av två personer med datalogisk 
bakgrund, men med olika specialistområden när det gäller operativ och datorsystem. 
De har tillsammans bakgrund i Windows och UNIX. En av författarna har jobbat 
professionellt med Microsoft sedan 5 år tillbaka. Den andre författaren arbetar 
dagligen i UNIX och har använt detta inom sin utbildning.  
 
Uppsatsen har koncentrerats på Windows och UNIX tack vare författarnas 
kännedom inom dessa båda system. I uppsatsen presenteras allmän information om 
hur autentisering och verifiering går till inom respektive plattform, samt information 
om teknisk terminologi som rör detta. 
 
I intervjuerna framgår att varken Blekinge Tekniska Högskola eller Linköpings 
Universitet använder sig av någon central autentisering i den form som efterforskats. 
Det har även visat sig, baserat på undersökningen, att hypotesen inte stämmer 
enligt:  
 
Om Institutioner inte använder sig av ett centralt autentiseringssystem i miljöer med 
olika klient operativsystem, så leder detta till ökade kostnader och ökade krav på 
underhåll. 
 
Båda institutionerna använder sig i någon mån av skilda system för autentisering 
beroende på operativsystemets plattform. Båda skolorna har utvecklat specialsystem 
och script för att sköta datahantering och synkronisering mellan dessa olika 
plattformar. I dagsläget är underhållskravet i detta system minimalt. Men man kan se 
en risk för framtida utveckling då dokumentation ofta är personberoende eller väldigt 
knapphändig.  
 
En intressant upptäckt är att flera högskolor och universitet just nu håller på att titta 
på nya lösningar gällande användarinformation och autentisering. Författarna har 
slutligen diskuterat lite kring olika aspekter gällande ett samarbete skolorna mellan 
om att kunna ta fram ett gemensamt system. 
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6.2 English 
This is a computer science thesis on Bachelor-level. This thesis main purpose is to 
research if there are environments that use some kind of central authentication 
system within companies or institutions. This has been achieved through interviews 
with two institutions in Sweden, Blekinge Tekniska Högskola and Linköpings 
Universitet. Technical personnel in each school have been interviewed and their 
answers were compiled and analyzed into this thesis. 
 
This thesis is a result of the cooperation of two people with computer science 
background, but with different specializations regarding operating and computer 
systems. They have partial backgrounds in Windows and UNIX. One of the authors 
has worked professionally in a Microsoft environment the last 5 years. The other 
author works with UNIX on a daily basis and has used this in his education. 
 
The thesis is focused on Windows and UNIX, combining the author’s knowledge in 
these systems. The thesis explains general principles concerning authentication and 
verification. Information about related technical terminology is also presented. 
 
The interviews reveal the fact that neither Blekinge Tekniska Högskola nor 
Linköpings Universitet uses central authentication in the way that has been 
researched. It has been found that; based on the investigation, the stated hypothesis 
is not correct: 
 
If Institutions do not use central authentication systems in environments where 
different client operating systems are used, then this will lead to increasing costs and 
increased need for maintenance.  
 
Both institutions use separate systems for authentication depending on the platform 
of the operating system. Both schools have developed special systems and scripts to 
handle data synchronization between the different platforms. Today the need for 
maintenance in these systems is minimal. However there is a great risk for future 
changes since there is a big lack of documentation and most of the knowledge about 
the system is known only by the developers. 
 
One of the most interesting discoveries, except for the verification of the hypothesis, 
is that several institutions are currently looking for new solutions regarding user 
information storage and authentication. The authors conclude by discussing a few 
different aspects involving a possible cooperation between schools in developing a 
single unified system.
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7 Begrepp 
Här har vi listat vissa begrepp och dess förklaringar som används i rapporten. Vi har 
även i vissa fall tagit med en referens till online information om ämnet.  
 
Vi har tagit med online referenser till ”Wikipedia”. Eftersom wikipedia är uppbyggt av 
insänt material från användare, och inte alltid vetenskapligt verifierat, måste man 
vara väldigt restriktivt när det gäller information från denna. I de fall vi länkat till 
artiklar hos Wikipedia har vi verifierat informationen på dessa sidor för att säkerställa 
att detta är den ytterligare information vi vill hänvisa till gällande begreppet i fråga. Vi 
har alltså inte använt oss av wikipedia som en källa till vår rapport och dess begrepp, 
utan vill använda det som en källa för ytterligare information för läsaren. 
 
Access Token 
Hanterare för rättigheter och åtkomst för ett objekt i ett system, exempelvis AD. 
Referens: http://en.wikipedia.org/wiki/Security_token 
 
Asymmetrisk kryptering 
Asymmetrisk kryptering är en teknik inom kryptografi som innebär att man använder 
två olika nycklar: en öppen för andra att kryptera med och en egen privat för att 
kunna dekryptera. Dessa nycklar är matematiskt relaterade på ett sätt som gör att 
det skulle ta mycket lång tid att hitta den privata om man har tillgång till den öppna. 
Referens: http://sv.wikipedia.org/wiki/Asymmetrisk_kryptering 
 
BDC - Backup Domain Controller 
Andra server maskiner i Windows NT Server miljö som även dessa har en kopia av 
användardatabasen, som PDC har, men denna databas kan endast läsas och är 
skrivskyddad. 
 
FSMO - Flexible Single Master Operation 
Teknik för bland annat, bakåtkompatibilitet och vissa funktioner som kräver enskild 
behörighet, i Windows 2000 Server Active Directory miljö, som ger en server högre 
prioritet för viss uppgift. Ex: ”Schema Master” som är den server som har 
huvudansvaret för synkronisering och uppdatering av AD:et i miljön, detta för att lösa 
eventuella konflikter. 
 
GSSAPI – Generic Security Services Application Program Interface 
Ett utvecklingsgränssnitt för program/klienter för att få åtkomst till säkerhets tjänster. 
Det är en standard för att kunna åtgärda de problem som finns vad det gäller 
klient/server autentisering och säkerhetstjänster idag. 
Referens: http://en.wikipedia.org/wiki/GSSAPI 
 
Kerberos 
Nätverks autentiseringsprotokoll. 
 
LADOK 
Nationellt system för förvaring och hantering av studieresultat i Sverige. 
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LSA - Local Security Authority 
Process i Windows NT miljö som hanterar säkerhets policy och dess funktion. 
Referens: http://en.wikipedia.org/wiki/Local_Security_Authority_Subsystem_Service 
 
Lösenordshasch 
Är en produkt från en envägsfunktion som skapar ett digitalt fingeravtryck av 
lösenordet. 
Referens: http://en.wikipedia.org/wiki/Hash_function 
 
Netlogon 
Trådlöst nätverks access, där användaren får autentisera sig med användarnamn 
och lösenord för att få tillgång till nätet på högskolan. 
 
NIS 
Network Information Service. Används för att distribuera ut information som ska vara 
känd på flertalet datorer, bland annat lösenordsfiler. 
Referens: http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Information_Service 
 
PDC - Primary Domain Controller 
Den maskin i Windows NT Server miljö som har huvudkopian av 
användardatabasen. 
 
Rootanvändare 
Användaren på operativsystemet som har administrativa rättigheter, vilket innebär att 
han kan göra vad han vill på systemet. 
 
RSN 
BTH:s Studentnätverk. Ett nät som underhålls av studenterna själva. 
 
SAM - Security Accounts Manager 
Databasen, egentligen registret, I Windows NT miljö som innehåller 
kontoinformation. 
Referens: http://en.wikipedia.org/wiki/Security_Account_Manager 
 
Samba 
Samba är en programvara som kan köras på plattformar utanför Microsoft Windows 
miljö, ex: UNIX, Linux, IBM System 390, OpenVMS. Samba använder sig av TCP/IP 
protokoll som installeras på värd servern. När den är korrekt konfigurerad interagerar 
den med Microsoft Windows system som en fil och skrivare server. 
Referens: http://www.samba.org 
 
SSH – Secure Shell / Certifikat 
Standard för att överföra data mellan 2 maskiner. Stödjer kryptering. Certifikat i detta 
sammanhang är den öppna nyckeln för krypteringen. Se Asymmetrisk kryptering. 
 
UNIX 
UNIX är en grupp operativsystem som härstammar från ett system som utvecklades 
på AT&T Bell Labs i USA av bland andra Ken Thopson och Dennis Ritchie under 
1960- och 1970-talet. 
Referens: http://sv.wikipedia.org/wiki/Unix 
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Windows 
Microsoft Windows klientoperativsystem, Windows 95, 98, ME, NT 2000 och XP. 
Referens: http://www.microsoft.com 
 
Windows Server 
Microsoft Windows server operativ, Windows NT Server, 2000 Server och 2003 
Server. 
Referens: http://www.microsoft.com
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