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Abstract 

Abstract 

In today’s computer networks, the companies and organisations concerns of 
security mostly are about protecting the border between the internal and external 
networks. This can lead to neglecting the inside protection which creates 
opportunities for unauthorized usage of the companies resources.  

The company that this thesis discusses have a large computer network with 
protection needed on the inside as physical access to the network is hard to limit 
due to open environments. This thesis focuses on an implementation of the 
802.1x standard at the above mentioned company. 802.1x make it possible to 
limit usage of the computer network based on the credentials delivered from the 
connected devices. The devices get validated on the physical port that they 
connect to the network through. 

The company requested a solution which included methods for authentication of 
different kinds of users and equipment. This could be regular users, visitors and 
other devices. Part from that there were demands of a minimal influence on the 
existing environment and redundancy to guarantee highest possible availability. 

To reach the solution, a test setup was implemented in an environment 
corresponding to the company’s production system. The final solution was mainly 
built on components already existing at company’s site. Authentication requests 
made by users or devices are passed to a radius server which in turn asks the 
directory service for authentication validation. FreeRADIUS have been the 
solution of choice for this as it fits the requirements to cooperate with the 
company’s already existing Novell eDirectory. The end users and devices then 
dynamically get access to appropriate resources based on their assigned rights. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

I dagsläget ligger oftast fokus för datasäkerhet hos de flesta företag och 
organisationer på att skydda gränsen mellan det egna interna datanätverket och det 
yttre publika. Detta kan leda till att skyddet på insidan försummas och öppna upp 
möjligheter för olika typer av obehörig användning. 

Företag X har ett stort datanätverk med behov av skydd på insidan. Detta beror på 
att fysisk tillgång till nätverket är svår att begränsa på grund av att det till största 
del är placerat i öppna miljöer. Detta examensarbete behandlar en implementation 
av standarden 802.1x hos detta företag. 802.1x gör det möjligt att begränsa 
användandet av datanätverket baserat på vilka premisser ändutrustningen verifierar 
sig med. Åtkomst till nätverket sätts redan på den fysiska porten i nätverket där 
utrustningen kopplas in. 

Kraven och önskemålen från företaget har varit att ta fram och genomföra test av 
en lösning som innehåller verifieringsmetoder för olika typer av ändutrustning. 
Kraven har inkluderat metoder för att verifiera ordinarie användare, besökare och 
övrig utrustning. Dessutom fanns krav på att lösningen inte skulle påverka 
nuvarande produktionssystem nämnvärt samt vara redundant för att garantera 
kontinuerlig tillgänglighet. 

För att ta fram denna lösning utfördes laborationer i en miljö som motsvarar 
företagets produktionsmiljö. Lösningen som togs fram bygger i månt och mycket 
på befintliga komponenter i företagets datasystem. En radiusserver tar emot 
inloggningsförfrågningar från ändutrustning och verifierar mot katalogtjänsten. 
För att passa in i nuvarande system har FreeRADIUS använts för detta ändamål då 
funktionalitet finns för samarbete gentemot företagets befintliga katalogtjänst som 
är Novell eDirectory. Olika sorters användare och ändutrustning får sedan tillgång 
till rätt resurser dynamiskt beroende på deras förutbestämda rättigheter. 

Nyckelord 

802.1X 

EAP 

EAPOL 

RADIUS 

Supplicant 

Authenticator 

Authentication Server 
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1 Inledning 
Detta examensarbete har utförts mot Företag X som har ett stort antal användare 
på flera geografiskt frånskilda platser. Alla datorer, servrar, skrivare etcetera är 
sammankopplade i ett gemensamt datanätverk. Detta nätverk underhålls av en 
gemensam IS/IT-avdelning. 

Examensarbetets inriktning är att skapa ett skalskydd på insidan för att styra 
åtkomst till deras datanätverk. 

1.1 Bakgrund 
I dagsläget finns i företaget ingen autentisering på fysisk portnivå vilket medför att 
användare kan koppla in sig och vid handhavandefel eventuellt komma åt felaktiga 
resurser. Detta medför säkerhetsproblem då också möjligheten att använda sig utav 
datanätverket utan behörighet uppstår. Ett annat problem som uppstår vid 
avsaknad av denna typ av autentisering är att legitima användare kan mista tillgång 
till resurser då de byter arbetsplats. Det finns en vision om att en användare, 
oberoende av fysisk placering dynamiskt ska hamna i rätt logiskt segment med 
tillgång till rätt resurser förutsatt att denne autentiserar sig enligt ordinarie 
procedur. Företag X önskar en lösning som med hjälp av ett skydd som 
autentiserar användare på switchport-nivå och samtidigt har minimal påverkan på 
befintliga system. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att få en förståelse för hur portautentisering baserat på 
standarden 802.1x fungerar i teorin. Sedan skall en säker miljö skapas i ett 
befintligt datanätverk som för tillfället är oskyddat mot obehörigt utnyttjande efter 
fysisk inkoppling i datanätverket. 

Baserat på företagets frågeställningar har följande mål tagits fram: 

• Lösning på hur portautentisering skulle kunna införas i företaget i största 
möjliga mån anpassad efter nuvarande infrastruktur 

• Hantering av autentisering för ordinarie användare, gäster, 
fjärrinstallationer samt utrustning som inte är kompatibel med 802.1x 

• Redundans för högsta möjliga tillgänglighet 

• Test av lösning i laborationsmiljö som motsvarar skarp miljö 

• Implementation på begränsad del av verksamhet som därefter ska kunna 
implementeras i större omfattning i företaget 
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1.3 Avgränsningar 
Endast det trådbundna datanätverket berörs av rapporten. Fokus kommer att ligga 
på komponenterna i ramverket 802.1x, samt kopplingen mot de nödvändiga 
system som är direkt inbladande. 

Många ord och begrepp inom området är på engelska och i många fall finns inga 
bra motsvarigheter på svenska i sammanhanget. Därför översätts de som vi anser 
vara etablerade inte till svenska. 

Målgruppen för denna rapport är i första hand personer med kunskap inom 
ämnesområdet datateknik. Därför beskrivs inte elementära begrepp inom detta 
område. Då innehållet i rapporten är inriktad mot produkter från Cisco Systems 
och även inkluderar områden inom Linux krävs viss förkunskap om detta. 

1.4 Disposition 
Teoretisk bakgrund 

I teoretisk bakgrund beskrivs alla grundstenar och begrepp som ingår i 
arbetsområdet för 802.1x. Detta görs för att skapa en grund för att underlätta 
förståelsen av delen för genomförande. Även specifika applikationer som ansetts 
relevanta för arbetet beskrivs i den här delen. 

Genomförande 

Delen för genomförande innehåller analys av företaget, dess krav och önskemål. 
Efter analysen beskrivs de olika laborationsmomenten som genomfördes för att ta 
fram en lösning. 

Resultat 

Resultatet presenteras i form av den lösning som beskriver hur en implementering 
av 802.1x skulle se ut i Företag X. 

Slutsats och diskussion 

Här förs en dialog kring huruvida målen har uppfyllts baserat på det framtagna 
lösningsförslaget och eventuella framtida utbyggnadsmöjligheter av lösningen. 
Problem som uppstått under arbetets gång diskuteras också här. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Nätverksterminologi 

2.1.1 Lagerbaserad nätverksstruktur 

För att slippa en ostrukturerad nätverksstruktur som helt saknar redundans, 
flödeskontroll, säkerhet etcetera så rekommenderas att man använder en modell 
som delar in nätverket i flera (vanligtvis tre) lager. En modell som beskriver denna 
konstruktion av nätverk kallas av Cisco Systems för Campus Infrastructure Model. 
Denna modell delar in nätverket i tre grundläggande lager, Access, Distribution och 
Core. Figur 2:1 visar exempel på hur detta ser ut. Det understa lagret kallas för 
Access och här ansluts klientdatorer, skrivare och liknande. Distributionslagret 
arbetar med hjälp av lager 3-switchar både på lager 2 i OSI-modellen mot Access 
och lager 3 mot Core och routar trafik mellan de olika VLAN som finns. Här 
bestäms med filtrering vem som kan komma åt olika resurser. I Core är uppgiften 
att snabbt skicka trafik längs redundanta vägar utan någon filtrering eller VLAN-
routing. Vanligtvis finner man här lager 3-switchar med mera kapacitet än övriga 
lager för att processa stor mängder data med minimal fördröjning. 

[3] [10] 

Core

Distribution

Access

 
Figur 2:1 Nätverksstruktur uppdelat i tre lager 

2.1.2 VLAN 

Virtual Local Area Network (VLAN) är en metod för att segmentera ett nätverk 
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Teoretisk bakgrund 

i flera delar på lager2-nivå vilket skapar helt separata broadcast-domäner. VLAN 
har samma egenskaper som ett ej segmenterat LAN. Genom att användning av 
VLAN möjliggörs att broadcast-domäner med definierade gränser kan placeras ut 
över flera olika switchar. Med detta går det att kontrollera vilka VLAN som är 
tillgängliga på vilka av switchens olika portar. Användningen av VLAN gör att 
man kan gruppera samman flera olika enheter och tilldela dessa samma resurser, 
trots att trafiken passerar olika switchar. En switch kan placera en port i ett enda 
VLAN. En switch kan även låta flera VLAN passera över en port genom så kallad 
trunkering. Detta innebär att flera olika VLAN kan passera över en och samma 
fysiska kabel vilket oftast används mellan olika switchar. Tilldelningen av VLAN 
för en port på en switch kan antingen skötas helt manuellt eller skötas dynamiskt 
genom någon programvara. Detta skapar möjligheter att genom regler tilldela ett 
VLAN, där en regel kan bestå av att en viss MAC-adress hos en inkopplad enhet 
tilldelas ett förutbestämt VLAN. Vanligtvis kopplar man ett VLAN mot ett 
subnät. För att kommunicera mellan olika VLAN måste routing användas. 

För trunkering finns flera protokoll där 802.1q är en öppen standard och hör till 
de vanligaste. För att hantera uppbyggnaden av olika VLAN används olika 
versioner av Spanning-Tree-Protocol (STP) vilket har till uppgift att förhindra att 
trafikloopar skapas då flera fysiska vägar att gå mellan samma switchar. 

[3] 

2.1.3 DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) används för automatisk tilldelning 
av IP-adress, subnätmask, gateway, DNS-server och liknande. Det fungerar på så 
sätt att klienter på nätverket som är konfigurerade för DHCP söker efter DHCP-
servrar med hjälp av broadcast. DHCP-servers i broadcastdomänen (även i andra 
nät om man konfigurerar routers att skicka vidare DHCP-broadcasts från klienter) 
ser detta och den första servern som uppmärksammar klienten och svarar blir den 
som får tillhandahålla IP-information till klienten. Hur läge en klient sedan får 
behålla sina adresser bestäms normalt av servern men mjukvara hos klienten kan 
trigga att informationen släpps. Figur 2:2 visar hur DHCP-processen går till. 

 

 

Figur 2:2 DHCP-processen 

1. Klienten skickar DHCPDISCOVER som broadcast 
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2. Servern erbjuder en IP-konfiguration genom DHCPOFFER 

3. Klienten tackar ja till erbjudandet genom DHCPREQUEST 

4. Servern konfirmerar att adressen kan börja användas genom DHCPACK 

[4] [18] 

2.1.4 PXE 

Preboot eXecution Environment (PXE) är en standard som gör det möjligt att vid 
uppstart ladda in ett program direkt via nätverket, utan att använda sig utav något 
lokalt lagrat program. Detta gör det möjligt att starta ett system för att sedan till 
exempel på ett administrativt enkelt sätt kunna fjärrinstallera operativsystem, 
använda program för felkontroll och säkerhetskopiering. Man kan även ladda in 
mjukvara för att sedan använda datorn att agera som tunn klient. Komponenterna 
i en PXE-miljö består till grunden utav Trivial File Transfer Protocol- (TFTP) och 
DHCP-server. Vid uppstart skickar klienten DHCP-förfrågan. Denna DHCP-
förfrågan innehåller extra fält som indikerar att klienten är PXE-kompatibel. 
DHCP-server svarar med en lista över tillgängliga TFTP-servrar och namn på 
startfil att ladda ner. Klienten hittar sedan en av dessa TFTP-servrar och laddar 
därifrån ner en liten exekverbar fil genom protokollet TFTP. Denna fil exekveras 
och laddar eventuellt ner ytterligare filer som kan innehålla ett större program. 
Figur 2:3 illustrerar PXE-processen förenklat. 

[31] 

 
Figur 2:3 PXE-processen 

2.2 Certifikat 
För att skapa förtroende mellan personer, program och enheter används olika 
metoder för att hantera certifikat. Detta används också för att skapa en säker väg 
för data som ska hanteras. Certifikat gör det mer eller mindre omöjligt att komma 
åt skyddad information beroende på vilken teknik som används. 
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2.2.1 Nycklar och algoritmer 

Krypteringsalgoritmer är de steg och metoder som data efter ett bestämt mönster 
genomgår då den krypteras eller dekrypteras. Detta görs tillsammans med en 
nyckel. Algoritmen i sig kan antingen vara privat eller publik medan nycklarna 
som används bör hållas privata då det gäller symetrisk kryptering, eller om det gäller 
osymmetrisk kryptering hålls en nyckel privat medan den andra offentliggörs. 

Symmetriska nycklar bygger på att två eller flera intressenter har identiska nycklar 
vilka används för att kryptera och dekryptera data. Båda nycklarna fungerar för 
båda ändamålen och det är därför viktigt att nycklarna hålls privata och inte 
kommer i orätta händer. 

Osymmetriska nycklar bygger på att det finns två olika nycklar; privat och publik. 
Båda nycklarna går att använda för att respektive kryptera eller dekryptera data 
men bara sin motsatta nyckel kan användas för att dekryptera data som den andra 
nyckeln krypterat och tvärtom. 

[1] [5] 

2.2.2 Digitala signaturer 

En digital signatur används för att bevisa för mottagaren att sändaren är vem 
denne säger sig vara. Detta görs genom att det räknas ut ett hash-värde av det data 
som ska skickas. Detta värde krypteras därefter med sändarens privata nyckel. Data 
tillsammans med det krypterade hash-värdet skickas till mottagaren. Mottagaren 
räknar utifrån data fram ett hash-värde. En kryptografisk hash funktion används 
för att generera fram ett värde med bestämd längd utifrån data. Det går normalt 
inte att återskapa data utifrån detta värde. Därefter används avsändarens publika 
nyckel för att dekryptera det krypterade hash-värdet. Stämmer dessa hash-värden 
överens har data inte förändrats under vägen och rätt publik nyckel har använts för 
att dekryptera den privata. Detta bygger på att man är säker på att man använder 
rätt publik nyckel. Figur 2:4 beskriver stegen som ingår i digital signering av data. 

[1] [5] 

Många-till-en 
hashfunktion

101010100
111111111
111001010

Data

ABC

Hashvärde

Krypteringsalgoritm

Privat nyckel

CBA

Signerat Hashvärde

Data + Signerat 
Hashvärde

 
Figur 2:4 Digital signering 
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2.2.3 CA och PKI 

För att kontrollera en publik nyckels äkthet hålls den publika nyckeln tillsammans 
med information om ägaren i ett certifikat. På detta sätt kan det garanteras att rätt 
publik nyckel används och att avsändaren är den denne utger sig för att vara.  

För att garantera att en nyckel hör till en viss organisation, dator, användare 
etcetera, genereras ett certifikat som förutom nyckeln i sig innehåller information 
om den rätte ägaren och tillsammans genom en digital signatur styrker giltigheten 
i det. Public Key Infrastructure (PKI), är en process där publika nycklar kopplas 
ihop och distribueras med sin rätta ägandeidentitet genom en Certificate Authority 
(CA). Den som agerar CA måste vara någon som det finns tillit till. Detta kan vara 
ett större företag som har ett erkänt gott anseende. Alternativet till att låta ett 
externt företag kontrollera äktheten i det distribuerade certifikatet är att man själv 
sätter upp en intern CA inom sitt företag. Ytterligare ett alternativ är att 
certifikatet är självsignerat och inte signeras av någon CA. Figur 2:5 visar hur data 
avsigneras med hjälp av en publik nyckel. 

 
Figur 2:5 Avsignering med publik nyckel 

CA och dess PKI gör det möjligt att autentisera sig, garantera konfidentiellitet och 
dataintegritet utan att behöva ha utbytt nycklar tidigare. Vid osymmetrisk 
kryptering är det mycket viktigt att den publika nyckelns äkthet kan verifieras för 
att kunna garantera att kommunikationen verkligen sker mot rätt part i andra 
änden. Detta är viktigt eftersom den publika nyckeln distribueras öppet och 
möjligheten finns att en felaktig nyckel görs tillgänglig. Detta kan leda till att 
obehöriga kan ta del utav kommunikationen. Figur 2:6 förklarar hur ett certifikat 
signeras av en CA. 
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Figur 2:6 Signering av CA 

Certifikatet som signeras utav en CA är garanterat att stämma genom att det i sin 
tur är signerat. Denna procedur att ett certifikat signerar ett annat kan göras i 
flertalet steg. Det certifikat som är allra längst upp i hierarkin är det som i 
slutändan inte kan kontrolleras av något annat certifikat utan det måste helt enkelt 
stämma överens med den rätte ägaren. Detta benämns root-certifikat och 
distribueras oftast tillsammans med webbläsare eller andra program som använder 
sig av certifikat. Alternativt publiceras detta certifikat internt i en organisation. 
Om den egna organisationen använder sig internt av nycklar och certifikat kan 
den själv äga den privata nyckeln till root-certifikatet. Detta tvingar organisationen 
att ta ansvar för att certifikatet och dess nyckel hanteras på rätt sätt och inte ändras 
av obehöriga. Detta leder då till att alla certifikat under i hierarkin blir ointressanta 
att använda ur säkerhetssynpunkt. Om någon obehörig kommer över en privat 
nyckel i hierarkin eller om certifikatet blir oanvändbart av någon anledning 
används en lista, Certificate Revocation List (CRL), för att sprida information om 
att certifikatet är ogiltigt. Ett root-certifikat är alltså alltid självsignerat. 

[1] [5] [34] 

2.2.4 TLS 

Transport Layer Security (TLS) är ett protokoll på applikationslagret och används 
för att sätta upp säkra förbindelser mellan klient och server. Secure Sockets Layer 
(SSL) är ett protokoll som ligger till grund för TLS. TLS tillför egenskaper som 
kryptering av data och autentisering. Protokollet kan använda sig av certifikat och 
CA för att bekräfta identiteter. Då kommunikation upprättas mellan klient och 
server, och server innehar ett certifikat sker processen till enligt följande: 

• Då en klient ansluter mot en server som innehar ett certifikat etableras en 
handskakningsprocess.  

13 
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• Servern skickar över sitt certifikat och klienten godkänner det med hjälp av 
ett root-certifikat. 

• Från detta certifikat hämtar klienten ut den publika nyckeln, skapar en 
slumpmässig symmetrisk nyckel och krypterar denna nyckel med den 
publika. 

• Klienten skickar nyckeln till servern. Efter denna process delar klient och 
server på samma hemliga symmetriska nyckel.  

• Data som sedan skickas mellan klient och server är sedan alltid krypterad 
med denna symmetriska nyckel.  

[5] 

 

Figur 2:7 TLS anslutningsprocess 

2.3 AAA 
Authentication, Authorization and Accounting (AAA) är ett ramverk som beskriver 
hur man säkrar upp resurser samt spårning och kontroll av användning genom 
åtkomstkontroll, kryptering, övervakning med mera. Authentication innebär att 
identifiering av exempelvis person eller dator sker och baserat på detta sker 
autentiseringen. Autentisering sker via en Network Access Server (NAS) vilket oftast 
innebär en Access-switch eller trådlös access-punkt. Nästa komponent är 
Authorization och specificerar vad den autentiserade får för resurser och hur de får 
användas. Accounting är till för att hålla reda på vad den autentiserade har gjort 
under sin session. Exempel på detta kan vara hur länge resursen har utnyttjats samt 
vilka kommandon som har exekverats. De protokoll som används i samband med 
AAA är antingen RADIUS, Diameter eller TACAS+ kombinerat med bland annat 
autentiseringsprotokoll som EAP. 

14 



Teoretisk bakgrund 

[21] 

2.3.1 RADIUS 

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) är ett protokoll på lager 3 
som med hjälp av UDP förmedlar förfrågningar mellan en NAS och en central 
server som står för identitetskontroll. Det finns flera olika typer av RADIUS-paket 
där de mest förekommande typerna Access-Request, Access-Accept, Access-Reject och 
Access-Challange. Dessa olika typer av paket identifieras i paketets fält för Code. 
Figur 2:8 visar RADIUS-paketets uppbyggnad. 

 
Figur 2:8 RADIUS-paket 

I RADIUS sker de båda AAA-processerna Authentication och Authorization i 
samma steg vilket är optimalt vid enklare inloggningar mot NAS. Initialt görs 
autentiseringen där användaren/enheten försöker autentisera sig mot nätverket 
varpå NAS:en skickar ett paket av typen Access-Request till RADIUS-servern. Om 
en autentiseringsuppgifterna är felaktiga så skickar RADIUS ett Access-Reject till 
NAS:en som då nekar tillträde till nätverket. Oftast kräver autentiseringsmetoden 
att ytterligare uppgifter från användaren/enheten delges. Då använder RADIUS 
Access-Challange för att utmana klienten som då får svara varpå NAS skickar 
tillbaka Access-Request till RADIUS-servern. Antalet Challange/Request varierar 
beroende på vilken autentiseringsmetod som används. Om alla 
inloggningsuppgifter stämmer skickar RADIUS Access-Accept och 
användaren/enheten får tillgång till nätverket. I samma Accept-paket får NAS:en 
reda på slutgiltiga egenskaper som appliceras mot användare/enhet. Detta ingår i 
flödet som beskrivs i Figur 2:13. 

Det finns en mängd attribut (som identifieras med ett siffervärde) som kan följa 
med RADIUS-paketen. Attributfältet hanterar all kommunikation med 
ovanliggande autentiseringsmetoder som exempelvis EAP. Uppgifter som 
identitet, EAP-meddelande och typer av tunnlar kan förekomma. Användningen 
av Accounting i RADIUS är begränsad men går att använda för att mäta 
användares/enhetens användning av resurser. 

[13] [37] 
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2.3.2 DIAMETER 

DIAMETER är, trots att det inte är bakåtkompatibelt tänkt att bli en 
uppgradering av RADIUS. Förbättringarna inkluderar olika optimeringar vad 
gäller datahantering och tekniker för att skicka data samt säkerhetsförbättringar 
med skydd mot kända attacker som används mot RADIUS. Produkter från Cisco 
Systems har för närvarande inte stöd för protokollet Diameter. 

[8] 

2.3.3 TACACS+ 

Terminal Access Controller Access Control System Plus (TACACS+) förmedlar med 
hjälp av TCP funktionerna i AAA mellan NAS och den centrala databasen. 
TACACS+ skiljer de tre A:en ifrån varandra och låter de jobba separat vilket ger 
flexibilitet i vissa situationer. TACACS+ har bra stöd för komplexa profiler och 
används i störst utsträckning för fjärradministration av nätverksanslutna enheter. 

[7] 

2.4 NAC 
Den klassiska säkerhetslösningen består i att bara skydda sitt nätverk med 
brandväggar som till största del vaktar gränsen mellan det interna nätverket och 
det utanförliggande. Detta är givetvis oftast nödvändigt men det skyddar inte mot 
hot inifrån. Network Access Control (NAC) är en teknik som går ut på att skydda 
nätverket från insidan, det vill säga vid Access-lagret där användare och annan 
ändutrustning kopplas in. Man kan sätta regler som tillåter vem som får tillgång 
till olika resurser samt vilka krav som måste uppfyllas. Kraven kan till exempel vara 
att man måste ha senaste uppdateringarna för virusskyddet installerade. Baserat på 
detta kan obehöriga nekas tillträde, klienter som inte uppfyller kraven sätts i 
karantän alternativt dirigeras om till en plats där de bara kommer åt information 
om hur man lämpligast uppdaterar sig för att uppfylla kraven. När man väl har 
fått tillgång till sina resurser startar fasen för att periodvis kontrollera så att en 
klient inte ändras och inte längre uppfyller de uppsatta kraven medan den är 
ansluten. Det finns olika metoder för detta som till exempel olika slags agenter 
som rapporterar, alternativt olika sorters övervakning och skanning av klienter.  
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Det finns fyra huvudvarianter på hur NAC används och det kan finnas stöd för en 
eller flera av dessa i en NAC-produkt. In-line NAC fungerar som en brandvägg 
som ligger mellan access- och distributionslagret för varje klient, Out-of-band NAC 
ändrar något förhållande som till exempel att ge ett nytt DHCP-lån efter 
autensieringen. Switch-baserad NAC fungerar som In-line men på accessnivå och 
slutligen Host-baserad NAC bygger på att man har centralt styrda agenter på varje 
klient. Flera större tillverkare har olika lösningar på hur detta skydd ska tillämpas. 
De största och vanligast förekommande är Cisco Network Admission Control 
(NAC), Microsoft Network Adminssion Protection (NAP) och Trusted Computing 
Group Trusted Network Connect (TNC). 

[22] [33] 

2.5 IEEE 802.1x 
802.1x är en standard definierad av Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) för åtkomstkontroll på portnivå i lager 2. 802.1x är ett protokoll som 
arbetar förutsatt att standarder som exempelvis EAP, EAPOL/EAPOW och 
RADIUS finns implementerade. Protokollet 802.1x definierar endast EAPOL 
mellan Supplicant och Authenticator men även ytterligare protokoll för 
kommunikation mot Authentication Server brukar inkluderas när man talar om 
begreppet. 802.1x arbetar på lager två i OSI-modellen för att kunna tillåta 
autentisering för enheter inom ett LAN som ansluts mot LAN-switchar 
(anslutning sker mot fysisk port) eller accesspunkter (anslutning sker på logisk 
port) för trådlösa nätverk. 802.1x arbetar kring en modell av typen punkt-till-
punkt, vilket härstammar ifrån de ursprungliga protokollens sammansättning som 
802.1x bygger på. Detta innebär att det är anpassat för att kopplas samman direkt 
mot en anslutande NAS. Detta gör så att till exempel varje port på en LAN-switch 
måste stödja 802.1x för att uppnå önskvärd funktionalitet. Det går att använda 
hubbar eller andra 802.1x ickekompatibla enheter på en 802.1x-kompatibel port 
och genom detta ansluta mer ändutrustning per port. Denna princip innebär att 
802.1x-porten arbetar enligt så kallat MULTI-HOST-läge istället för ordinarie 
SINGLE-HOST-läge. Detta är dock inte rekommenderat på grund av protokollets 
natur och viss funktionalitet försvinner i MULTI-HOST-läge. Exempel på detta 
är att varje switchport är begränsat till ett VLAN vilket skapar begränsningar då 
flera enheter ansluts samtidigt mot porten.  

[16] [36] 
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2.5.1 Komponenter i 802.1x 

802.1x begreppet definierar tre grundläggande komponenter vilka är; Supplicant, 
Authenticator och Authenication server. Hur dessa komponenter hänger samman 
visas i Figur 2:9. Supplicant kallas den enhet, vanligtvis en dator, som vill ansluta 
mot nätverket och dess resurser. Authenticator, vanligtvis en LAN-switch, är den 
enhet som hanterar och kontrollerar åtkomsten mot nätverket och hjälper till att 
autentisera Supplicant. Den enda uppgift som Authenicator innehar är att 
vidarebefordra autentiseringsförfrågningar mellan Supplicant och Authentication 
server som oftast är en RADIUS-server. Authenticator blockerar eller öppnar sedan 
upp porten som Supplicant ansluter mot beroende på slutresultat av 
förhandlingen. Authentication server är den enhet som sköter den egentliga 
identifikationen utav Supplicant. Authentication server innehåller all den 
användarinformation som används vid autentiseringen. Alternativt kan 
Authenication server agera som en proxy och i sin tur använda sig utav en extern 
användardatabas. Detta kan vara en katalogtjänst som till exempel Microsofts 
Active Directory eller Novells eDirectory. Förfrågning kan också ske till andra 
databaser genom protokoll som LDAP, SQL, Realm med flera. Nätverket som 
Authenticator och 802.1x används tillsammans med är oberoende utav vilken 
autentiseringsmetod som används. Anledningen till det är att kommunikationen 
mellan Authenticator och Authentication server sker med RADIUS-protokollet 
och autentiseringen blir inkapslad i detta. Det är bara på Authentication server och 
Supplicant som auteniseringsmetoden måste stämma överens vilket skapar 
flexibilitet. 

 
Figur 2:9 Komponenter i 802.1x 

En port på en Authenticator som använder sig utav 802.1x befinner sig alltid i ett 
av två olika lägen; Authorized state eller Unauthorized state. När en port befinner 
sig i Authorized state är den öppen för att skicka och ta emot all trafik. När den 
befinner sig i Unauthorized state är porten endast öppen för att skicka och ta emot 
trafik av typen Extensible Authentication Protocol over LANs (EAPOL) för 
trådbundet nätverk. EAP over Wireless (EAPOW) är det egentliga namnet vid 
trådlösa datanätverk typ 802.11. 
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I sammanhanget 802.1x används EAPOL och EAPOW bara mellan Supplicant 
och Authenticator och arbetar som ett lager2-protokoll. Mellan Authenticator och 
Authentication Server sker kommunikationen istället över lager3-protokollet 
RADIUS. Den egentliga skillnad EAPOL (genom 802.1x) tillför, utöver 
autentiseringsmetoder som EAP, är just möjligheten att stänga eller öppna en 
fysisk eller logisk port för kommunikation. Protokollet EAP med dess 
autentiseringsmetoder tunnlas sedan hela vägen mellan Supplicant och 
Authentication server i EAPOL och RADIUS. 

[1] [6] [16] 

2.5.2 Sammansättningen i 802.1x 

Nedanstående figur visar beståndsdelarna i 802.1x och visar hur de olika delarna 
hänger samman. 

Ethernet

Authentication information

EAP methods

EAP

EAPOL

 

Figur 2:10 Inkapsling av EAP på lager 2 

Beroende på vilken autentiseringsmetod som används, varierar antalet av utbyten 
för protokollet EAP mellan Supplicant och Authentication server. Detta medför 
att även utbyten av information genom protokollen EAPOL och RADIUS varierar 
och således även antalet utbyten. Grundprincipen följer ändå alltid samma 
struktur. 

[2] 

2.5.3 EAPOL 

Extensible Authentication Protocol Over LAN (EAPOL) är det protokoll som sköter 
autentiseringen på lager 2 för 802.1x. EAPOL behövs för att autentisering ska 
kunna ske med hjälp av EAP autentiseringsprotokoll i en LAN-miljö. Det 
innehåller förutom möjligheten att transportera EAP-data ytterligare funktioner 
som gör det möjligt att hantera autentiseringen. Autentiseringsprotokollet EAP är 
från början utvecklat för punkt-till-punkt-förbindelser där dessa ytterligare 
funktioner inte var nödvändiga för funktionalitet. En Authenticator med stöd för 
802.1x och en Supplicant med detta stöd skapar då de kopplas direkt mot 
varandra en komplett punkt-till-punkt-förbindelse. 
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När EAPOL används för att skicka data skickas EAPOL-paketen alltid med MAC-
adressen 01:80:C2:00:00:03 som destinationsadress. Anledningen till att denna 
MAC-adress alltid används är att alla nätverkskort enligt Ethernet-standard känner 
igen och försöker bearbeta dessa paket. Detta beror i sin tur på att Spanning Tree 
Protocol enligt Ethernet-standard måste vara det första som skickar ut data då en 
port får länk för att kunna verifiera att inga trafik-loopar uppkommer innan vanlig 
trafik skickas. Detta inverkar även på standarden 802.1x. 

En EAPOL-ram har detta utseende: 

 
Figur 2:11 EAPOL-ram 

Fältet Type i en EAPOL-ram kan ha värdet 0-4 där varje typ identifierar en viss 
uppgift och innehåll för ram. Dessa värden beskrivs nedan. 

EAP-packet (0) 

EAP-packet innehåller ett inkapslad paket av typen EAP.  

EAPOL Start (1) 

EAPOL Start används av Supplicant för att trigga Authenticator att skicka ett 
paket av typen Request/Identity EAP-paket. EAPOL start skickas i de fall då 
Authenticator inte skickar Request/Identity automatiskt. Authenticator triggas 
normalt att skicka ett begränsat antal Request/Identity då länken blir aktiv och 
inväntar svar. I vissa fall har supplicant-mjukvaran inte hunnit startats innan dessa 
förfrågningar slutar skickas. För att lösa detta används ibland EAPOL start av 
Supplicant. 

EAPOL Logoff (2) 

EAPOL Logoff skickas vanligtvis ifrån Supplicant och används för att meddela 
switch-porten om att stänga den öppna porten. Denna skickas i samband med att 
utloggning görs från Supplicant. 

EAPOL Key (3) 

EAPOL Key används då autentiseringsprotokollet använder krypteringsnycklar. 
EAPOL Key används endast vid kommunikation inom trådlösa nätverk i EAPOW 
och existerar inte i trådbunda nätverk. 

EAPOL Encapsulated ASF Alert (4) 

EAPOL Encapsulated ASF Alert används för att skicka varningar genom en port 
trots att porten är i Unauthorized state. 

[2] 
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2.5.4 EAP over RADIUS 

Begreppet 802.1x bygger på att EAPOL används mellan Supplicant och 
Authenticator samt att det finns ett protokoll mellan Authenticator och 
Authentication Server. Protokollet som bär EAP mellan dessa är normalt 
RADIUS. Genom detta skapas en väg för EAP-paketen att ta från Authenticator 
till Authentitacion Server. För att hantera EAP-paket i RADIUS-protokollet finns 
två särskilda attribut. Dessa är EAP-Message (79) och Message-Authenticator (80). 
Genom något av dessa attribut satta sker sedan all kommunikation som rör 
autentiseringen för EAP. 

[2] 

2.5.5 EAP 

Extensible Authenticaton Protocol (EAP) är en komponent som ligger till grund för 
802.1x autentiseringen. EAP introducerades innan 802.1x-standarden var 
tillgänglig för att ge ytterligare stöd till Point-to-Point Protocol (PPP). EAP löste 
problemet med PPPs protokollnummer som satte begränsning i antalet 
autentiseringsmetoder. EAP gjorde det då möjligt att under ett protokoll-nummer 
kapsla in ytterligare autentiseringsmetoder . Denna egenskap ger i sin tur 
möjlighet att utveckla nya autentiseringsmetoder som kan användas tillsammans 
med 802.1x. 

[2] 

2.5.5.1 EAP-pakettyper 

När 802.1x används för autentisering kapslas EAP in i EAPOL-paket. EAPOL-
typen sätts i dessa fall alltid till EAP-Packet (0) för EAP. RADIUS kapslar alltid in 
EAP-sessioner tillsammans med något av RADIUS-attributen EAP-Message (79) 
och Message-Authenticator (80) satta. 

EAP-ramen har följande utseende: 

 
Figur 2:12 EAP-ram 

Fältet Code i EAP-paket används för att identifiera vilken typ utav EAP-paket det 
är. EAP-protokollet hanterar 4 olika koder för paket. Dessa är: Request (1), 
Response (2), Success (3) och Failure (4). 

När Success eller Failure används är alltid fältet EAP Data tomt på innehåll. När 
Request eller Response används delas fältet EAP Data upp i två delar; ett där typen 
av autentisering anges och ett för autentiserings-data. Fältet Identifier används för 
att matcha Request och Response med varandra. 
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Följande är exempel på autentiseringsmetoder. 

Identity (1), Notification (2), Nak (3), MD5-Challenge (4), EAP-TLS (13), PEAP 
(25), MS-CHAP-v2 (29), Expanded NAK (254) 

Typerna Identity, Notification, Nak är speciella typer som alltid används 
tillsammans med andra autentiseringsmetoder och är nödvändiga för att hantera 
autentisering med EAP. Identity skickas initialt av Authenticator som Request för 
att fråga Supplicant om identitet. Supplicant svarar om möjligt med 
Response/Identity. Notification används i de fall Supplicant behöver få speciell 
information. Detta kan vara att ett lösenord är på väg att upphöra gälla för 
identiteten. Nak/Expanded Nak används i de fall där Supplicant har fått förslag på 
autentiseringsmetod ifrån Authenticator men vill använda en annan metod. 
Utväxlingen av EAP-paket kan sedan ske enligt nedanstående grundläggande steg. 
EAP-paketeten mellan Authenticator och Authentication server är inkapslade i 
RADIUS. 

AuthenticatorSupplicant

Request / EAP-type = x

Response / Identity

Response / EAP-type = x

Request / Identity

Authentication server

Access / Request

Access / Challenge

Request / EAP-type = x

Response / EAP-type = x

Access / Request

Access / Challenge

Access / Request

Access / AcceptSuccess

Port öppen

1

2

3

4

5

6

7

8

 
Figur 2:13 EAP-autentisering 

1. Authenticator känner av att länk aktiveras och skickar förfrågan om 
identitet 

2. Supplicant svarar med sin identitet 

3. Authentication server föreslår EAP-typ 

4. Supplicant godtar föreslagen EAP-typ och initierar autentiseringen 

5. Autentiseringen sker enligt vald EAP-metod 
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6. Authentication server skickar sitt sista för autentiseringsmetoden 
nödvändiga paket 

7. Supplicant avslutar EAP-autentiseringen med Authentication server 

8. Authentication server meddelar Authenticator att porten kan öppnas och 
meddelar också Supplicant om detta 

Ovanstående scenario behandlar en lyckad autentisering. Om den skulle 
misslyckas på grund av att Supplicant tillför fel autentiseringsinformation (som 
lösenord), skickar istället Authentication server ett EAP-paket av typen Failure. 

[2] [15] [30] 

2.5.5.2 EAP-autentiseringsmetoder 

Det finns i dagsläget ett 40-tal olika autentiseringsmetoder som kan användas för 
att sköta autentiseringen. De olika metoderna är mer eller mindre dokumenterade 
beroende på popularitet och utvecklingsstadium. Vissa metoder är öppna 
standarder och vissa är inte öppna standarder. Några av dessa vanligaste metoder 
som förekommer är: EAP-MD5-Challange, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP 
och EAP-MS-CHAPv2. 

EAP-MD5-Challange är en autentiseringsmetod som hör till de enklare och 
osäkrare vad det gäller uppbyggnad. Metoden använder sig av MD5-hashes för att 
genomföra autentiseringen. Denna konstruktion gör att metoden innehåller flera 
svagheter. 

EAP-TLS är en autentiseringsmetod som är uppbyggd för att skapa en säker 
autentisering med hjälp av certifikat. Detta bidrar till en kryptering för skydd mot 
avlyssning samt möjlighet att verifiera autentiserande enheters identitet genom 
mutual authentication. Denna metod bygger i sin tur kring standarden Transport 
Layer Security (TLS). 

EAP-TLS är en standard som finns implementerad i de flesta nätverksenheter. 
EAP-TLS bygger på användandet av certifikat. Dessa används av både klient och 
server för att verifiera varandra. EAP-TLS är den metod som ger det teoretiskt 
bästa skyddet av de olika metoderna, men tvånget med en utbyggd PKI för att 
hantera certifikat för klienter och server gör det omständigt och kostsamt att 
administrera. 
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Protected-EAP (PEAP), är en autentiseringsmetod som använder sig utav certifikat 
på serversidan. Detta innebär att servern skickar ut sitt certifikat mot klienterna 
som sedan verifierar detta genom sitt CA-certifikatet. PEAP sköter autentiseringen 
i två steg. I det första steget skapas en säker tunnel med hjälp av TLS. Den 
upprättade tunneln används sedan för att kapsla in en annan EAP-metod. Den 
andra EAP-metoden kan vara till exempel MSCHAPv2. PEAP håller en generellt 
hög nivå på säkerheten och är lättare att implementera än EAP-TLS. Detta 
eftersom PEAP inte nödvändigtvis kräver att certifikat på klientsidan. Det finns ett 
par olika kombinationer utav PEAP, vilka stöds mer eller mindre av olika 
tillverkare. Den variant som Microsoft har uttalat stöd för och som också har ett 
bredare stöd hos tillverkare är varianten PEAPv0/EAP-MSCHAPv2. Denna 
variant finns implementerat i de flesta Microsoft Windows-plattformar och är den 
mest utbredda varianten som används. 

[1] [6] [16] [19] [20] 

2.6 Relevanta applikationer 
De applikationer som är involverade i 802.1x och redan existerar i Företag X:s 
befintliga miljö testas i första hand och används i så stor omfattning som möjligt. 
Detta för att minska kostnader samt påverkan i befintlig miljö som en 
implementering medför.  

2.6.1 Novell eDirectory och LDAP 

LDAP fungerar tillsammans med Novell eDirecory. Detta protokoll kan användas 
för att hämta information om användare ifrån eDirectory av flertalet utomstående 
program enligt en standardiserad metod. Detta kan ske både genom okrypterade 
eller krypterade kopplingar. 

[29] 

2.6.2 Windows XP 

Windows XP har en integrerad mjukvara som agerar supplicant för att hantera 
802.1x. Denna supplicant stödjer de vanligaste autentiseringsmetoderna som 
återfinns på marknaden och har stöd hos de flesta produkter. Dessa inkluderar 
EAP-MD5, EAP-TLS och PEAP. 

[19] 
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2.6.3 Novell Client 

Autentiseringen vid användarinloggning mot Novell eDirectory sker oftast genom 
Novell Client. Denna har från och med version 4.91 SP4 fullt stöd för även 
autentisering mot 802.1x. Detta sker genom att Novell Client utnyttjar befintlig 
supplicant som finns integrerad i Windows XP. Det fungerar så att Novell Client 
skickar användarinformation vidare till Windows XP supplikant i ett första steg 
och därmed tillgängliggör porten för vanlig datatrafik. Efter detta sker 
inloggningen mot eDirectory enligt vanlig procedur. På detta sätt behövs ingen 
ytterligare supplikant eller modifiering göras av Windows XP. 

[27] [32] 

2.6.4 Cisco ACS 

Eftersom Cisco ACS redan används utav Företag x var detta intressant som 
potentiell authentication server. Denna programvara har inte stöd för att 
kommunicera mot Novell eDirectory genom LDAP för PEAPv0/EAP-
MSCHAPv2 vilket skapar problem. Cisco ACS har ingen möjlighet att prata 
direkt mot eDirectorys databas. Detta beror på att Cisco ACS inte kan dekryptera 
lösenorden innan kommunikationen mot eDirectory genom LDAP kan ske. Detta 
klarar FreeRADIUS av. 

[11] [17] [26] 

2.6.5 FreeRADIUS 

FreeRADIUS är en annan Authentication server som stödjer PEAPv0/EAP-
MSCHAPv2 emot LDAP. Detta gör det möjligt för FreeRADIUS att prata direkt 
mot eDirectory genom LDAP tillsammans med eDirectorys lösenordshantering 
genom Universal Password. En lösning med FreeRADIUS skulle innebära att 
Windows XPs förinstallerad supplicant med önskad EAP-metod PEAP kan 
användas för autentisering. Dessa egenskaper ligger till grund för vidare laboration 
med FreeRADIUS som Authentication server. 

Företag X använder SuSE Linux Enterprise Server (SLES) för flera befintliga system 
i dagsläget. Eftersom Novell förordar användning av detta operativsystem vid 
användning av FreeRADIUS i integration med eDirectory kommer SLES att 
användas som plattform.  

[14] [24] [26]
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3 Genomförande 

3.1 Företag X krav och önskemål 
Företag X har inte själva utforskat området 802.1x på en djupare nivå vad det 
gäller de möjligheter att använda det i det trådbundna nätverket. Företaget har 
dock ändå vissa egna tankar om hur vissa delar skulle kunna utformas samt vilka 
funktioner som skulle kunna ingå. Vissa funktioner är önskemål snarare än krav 
men tas ändå upp i detta stycke. Det finns ett antal huvudkrav som kan 
kategoriseras in inom följande områden. Dessa är följande: 

3.1.1 Slutanvändare och ändutrustning 

Ordinarie användare 

De ordinarie användare ska vid inloggning med Novells inloggningsklient 
oberoende av fysisk placering bli tilldelade tillgång till rätt resurser genom att 
dynamiskt placeras på rätt VLAN. Denna tilldelning ska ske utan att användaren 
behöver göra ytterligare inloggningar. 

Fjärrinstallationer 

Nyinstallationer och ominstallationer av företagets klientdatorer sker alltid via 
nätverket. Detta kräver att klientdatorer måste kunna komma åt vissa resurser utan 
att någon autentisering sker av slutanvändare. 

Gäster 

Gäster som besöker företaget och kopplar in sin utrustning i dess trådbundna 
nätverk ska tilldelas begränsade resurser. Dessutom måste gäster autentisera sig för 
att nå dessa begränsade resurser. Denna autentisering ska ske mot ett befintligt 
system som även hanterar autentiseringen av gäster i befintligt trådlöst nätverk. 

Utrustning utan stöd för 802.1x 

Enheter i nätverket, i första hand nätverksanslutna skrivare som inte är utrustade 
med stöd för 802.1x, ska även de dynamiskt placeras i ett specifikt VLAN oavsett 
vid vilken fysisk kopplingspunkt de ansluts vid. 

3.1.2 Redundans 

Eftersom företaget är så pass stort skulle fel i autentiseringsmekanismen drabba ett 
stort antal användare vilket i sin tur kan leda till stora ekonomiska nederlag. I 
övrigt är hög tillgänglighet något som man eftersträvar. Vissa delar av företagets 
verksamhet är så pass kritiska att de aldrig får vara nere. Därför behövs en robust 
och redundant lösning. 
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3.1.3 Tilldelning av VLAN 

Lösningen skall utgå från nuvarande struktur för VLAN. Företag X:s VLAN-
struktur gör det inte möjligt att placera valfria VLAN dynamiskt över alla 
kommunikationslänkar, då de flesta ägs av en annan operatör. Hanteringen av 
VLAN på dessa länkar måste skötas med manuella ingrepp från operatörens sida. 

3.1.4 Befintlig utrustning 

Eftersom man i dagsläget använder sig av Windows XP med Novells 
inloggningsklient på klientdatorer för att autentisera användare mot Novell 
eDirectory är det önskvärt att detta går att använda i så stor utsträckning som 
möjligt tillsammans med nya autentiseringsmetoder. Det finns även krav på att 
lösningen innebär att certifikat inte måste installeras på klientdatorerna. 

Cisco Secure Access Control Server finns i dagsläget implementerat i nätverket för 
att autentisera för andra tjänster. Man skulle om möjligt gärna se att den kunde 
användas till 802.1x om detta är genomförbart. Företaget tänker sig en lösning där 
Authentication Server kommunicerar direkt mot deras användardatabas Novell 
eDirectory antingen native alternativt genom LDAP. 

Vad gäller switchar vill man gärna kunna tillgängliggöra portautentisering hos 
befintliga modeller samtidigt som man håller på att långsiktigt byta ut de äldre 
modellerna. 

3.2 Nulägesanalys 
För att få en bild av vad som behövs för att möjliggöra en implementation har en 
analys av vilka delar och komponenter som finns och skulle kunna påverkas. För 
att skapa oss en bild av detta har intervjuer gjorts med flertalet systemtekniker för 
deras respektive specialområden. 

3.2.1 Nätverkets struktur 

Nätverket är helt uppbyggt på utrustning från Cisco Systems och är uppbyggd i 
olika lager och följer Cisco Campus Infrastructure Model till viss del. Detta gör att 
det blir enkelt att bygga ut och underhålla. Nätverket består av två Core-routrar. 
Mot dessa är två Distributions-switchar anslutna som i sin tur kopplas vidare ut 
till Distributions-switchar utplacerade i verksamheten. I verksamheten finns sedan 
Access-switchar kopplade till dessa Distributions-switchar. Access-switcharna 
används sedan i sin tur för att ansluta klientdator, nätverksskrivare etcetera. För att 
hantera kommunikationslänkar mellan olika geografiska platser använder sig 
företaget utav egna länkar samt länkar som ägs av extern leverantör. För att ansluta 
mot Internet använder sig Företag X av flertalet Internet Service Providers (ISP). 
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3.2.2 VLAN 

Det finns ett mycket stort antal VLAN i nätverket. Dessa sträcker sig upp till 
Distributions-switcharna. För att organisera de olika VLAN som finns har de 
grupperats med gemensamma VLAN-namn lokalt på de olika Access-switcharna 
trots att VLAN-Id skiljer sig. De olika namnen som VLAN-grupperingarna 
använder är sedan anpassade till åtkomstpolicy för tilldelning av nätverksresurser. 
På detta sätt förenklas administration och konfiguration vid tilldelningen av 
resurser. När det gäller VLAN som ligger över kommunikationslänkar där extern 
leverantör är ägare kan inte företag x själva konfigurera vilka VLAN som ska 
tillåtas. Därför måste leverantören själv konfigurera VLAN åt företaget på begäran. 

3.2.3 PXE 

Preboot eXecution Environment (PXE) används i dagsläget vid fjärrinstallation av 
klientdatorer över nätverket. Då varje VLAN är statiskt utplacerat på alla switchar 
i företaget har dessa alltid tillgång till installationsresurserna. Detta innebär även 
att klientdatorerna vid ordinarie bruk använder samma VLAN och också blir 
tilldelade IP-adresser från dess subnät. 

3.2.4 DHCP 

Tilldelning av IP-adresser sker med hjälp av Dynamic Host Configuration 
Protocol (DHCP). Varje subnät är sedan anpassat för ett VLAN. Varje VLAN 
sträcker sig sedan mellan Distributions-lagret och Access-lagret. 

3.2.5 Hårdvara 

De finns fyra viktiga centralpunkter i nätverket. De två Core-routrar som finns 
och routrar all trafik centralt är av modellen Cisco Catalyst 6500. Denna modell 
används även av de centrala Distributions-switcharna som hanterar all switching 
inom nätverket. Det underliggande Distributions-lagret består av lager-3 switchar 
av modeller inom Cisco Catalyst 3500- och 3700-serierna. Switchar som arbetar 
på Access-lagret är av modellerna Cisco Catalyst 2940/2950/2960. 

3.3 Laborationmoment 
Novell Client använder sig utav Windows XPs supplicant som ingår som standard 
för 802.1x. Denna supplicant har stöd för de olika EAP-typerna EAP-MD5, EAP-
TLS och PEAP. Den PEAP version som används i Windows XP är PEAPv0/EAP-
MSCHAPv2. Eftersom certifikat på klientdatorer inte är önskvärda och EAP-
MD5 inte ger något starkt skydd med hänsyn till de autentiseringsuppgifter som 
hanteras, är metoden PEAP motiverad. Novell Client måste vara version 4.91 SP4 
eller nyare samt vara uppdaterad med senast tillgängliga fixar. 
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Samtliga Access-switchar i Företagets nätverk har stöd för 802.1x protokollet och 
senast tillgängliga mjukvaror installerade. 

Laborationerna är uppdelade i tre olika testfaser för att få en strukturerad bild av 
hur en slutgiltig lösning kan skapas. 

[28] 

3.3.1 Testfas 1 

I denna testfas har Windows XPs inbyggda supplicant tillsammans med 
PEAPv0/MSCHAPv2 använts för att kommunicera emot FreeRADIUS. 
Anledningen till att detta teststeg finns med är att se hur Windows XPs supplicant 
fungerar självständigt då Novell Client använder sig utav denna. 

 

FreeRADIUSCisco 2960Windows XP
 

Figur 3:1 Laboration testfas 1 

Det som behövdes göras under testfasen var att konfigurera Windows XP 
supplicant och konfigurera FreeRADIUS för att med hjälp av 
autentiseringmetoden PEAPv0/MSCHAPv2 kommunicera med Windows XP för 
autentiseringen. Dessutom behövdes certifikat genereras för detta där 
applikationen openSSL valdes för ändamålet. En Cisco Catalyst 2960 har också 
använts som Authenticator. Enklare routing sattes upp med lager3-switch för att få 
en mer realistisk testmiljö med servrar skilda ifrån klientsegmenten. 

3.3.2 Testfas 2 

I denna testfas används Novells inloggningsklient tillsammans med Windows XP 
supplicant i grunden för att autentisera mot FreeRADIUS och Novell eDirectory. 
FreeRADIUS använder sin lokala databas separerat från eDirectory. Anledningen 
till detta teststeg är att se hur integrationen mellan Novell Client fungerar 
tillsammans med Windows XP supplicant, samt hur stödet för 802.1x fungerar 
med Novell Client. 

29 
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Figur 3:2 Laboration testfas 2 

Det som behövdes göras under testfasen var att konfigurera Windows XP 
supplicant och konfigurera FreeRADIUS för att med hjälp av 
autentiseringmetoden PEAPv0/MSCHAPv2 kommunicera med Windows XP för 
autentiseringen. Novell Client konfigureras därutöver för att sköta autentiseringen 
mot Novell eDirectorys träd samt att även sköta autentiseringen emot 
FreeRADIUS. Autentiseringen genom Novell Client emot FreeRADIUS sker med 
hjälp av Windows XPs supplicant. 

3.3.3 Testfas 3 

I denna testfas används Novells inloggningsklient tillsammans med Windows XP 
supplicant i grunden för att autentisera mot FreeRADIUS och Novell eDirectory. 
FreeRADIUS hämtar här användaruppgifter från eDirecory genom LDAP. 

 

Novell 
eDirectory

FreeRADIUS

Cisco 2960Windows XP

 

Figur 3:3 Laboration testfas 3 
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Det som behövdes göras under testfasen var att konfigurera Windows XP 
supplicant och konfigurera FreeRADIUS för att med hjälp av 
autentiseringmetoden PEAPv0/MSCHAPv2 kommunicera med Windows XP för 
autentiseringen. FreeRADIUS måste konfigureras för en koppling mot eDirectory 
via LDAP, för att hämta användaruppgifter. På eDirectory måste inställningar 
göras som tillåter denna koppling. Novell Client konfigureras därutöver för att 
sköta autentiseringen mot Novell eDirectorys träd samt att även sköta 
autentiseringen emot FreeRADIUS. Autentiseringen genom Novell Client emot 
FreeRADIUS sker med hjälp av Windows XPs supplicant.



Resultat 

4 Resultat 
Bilaga 1 visar ett flödesschema samt de grundkomponenter som lösningen består 
av. En mera detaljerad översikt av komponenterna beskrivs i bilaga 2. 

4.1 Lösningsförslag 
Baserat på Företag X:s önskemål, nulägesanalysen, analyser under de laborationer 
som utförts samt ytterligare diskussion med företaget har en slutgiltig lösning 
tagits fram. Lösningen har verifierats i laborationsmiljö motsvarande 
produktionsmiljö och en testimplementation har genomförts. 

4.1.1 Klienter 

Ordinarie användare 

Den vanlige användarens inloggning mot eDirectory sker genom samma procedur 
som tidigare genom Novell Client och användaren märker ingen skillnad ifrån 
tidigare konfiguration. För att inloggningen ska kunna ske måste Novell Client 
konfigureras för autentisering med 802.1x. Detta sker i två steg; dels måste Novell 
Client konfigureras i sig. Dessutom måste Windows XPs inbyggda supplicant 
konfigureras. Figur 4:1 visar aktiveringen av 802.1x som görs för Novell Client. 
Figur 4:2 visar aktivering av 802.1x i Windows XP. 

 
Figur 4:1 Aktivering av 802.1x i Novell Client 
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Figur 4:2 Aktivering av Windows XP supplicant 

Switchar där klientdatorer är inkopplade som är kritiska för verksamheten 
konfigureras med en särskild funktion som kallas Inaccessible Authentication 
Bypass. Denna funktion gör så att ett förutbestämt VLAN sätts på porten och 
träder i kraft om switchen inte får svar ifrån någon Authentication server. Det 
användaren möter vid inloggning då 802.1x autentiseringen är ur funktion är en 
dialogruta med meddelande om att autentisering inte är tillgänglig. 

Fjärrinstallationer 

För att kunna stödja fjärrinstallationer används funktionen för Gäst-VLAN där 
klientdatorn placeras under installationsfasen och där endast nödvändiga resurser 
nås. Klientdatorn placeras i Gäst-VLAN automatiskt vid uppstart då 
Authenticator inte får svar ifrån någon aktiv Supplicant. För att förhindra 
obehöriga att nyttja dessa fjärrinstallationer krävs för att installation ska starta upp 
att MAC-adressen finns registrerad i fjärrinstallationsservern. Den konfigurering 
som krävs för att fjärrinstallationer ska fungera är att Gäst-VLAN är aktiverat på 
Authenticator. 

Gäster 
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Gäster som kopplar in sin klientdator till någon utav Företag X:s switchar placeras 
automatiskt i Gäst-VLANet. Via Gäst-VLANet får gästerna tillgång att autentisera 
sig genom det befintliga system som i dagsläget används för att autentisera 
användare som ansluter till Företag X:s nätverk trådlöst. För att konfigurera detta 
pekas Gäst-VLANet ut. Det förutsätts även att klientdatorn inte redan är inställd 
att automatiskt autentisera mot 802.1x med användaruppgifter på något sätt. 

Utrustning utan stöd för 802.1x 

Utrustning som inte har någon Supplicant för 802.1x såsom skrivare, IP-TV eller 
röntgenapparater behandlas genom att autentiseringen beror av MAC-adressen för 
enheten. Detta placerar enheten i ett förutbestämt VLAN. Den funktion som 
används för detta heter Cisco Mac-Authentication-Bypass och konfigureras på 
switchen. Dessutom måste enheten läggas upp som användarobjekt i Novell 
eDirectory. 

4.1.2 Switch 

De olika modeller av Access-switchar som används av Företag x är Cisco Catalyst 
2940, 2950 och 2960. Vid testimplementation användes senast tillgängliga IOS. 
Switchen kan konfigureras något olika beroende på vilken modell som används 
och vilka funktioner som ska appliceras. Konfigurationen som beskrivs innehåller 
endast kommandon relevanta för 802.1x. 

[9] [12] 

4.1.2.1 Global aktivering av 802.1x 

Switchen måste först aktiveras med stöd globalt för AAA och 802.1x. RADIUS 
väljs som standardmetod för autentisering och switchen tillåts att motta RADIUS-
attribut. 

(config)# aaa new-model 
(config)# aaa authentication dot1x default group radius 
(config)# aaa authorization network default group radius 
(config)# dot1x system-auth-control 

Följande anger den RADIUS-server som switchen ska kommunicera med. 
Ytterligare en RADIUS-server anges för att peka ut redundant server. 

(config)# radius-server host <IP-adress> auth-port 1812 
key <Delad nyckel> 

4.1.2.2 Grundläggande portkonfiguration 

Följande konfiguration gäller samtliga switch-modeller och aktiverar 802.1x på 
portnivå. 

(config-if)# switchport mode access 
(config-if)# dot1x port-control auto 
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4.1.2.3 Tidsinställningar 

Följande konfiguration sätter tidsinställningar för hur lång tid switchen väntar på 
svar på sänt av typen EAP-Request/Identity mot Supplicant samt hur länge den 
väntar på att skicka om efter uteblivet svar. 

(config-if)# dot1x timeout supp-timeout <tid i sek> 
(config-if)# dot1x timeout tx-period <tid i sek> 

4.1.2.4 Gäst-VLAN 

Först skapas ett VLAN dedikerat till gäster, därefter aktiveras gäst-VLAN på 
switchen på portnivå. För att 802.1x-aktiv Supplicant inte ska tappa kontakten 
med Gäst-VLAN då switchen upptäcker att klientdatorn har 802.1x 
kompatibilitet används parametern Supplicant. 

(config)# vlan <VLAN-ID> 
(config-vlan)# name <VLAN-Namn> 
(config)# dot1x guest-vlan supplicant 
(config-if)# dot1x guest-vlan <VLAN-ID> 

4.1.2.5 Kritiskt-VLAN 

För att tillåta användare som arbetar med de allra mest kritiska uppgifter kan 
switchen konfigureras med ett reserv-VLAN att falla tillbaka mot då ingen 
RADIUS-server kan nås. Först specificeras kriterier för när RADIUS-servern kan 
betraktas som otillgänglig. 

(config)# radius-server dead-criteria time <tid i sek> 
tries <tid i sek> 
(config)# radius-server deadtime <tid i min> 

För att aktivera kritiskt VLAN globalt samt sätter en väntetid innan switchen 
börjar prata med RADIUS-server som åter blivit tillgänglig. 

Switch(config)# dot1x critical eapol 
Switch(config)# dot1x critical recovery delay <tid i msek> 

För att aktivera kritiskt VLAN på portnivå och återställning för autentisering 
aktiveras. Ett VLAN pekas ut som tilldelas som kritiskt VLAN. 

Switch(config-if)# dot1x critical 
Switch(config-if)# dot1x critical recovery action 
reinitialize 
Switch(config-if)# dot1x critical vlan <VLAN-namn> 

4.1.2.6 MAC-adress-baserad åtkomst 

För att använda sig av MAC-adress-baserad åtkomst (Mac-Auth-Bypass) talar man 
på portnivå om var denna funktion ska vara aktiv. Genom detta får icke 802.1x 
kapabla enheter som är registrerade speciella VLAN tilldelade. 

(config-if)# dot1x mac-auth-bypass eap 
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Denna funktion stöds ej på Cisco Catalyst 2950 och statisk konfigurering av 
portar för ickekompatibel utrustning får göras. Detta är en tillfällig lösning då 
Företag x håller på att fasa ut denna switchmodell. 

(config-if)# switchport mode access 
(config-if)# switchport access vlan <VLAN-namn> 

4.1.3 eDirectory 

Novell eDirectory har i första hand konfigurerats med Novell iManager som är ett 
verktyg specialiserat just för hantering av eDirectory. Konfiguration av Novell 
eDirectory sker genom en process inkluderat flertalet olika steg. 

[23] [25] [35] 

4.1.3.1 Exportera certifikat 

Certifikat är en del i autentiseringen och används dels av kommunikationen 
mellan klientdator och FreeRADIUS, dels mellan FreeRADIUS och eDirectory. 
Certifikaten behövs då protokollet TLS används för att upprätta en säker 
anslutning mellan de olika enheterna. Certifikaten som används är av typen Self-
Signed. Tillverkningen och exporten av de olika certifikaten kan ske under SuSE 
Linux Enterprise Server genom YaSTs verktyg för certifikathantering som visas 
nedan i Figur 4:3. 

 

Figur 4:3 Hantering av certifikat under YaST 
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4.1.3.2 FreeRADIUS användarobjekt 

För att FreeRADIUS ska kunna läsa i eDirectory med hjälp av LDAP behöver ett 
användarobjekt skapas för detta ändamål. Detta användarobjekt måste sedan 
tilldelas läsrättigheter över alla användare enligt Figur 4:4.  

 

Figur 4:4 Rättigheter för FreeRADIUS användarobjekt 

4.1.3.3 Användarobjekt och gruppobjekt 

Ett gruppobjekt behöver finnas för varje VLAN som senare ska kunna tilldelas via 
FreeRADIUS. Då kan sedan användare associeras med en viss grupp och på så sätt 
hamna i rätt VLAN vid 802.1x-autentiseringen. Principen att koppla samman 
gruppobjekt med VLAN-tilldelningen gör det administrativt enkelt att lägga till 
eller byta VLAN-tillhörighet för ett eller flera användarobjekt åt gången. 

4.1.3.4 Radius Plugin 

För att kunna hantera användarobjekt som behöver särskilda RADIUS-attribut 
används Novell RADIUS-plugin. RADIUS-pluginet är licensierat som Open 
Source och ingår i Novells principer för integrationen mellan FreeRADIUS och 
Novell eDirectory. Figur 4:5 visar exempelvy för RADIUS-plugin i iManager. 
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Figur 4:5 Konfiguering av användare i Novell Radius Plugin 

4.1.3.5 Universal Password 

För att olika system ska kunna autentisera mot objekt i Novell eDirectory med 
samma lösenord krävs en funktion som låter detta etableras. Denna funktion heter 
för Novell eDirectory Universal Password. I scenariot med FreeRADIUS integrerat 
mot eDirectory behöver användarobjektens lösenord vara lika då vanliga 
användarinloggningar sker genom Novell Client. Detta gäller även när 
FreeRADIUS genom LDAP hämtar användaruppgifter för att autentiserar genom 
802.1x. För att etablera användandet av Univeral Password används en lösenords-
policy för alla användarobjekt som tillåter detta. Detta gör också att 
användarobjektet för FreeRADIUS kan läsa dessa lösenord. Figur 4:6 förklarar hur 
komponenterna i Universal Password hänger ihop. 
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Figur 4:6 Lösenordshantering i Novell eDirectory 

4.1.4 FreeRADIUS 

För att autentiseringen ska fungera måste flera olika konfigureringar genomgås i 
FreeRADIUS.  FreeRADIUS håller konfigurationen i ett flertal olika 
konfigurationsfiler som är textbaserade. De filer som berörs i första hand är 
radiusd.conf, eap.conf, clients.conf och users. 

[23] [35] 

4.1.4.1 Aktivera LDAP 

För att FreeRADIUS ska kunna kommunicera med eDirectory genom LDAP 
måste minst följande grundkonfiguration finnas i radiusd.conf. 

ldap { 
 ldap_debug = 0xFFFF  
 server = "<Hostname på eDirectory>" 
 identity = "<sökväg till radiusadmin>" 
 password = <lösenord för radiusadmin> 
 basedn = "<Bas-URL för kataloguppslag>" 
 filter = "(uid=%{Stripped-User-Name:-%{User-Name}})" 
 tls_mode = yes 
 port = 636 
 tls_cacertfile = /<sökväg till rootcertifikat> 
 access_attr = "dialupAccess" 
     password_attribute = nspmPassword 
 dictionary_mapping = ${raddbdir}/ldap.attrmap 
 ldap_connections_number = 5 
 timeout = 4 
 timelimit = 3 
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 net_timeout = 1 
} 
authorize { 
 ldap 
} 
Authenticate { 
 Auth-Type LDAP { 
  Ldap 
 } 
} 
Post-auth { 
 Ldap 
 Post-Auth-Type REJECT { 
  Ldap 
 } 
} 

4.1.4.2 Aktivera EAP 

Eftersom kommunikationen mellan klientdator och FreeRADIUS samt Novell 
eDirectory och FreeRADIUS kräver att en säker koppling upprättas sker detta 
med hjälp av TLS. PEAP skapar på detta sätt en säker anslutning för MS-
CHAPv2. Detta konfigureras i eap.conf. 

eap { 
 default_eap_type = peap 
 
 tls { 
 private_key_password = <lösenord servercertifikat>  
 private_key_file = /<sökväg till servercertifikat> 
 
 certificate_file = /<sökväg till servercertifikat> 
 CA_file = /<placering av rootcertifikat> 
 
 dh_file = ${raddbdir}/certs/dh 
 random_file = ${raddbdir}/certs/random 
 } 
 peap { 
 default_eap_type = mschapv2 
 } 
 check_cert_issuer=”<matchar egenskaper för server-
certifikatets innehavare>” 
} 

4.1.4.3 Peka ut authenticators 

Samtliga switchar som ska agera authenticator måste ha sin IP-adress inkluderad i 
filen clients.conf samt dela hemlig nyckel med FreeRADIUS. 

client <IP-adress>/<subnätmask> { 
secret = <delad nyckel> 
shortname = <identifieringstagg> 
} 
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4.1.4.4 Konfigurera VLAN-tilldelning 

Med hjälp av filen users hanteras associering mellan VLAN definierade hos 
FreeRADIUS mot grupper definierade i Novell eDirectory. 

DEFAULT LDAP-Group == "<Namn på gruppobjekt>" 
Tunnel-Medium-Type = "IEEE-802", 
Tunnel-Type = VLAN, 
Tunnel-Private-Group-Id = <VLAN-namn> 

4.1.4.5 LDAP-attribut 

Attributen skickas ifrån Novell eDirectory till FreeRADIUS och som rör VLAN-
tilldelning måste associeras på rätt sätt. Detta konfigureras i filen ldap.attrmap. 

replyItem   Tunnel-Type               radiusTunnelType 
replyItem   Tunnel-Medium-Type        radiusTunnelMediumType 
replyItem   Tunnel-Private-Group-Id   radiusTunnelPrivateGroupId 

4.1.5 Övrigt nätverk 

För att allting skall fungera måste brandväggsregler och eventuellt andra 
accesslistor anpassas i nätverket: 

• Port UDP 1645 samt UDP 1812 behöver vara öppna mot FreeRADIUS  

• Port TCP 636 måste tillåtas mellan FreeRADIUS och eDirectory för TLS 
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5 Slutsats och diskussion 

5.1 Uppfyllnad av mål 
De mål som sattes innan arbetet inleddes har i hög grad uppfyllts då en 
implementationsinstruktion har tagits fram samt att en testimplementation har 
genomförts. Instruktionen bygger helt på det resultat som presenteras i rapporten. 
Den verkliga instruktionen visar steg för steg hur en implementation i detalj skulle 
genomföras hos Företag x. Denna instruktion har endast tillgängliggjorts för 
Företag X då de gärna vill ha det detaljerade innehållet för sig själva. Resultatdelen 
i denna rapport innehåller trots all motsvarande relevant information som krävs 
för att förstå principerna av implementationen. 

Lösningen som togs fram har enligt målen skapat en minimal påverkan av befintlig 
miljö hos Företag x. Den enda stora ändringen som krävs är installationen av 
FreeRADIUS som sker på en virtuell server med redan tillgängligt operativsystem. 
Övriga nödvändiga ändringar som utförs är konfigurering av switchar och vissa 
tillägg i Novell eDirectory. De totala kostnaderna och använda resurser för 
implemenationen blir då knapphändiga. För en nyttovärdering med PENG-
modellen som bas, se bilaga 3. 

5.2 Problem 
Det största generella problemet som har genomgått hela examensarbetet har varit 
att laborationsmiljöerna inte har varit helt autentiska mot en verklig miljö. Detta 
har bland annat lett till en del fel som varit svåra att felsöka. Ett exempel har varit 
sammansättningen av olika nätverkstjänster som används i produktionsmiljö inte 
funnits tillgängliga. Allt detta har lett till att mycket tid har ägnats åt felsökning. 

802.1x är ett relativt nytt fenomen inom Novells produkter, vilket leder till att det 
inte är vidare utspritt eller beprövat, trots detta har den slutgiltiga lösningen visat 
sig fungera bra. På grund av detta är den tillgängliga dokumentationen generellt 
bristfällig och andra källor har behövts användas för att få fram en lösning. Då de 
mjukvaror som använts för lösningen till stor del varit baserade kring öppen 
källkod, genererar förändringar i dessa program inte några sammanfattande 
heltäckande dokument, vilket har lett till att ytterligare tid behövts för 
efterforskning. 

Under resans gång upptäcktes att den enligt Novell tänkta modell för 802.1x hade 
vissa problem att skala i större sammanhang, därför har vissa förändringar gjorts 
för att anpassa mot den tilltänkta produktionsmiljön.  
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5.3 Fortsatt arbete 
Lösningen uppfyller alla de krav som från starten ställts. Eventuellt skulle 
ytterligare diskussion kring införandet av extra funktioner som kan hittas inom 
områden för NAC kunna vara intressant. Vi ser i nuläget ingen större anledning 
till att införa något ytterligare, med tanke på hur nuvarande miljö ser ut. Man bör 
även ha i åtanke att NAC av många anses som obeprövad och omogen teknik samt 
att ytterligare komponenter skulle behövas vid införande. 

Funktionen Accouting hos RADIUS skulle kunna användas för att hålla reda på 
olika typer av statistik för användning av nätverket. Detta skulle till exempel 
kunna vara statistik för hur olika användare är inloggade och utnyttjar nätverket 
eller statistik över hur gäster använder nätverket.
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Svårvärderad nytta

- Nöjdare användare
- Nöjdare administratörer

- Höjd säkerhet

Direkt resultatpåverkande nytta

- Mindre administration
- Enklare att flytta runt för 

användare

Indirekt resultatpåverkande 
nytta

- Effektivare användare
- Effektivare administratörer
- Besökare separeras från 

verksamheten

Kostnad för nyttan

- Lösningsförslag
- Implementering
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