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Abstract 

Abstract 

Firewalls protect network traffic and decide witch traffic to send further and 
witch traffic will be blocked. All this depends on the rules in the firewall. The 
firewall is installed between the internal network and the Internet. It is difficult 
to find a firewall that can protect us against different threats. Firewalls have  
both advantages and disadvantages and all this make them vulnerable. It is 
important to understand how the firewall protects the network and how to 
configure it. This paper gives the reader a clear idea how firewalls can protect 
against different attacks and improve the security.  

Computers are not safe when connected to Internet. This paper is about how to 
use a personal firewall to protect a computer when connected to Internet. One 
of the firewalls in this examination is Norton Personal Firewall 2005.   

Source for the paper are literature books as Mathhew Strebe and Charles 
Perkins, “Firewalls 24seven, 2nd Edition” and Brian Komar, Ronald Beekelaar 
and Joern Wettern “Firewalls for Dummies”.  Information has also been 
collected from Apples home page.  

It is important to have knowledge about different attacks against network traffic 
and also about how to protect against them. To know the risks is the first step to 
be able to evolve an own strategy; too defend network attack.         
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Nyckelord 

Sammanfattning 

Brandväggen skyddar nätverkstrafiken och avgör vilken trafik som ska skickas 
vidare och vilken trafik som ska stoppas. Detta beror på de regler som är 
uppsatta. Brandväggen installeras där det interna nätverket ansluts till Internet. 
Det är svårt att hitta en brandvägg som kan skyddas oss mot olika hot, eftersom 
brandväggar har fördelar och nackdelar och detta gör dem sårbara. Det är 
viktigt att veta hur en brandvägg är uppbyggd och hur brandväggen ska 
konfigureras. All detta ska ge en klar bild för uppdragsgivaren hur brandväggen 
är uppbyggd och hur brandväggen kan skydda mot olika attacker.   

Datorerna är inte längre säkra när de kopplas upp mot Internet. Här i detta 
examensarbete ska visas hur man kan använda personliga brandväggar för att 
skydda datorn när de är anslutna till Internet. En av de personliga brandväggar 
som kommer att tas upp här är Norton Personal Fierwall 2005. 

Den metod som använts för att få fram vilka skydd som kan behövas är dels 
litteratur, framförallt Mathhew Strebe och Charles Perkins ” Brandväggar 24sju 
2: a upplagan” och Brian Komar, Ronald Beekelaar och Joern Wettern 
”Brandväggar i nötskal”. Dessutom har information hämtats från Apples 
hemsida.  

Det är viktigt att ge uppdragsgivaren kunskap om de faror som hotar nätverket. 
Vetskapen som uppdragsgivaren får i detta examensarbete ska ge en god 
förberedelse för att klara av farorna som hotar nätverket. När uppdragsgivaren 
vet vilka faror som lurar, kan man förbereda sig mot angrepp som hackare kan 
rikta mot nätverket. Att veta vilka risker som finns är det första steget i att 
utveckla en egen strategi för att försvara nätverket från en attack.    

Nyckelord  

Brandvägg  

Paketfiltrering  

NAT (Network Adress Translation) 

Proxy 

Övervakning och loggning  

Hackare  

Hackarteknik  
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1 Inledning 
Det här examensarbetet är skrivet för användare som jobbar hemifrån och som 
vill förstå hur brandväggen fungerar och hur brandväggen konfigureras. Den är 
även skriven för den som håller på att lära sig att använda datorer och för 
administratörer som ska konfigurera sin första brandvägg.  

En brandvägg är en enhet som kan placeras mellan ett privat nätverk och 
Internet. Brandväggen behövs för att analysera nätverkstrafiken som går mellan 
Internet och nätverket. Den accepterar bara de protokoll som är tillåtna att 
passera genom brandväggen.  

Brandväggens viktigaste uppgift är att förhindra olika angrepp som kommer via 
Internet. Det finns många typer av angrepp vilka kommer att tas upp i denna 
rapport. Här kommer också att belysas huruvida de kan förhindras.  

Avsikten med det här examensarbetet är att kunna ge uppdragsgivaren den 
information som de behöver. Eftersom uppdragsgivaren saknar teknisk 
bakgrund är första målet att förstå hur en brandvägg fungerar och vilka attacker 
datorn kan utsättas för. Uppdragsgivaren vill kunna arbeta säkert hemifrån utan 
att informationen hotas när man använder Internet.  

Den första frågan från uppdragsgivaren var hur man kan skydda datorn på bästa 
möjliga sätt? Datorn kan skyddas via flera åtgärder. En av dem är en privat 
brandvägg eller flera brandväggar när det gäller små företagare.   

Vem behöver brandväggar? Det visar sig att de flesta av oss behöver 
brandväggar. De behövs för att skydda mot alla de hot och risker som nätverket 
är öppet för. Att hitta en brandvägg som kan skydda oss mot alla dessa hot är 
svårt. Alla brandväggar har fördelar och nackdelar och detta gör dem sårbara.  

Det viktiga är att förstå hur en brandvägg är uppbyggd och hur en brandvägg 
ska konfigureras. Det finns olika typer av brandväggar. Några av dem är så 
kallade personliga brandväggar, brandväggar för avdelningar eller små 
organisationen och storföretagsbrandväggar. Alla dessa brandväggar har 
gemensamma egenskaper som består av NAT, proxy, paketfiltrering och 
övervakning och loggning. 

Den viktigaste uppgiften är att uppdragsgivaren ska få en grundläggande 
beskrivning av hur en brandvägg fungerar och för vilka attacker brandväggen 
utsättas för. Det är även viktigt att uppdragsgivaren får en uppfattning om hur 
brandväggen ska konfigureras och installeras.  
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Avgränsningen är viktig i det här examensarbetet på grund av att 
uppdragsgivaren saknar den tekniska biten, och för att kunna besvara de 
frågeställningar som framfördes till handledaren. Det viktigaste är att ta upp 
brandväggens egenskaper, brandväggen känslighet för olika attacker samt råd 
angående de olika attackerna.  

Det här examensarbetet är uppdelat i fyra delar. Varje del beskriver en viss 
aspekt. Den första delen ger en teoretisk bakgrund. Den bakomliggande teorin 
analyserar olika problem och tittar på olika lösningar. Den andra delen är 
metodbeskrivning och genomförande och hur brandväggen ska installeras och 
konfigureras. Tredje delen är resultat som visar på och analyserar 
examensarbetet. Den ger även en tydlig koppling till den teoretiska delen. Och 
slutligen den sista delen som handlar om reflektioner över examensarbetet. Den 
innehåller även reflekterande tillbakablickar.  

Sammanfattningsvis är att uppdragsgivaren ska förstå brandväggens 
egenskaper och att kunna själva konfigurera och installera en brandvägg. I detta 
ingår även att beskriva för uppdragsgivaren vilka attacker finns och även 
förmedla hur de olika attackerna kan förhindras. Syfte med det examensarbete 
är att informera uppdragsgivaren hur brandväggen ska skyddas mot olika hot 
och hur installering och konfigurering av brandväggen sker.  

. 
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2 Brandvägg  

2.1 Definition av begreppet ”brandvägg”  
En brandvägg är ett programpaket som används för att skydda en dator mot 
oönskad aktivitet på Internet. Med detta menas att den filtrerar all trafik, det vill 
säga meddelanden som kommer in via Internet blir skannade utifrån vissa 
utvalda regler vilka är programmerade i brandväggen. 1

Brandväggen avgör vilken trafik som ska skickas vidare och vilken trafik som 
ska stoppas. Detta beror på vilka regler som finns i brandväggen. Alla 
brandväggar kontrollerar den trafik som kommer in i nätverket och även den 
utgående trafiken. Brandväggen installeras där det interna nätverket ansluts till 
Internet. 2

Idag är det vanligt att privatpersoner är uppkopplade på Internet långa stunder 
varje dygn. Vissa av privatpersonerna är ständigt uppkopplade. Det kan finnas 
fördelar och nackdelar med detta. Fördelarna med att ha en fast förbindelse på 
Internet är att datorn kan användas som en liten Internet-server. Nackdelarna 
med detta är att datorn lämnas öppen för befintlig aktivitet från Internet.3

2.1.1 Brandväggens funktioner  

Det finns hundratals brandväggsprodukter och många olika teorier utifrån olika 
experter om hur brandväggar ska användas för att skydda nätverken. De flesta 
är bra produkter som bara skiljer sig genom vissa ytliga detaljer. En bra 
brandvägg ska kunna stoppa spionprogram och den ska också kunna se om 
någon försöker skanna portar.4  De vanligaste funktionerna i en brandvägg är: 

• filtrera inkommande nätverkstrafik. Detta är den främsta funktionen i en 
brandvägg. 

• hindra utgående nätverkstrafik genom att skärma av den interna 
nätverkstrafiken ut till Internet. Exempel på detta kan vara att hindra 
studenter att gå ut på olämpliga webbplatser eller webbsidor.  

                                                 
1 Benny Eronson, Säkerhet på PC och Internet, ISBN: 91-636- 0737-9 sidan 41  
 
2 Brian Komar, Ronald Beekelaar och Joern Wettern, PhD (2002) Brandväggar i ett nötskal, Copyright 
© svensk översättning 2002, Pagina förlags AB, ISBN: 91-7241-075-2 sidan 14 
 
3 Benny Eronson, Säkerhet på PC och Internet, ISBN: 91-636- 0737-9 sidan 41 
 
4 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, ISBN: 91-636-0736-0,  
sidan 3 
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• skicka rapporter om nätverkstrafik och om processerna i brandväggen. 
Det är viktigt att veta vem som försöker ta sig in i nätverket och vem 
som försöker komma åt de olämpliga webbplatserna på Internet. Alla 
brandväggar innehåller någon slags rapportfunktion. 

• använda VPN (Virtuella Privata Nätverk). Den säkerställer anslutningar 
från Internet till nätverket, för att resande medarbetare ska kunna 
använda ett VPN och för att kunna ansluta till företagets nätverk.5  

 

2.2 Brandväggens egenskaper  
Brandväggar använder huvudsakligen fyra grundläggande egenskaper. Dessa är 
paketfiltrering, Network Adress Translation (NAT), proxytjänster och 
övervakning och loggning. En riktig brandvägg ska innehålla dessa funktioner 
vilka kommer att belysas i rapporten.6

2.2.1 Paketfiltrering  

Den allra första brandväggen innehöll endast paketfilter. Filtrets uppgift är att 
jämföra nätverksprotokoll, exempelvis IP och transportprotokoll som TCP (Se 
Avsnitt 6). Detta görs med hjälp av en regeldatabas. Vidare transporteras bara 
de paket som överensstämmer med de kriterier som finns i databasen.  

Filter finns i routrarnas och i servarnas TCP/IP- protokoll. Ett filter som finns i 
routern hindrar att misstänkt trafik når det bestämda nätverket. Om ett filter 
finns i servarnas TCP/IP protokollfilter så hindrar det ett specifikt maskinfilter 
från att svara på misstänkt trafik. Trafiken kommer ändå fram och varje dator 
kan bli måltavla. Därför bör filtrering i servarnas TCP/IP- stackar användas 
tillsammans med routerfiltrering.7

                                                 
5 Brian Komar, Ronald Beekelaar och Joern Wettern, PhD (2002) Brandväggar i ett nötskal, Copyright 
© svensk översättning 2002, Pagina förlags AB, ISBN: 91-7241-075-2, sidan 14 och 15  
 
6 Brian Komar, Ronald Beekelaar och Joern Wettern, PhD (2002) Brandväggar i ett nötskal, Copyright 
© svensk översättning 2002, Pagina förlags AB, ISBN: 91-7241-075-2, sidan 44  
 
7 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, ISBN: 91-636-0736-0,  
sidan 5 
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Interna klienter får anslutas till de yttre värddatorerna och de externa datorerna 
förhindras att införa ett anslutningsförsök. När en intern dator bestämmer att 
införa en TCP -anslutning skickar den ett meddelande till den publika servern. 
Meddelandet talar om för fjärrservern vilken adress som är öppen och vilken 
adress de har. Den externa servern skickar tillbaka data till den port som har 
angivits av den interna klienten. Brandväggen undersöker all trafik mellan det 
interna privata nätverket och det externa publika nätverket. Den vet vilken en 
viss dators IP-adress (Se Avsnitt 6) är och från vilken port datorn kommer att ta 
emot en svarstrafik på.8

Det finns två typer av paketfiltrering: 

• Standardpaketfiltrering  

• Tillståndsstyrd paketfiltrering  

2.2.1.1 Standardpaketfiltrering  

Paketfilter bestämmer om ett paket ska skicks vidare eller inte, via den 
information som finns i varje individuellt paket. De flesta paketfilter kan 
konfigureras och filtrera de mest användbara datafälten.  

De olika datafälten är IP –adress, TCP/UDP- port, fragmentnummer och 
källroutningsinformation.9  

Det finns problem med standardpaketfilter som gör att de inte är helt effektiva. 
En av dessa problem är att de inte kan kontrollera paketens last och den andra 
är att de inte kan bibehålla anslutningens skick, eftersom paketfiltren inte 
inspekterar innehållet för att leta efter farliga eller deformerade data för att 
bestämma om data ska godkännas eller inte. Dessa problem gör att endast 
paketfilter inte räcker för att säkra nätverket.  

Ett exempel på detta kan vara http -innehåll (Se AvsnittS 6) som går tillbaka till 
nätverket. Det skulle kunna innehålla trojanska hästar. Paketfiltren kan inte 
inspektera innehållet så de låter helt enkelt innehållet passera igenom.10  

                                                 
8 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, ISBN: 91-636-0736-0, 
sidan 7 
 
9 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, ISBN: 91-636-0736-0, 
sidan 159 och 160 
 
10 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, ISBN: 91-636-0736-
0, sidan 164 
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2.2.1.2 Tillståndstyrd paketfiltrering11       

Paketfilter har ett antal brister som inte kan inspektera innehållet i själva 
paketet för att kunna avgöra om det ska kastas eller inte. Tillståndsstyrd 
paketfiltrering löser detta problem genom att bibehålla status för all 
kommunikation som flödar genom brandväggen i minnet och genom att 
använda ihågkommen status för att avgöra om enskilda paket ska kastas eller 
inte. ”Tillståndsstyrning filtrerar hela kommunikationsströmmar, inte bara 
paket.”  

”Tillståndsstyrda paketfilter kommer ihåg anslutningens status på 
nätverkssiktet och sessionsskitet genom att registrera information om 
upprättande av sessionen som passerar genom filtrets gateway (Se Avsnitt 6). 
Filtret använder sedan den informationen för att skilja giltiga returpaket från 
ogiltiga anslutningsförsök eller hackande”. 12

Däremot tillåter den inte några tjänster genom brandväggen utom de tjänster 
som de är programmerade att tillåta och anslutningar som de redan har i sina 
tillståndstabeller.  

Tillståndstyrda paketfilter programmeras, så kallade principer, som förändrar 
dess grundläggande beteende. Reglerna eller principerna innehåller vanligtvis 
regler för paket som alltid kastas, och för paket som aldrig kastas. Brandväggar 
med många funktioner kontrollerar också reglerna som översättningen av 
nätverksadresser och användningen av proxy och sammanfattar i regel IP-
adresser, nätverk och portar till tjänster, objekt.  

Det kan filtrera samma information som tillståndslösa filter plus att det kan 
avgöra var biten hör hemma, vilken sida av brandväggen en anslutning startas 
från och annan mer komplex information. Tillståndstyrda filter är betydligt mer 
säkra.  

Tillståndsstyrda filter har problemet med interna protokollanalyser för 
protokoll som http (Se Avsnitt 6) och FTP (Se Avsnitt 6). Men brandväggar som 
Firewall-1 (Se Avsnitt 6) kan tillhandhålla en proxyliknande filtrering på högra 
skiktet för vanligt förkommande protokoll som HTTP, FTP och SMTP (Se 
Avsnitt 6). Det är mer säkert än att inte ha någon inspektion på högre nivå, 
paketen återgenereras inte på samma sätt som på en proxyserver. Det finns 
fortfarande en chans att defekta originaldata skulle kunna passera genom filtret 
till ett mål i nätverket. 

                                                 
11 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan,  
ISBN: 91-636-0736-0, sidorna 166 till 168 
 
12 12 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
 ISBN: 91-636-0736-0, sidan 166 
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2.2.1.3 Nackdelar med paketfilter  

Filter löser inte alla säkerhetsproblem med Internet. För de första finns IP-
adresser för datorerna inne i filtret för utgående trafik, vilket gör det ganska lätt 
att fastställa typen av och antalet Internetdatorer i ett filter. Attackerna riktas 
mot dessa adresser. Filtrering döljer inte identiteten av datorerna innanför 
filtret.  

Slutligen är filter inte tillräckligt komplexa för att kontrollera riktigheten av 
paketens innehåll på nätverksskitet. ”Filter inspekterar exempelvis inte http –
paket som ligger inne i TCP- paket för att avgöra om de innehåller angrepp mot 
webbläsaren eller webbservern i den egna anslutningen. De flesta moderna 
hackerangrepp grundas på att man utnyttjar dessa tjänster på högre nivå 
eftersom brandväggarna nästan helt eliminerat lyckade angrepp på 
nätverksskiktet”.  

Lita inte på att de inbyggda filtren i operativsystemet själv kan skydda 
nätverket. Använd operativsystemets filterfunktioner inne i nätverket för att 
upprätta filter som endast godkänner protokoll som man klarar att behandla.13  

2.2.1.4 Fördelar med paketfilter  

Paketfilter är användarvänligt eftersom det inte kräver något av användaren. 
Det behövs inga kunskaper för att använda dem och inga mjukvaror behöver 
ställas in och anpassas. Den är enkel att implementera. 

Dessa rekommendationer kan användas för att hålla en paketfiltrering säker: 

• Använd ett tillståndsstyrt filter om man inte kan använda en proxy. 
Använd en stark brandvägg. Man ska titta efter brandväggar som utför 
riktiga tillståndsbaserade paketfiltreringar i kombination med 
tjänstespecifika, proxybaserade filtreringar och Network Adress 
Translation. Lita inte bara på paketfilter eller operativsystemets 
funktioner för paketfiltrering för att hålla nätverket säkert. Enbart 
paketfilter kan inte säkra ett nätverk tillräckligt. 

• Alla portar bör som standard vara stängda. Blockera alla portar och 
godkänn bara de portar som kommer att användas och returkanalerna 
från anslutningar som startas från insidan av nätverket.    

• Säkra det grundläggande operativsystemet. All säkerhetsprogramvara 
baserar säkerheten i ett paketfilter på säkerheten i den enhet som det 
körs på.14 

                                                 
13 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
 ISBN: 91-636-0736-0, sidan 7 och 8 
 
14 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
 ISBN: 91-636-0736-0, sidan 170 och 171 
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2.2.2 Network Adress Translation (NAT)  

Network Adress Translation är en nätverksadressöversättning eller 
adressöversättning. Den skyddar interna datorers identitet på det publika 
nätverket. Windows 2000 och XP, Linux och många andra moderna UNIX- 
operativsystem är utrustade med denna funktion som är en del av 
operativsystemet. Men Windows NT har inte denna funktion. 

NAT döljer interna IP-adresser genom att omvandla alla interna datorers 
adresser till brandväggens adress. Brandväggen sänder tillbaka ett nytt paket 
från den interna datorns egen adress. NAT är faktiskt grundläggande proxy där 
en enda dator gör förfrågningar på alla interna datorers vägnar och döljer deras 
identitet för det publika nätverket. I vissa operativsystem fanns inte denna 
funktion men i Windows 2000 och senare operativsystem från Microsoft kan 
man erbjuda Network Adress Translation. Och alla moderna brandväggar 
innehåller NAT.15

Man behöver inte känna till hur IP-adresserna är strukturerade för att förstå 
NAT. Däremot är det viktigt att förstå att IP-adresser inte är några 
slumpmässigt utvalda siffror. Den kan jämföras med en vanlig postadress. Det 
går inte att bara hitta på en giltig adress. Längs gatan är husen numrerade i en 
viss ordning, gatans namn och postnummerområde bestäms centralt, osv. Alla 
dessa uppgifter är en del av ett större system som gör att det går att hitta rätt 
adressat. På samma sätt innehåller en IP-adress information i enlighet med ett 
större system. Det här systemet gör det möjligt att överföra data till din dator så 
att den kan kommunicera via Internet.  

När det gäller NAT är det bäst att tänka på ditt nätverk och Internet som två 
skilda miljöer. En enhet som erbjuder NAT –tjänster behöver bara en IP-adress 
för att kunna skicka och ta emot data från Internet, precis som man har en 
hemadress. Datorerna i lokala nätverk tilldelas IP-adresser, men dessa adresser 
används inte utanför det lokala nätverket.  

NAT utnyttjar en del av Internet- adresseringen som kallas portar. Data skickas 
inte bara till en individuell IP-adress utan till ett visst program som används på 
den datorn. Webbläsarpaketen går till webbläsaren, e-postpaket till e-
postporten och så vidare. När det gäller Internet räknas nätverket som en enda 
dator vilket gör att man kan använda en IP-adress. Genom att portar används 
inom NAT skickas e- postmeddelande eller webbsidor till rätt dator och rätt 
program.16   

                                                 
15 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
 ISBN: 91-636-0736-0, sidan 173 och 174 
 
16 http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=58514-sv 
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Det finns brandväggar som stödjer varierande typer av Network Adress 
Translation. De främsta funktioner hos en NAT- brandvägg är: 

• Dynamisk översättning, där interna klienter delar en enda eller en liten 
grupp av interna IP-adresser med avsikten att dölja sina identiteter. 

• I statisk översättning finns vanligtvis en server som har en bestämd 
översättning som aldrig förändras.  

• Översättning med nätverksredundans, där flera Internetanslutningar är 
knutna till en enda NAT- brandvägg som vilka väljer.17  

2.2.2.1 Nackdelarna med NAT  

Det finns vissa nackdelar med att använda NAT och det kan vara värt att 
påpeka vilka de är.  

Ett annat problem som används av oseriösa personer är att hackers kan skicka 
IP-paket med förfalskande IP-adresser för att dölja var de kommer ifrån. Det 
görs av en hackare med avsikt att krascha datorn. Oftast leder det till att en IP-
källadress inte alltid berättar hela sanningen.18

Ett annat problem som kan uppstå är när paketfiltreringen måste ta bort 
information från listan med returpaket som den förväntar sig att ta emot. Om 
brandväggen inte kan upptäcka att ett kommunikationsammanträde har 
avslutats måste den automatiskt ta bort förbindelser efter att en viss tid har gått. 
Under denna tid som NAT-förbindelsen finns kan hackers försöka skicka paket 
till den fortfarande öppna returporten. Om IP-adresserna stämmer överens kan 
brandväggen överföra paket till den privata nätverksdatorn. Det är inte 
sannolikt att den privata nätverksdatorn väntar sig paket på den port som den 
använde. Detta visar att även ett tillförlitligt paketfilter och en NAT- koppling 
kan utnyttjas av hackaren, om hackaren har tillräckligt med information och 
gör sina intrångsförsök vid rätt tid punkt.19

”Om hackaren inte kan ta sig in i nätverket så kan man ändå inte förhindra att 
användare kan ta sig till hackaren. Det kan ske genom en förfalskad e- post 
med en länk till en webbplats eller att locka användare med ett innehåll på en 
webbplats. Användare ansluter sig till en maskin vars syfte är att plocka upp 
information om nätverket.”20  

                                                 
17 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
 ISBN: 91-636-0736-0, sidan 177 
 
18 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
 ISBN: 91-636-0736-0, sidan 178 och 179 
 
19 Brian Komar, Ronald Beekelaar och Joern Wettern, PhD (2002) Brandväggar i ett nötskal, 
Copyright © svensk översättning 2002, Pagina förlags AB, ISBN: 91-7241-075-2, sidan 61 
20  Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
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2.2.3 Proxy  

Förutom paketfiltrering och NAT finns ytterligare funktioner i en brandvägg. 
En av dessa är Proxy som ibland kallas för tillämpningsgateway. Proxy betyder 
ersättare eller representant, en utvidgad version av ett paketfilter.  

Proxy fungerar som förbindelseofficer. Den privata nätverksdatorn skickar en 
viss Internetbegäran till brandväggen. Proxy i brandväggen tar emot denna 
begäran och kontrollerar hela paketet mot en regel som konfigurerats och 
återbildar därefter hela Internetbegäran innan den skickas till den mottagande 
servern på Internet. Det återsändande resultatet kontrolleras igen och om 
reglerna medger att det får passera bygger brandväggen upp ett svarspaket och 
skickar den till den privata nätverksdatorn.  

Proxy sköter två separata anslutningar. En anslutning går mellan proxy och den 
privata datorn och den andra anslutningen mellan proxy och Intern-servern.21 
Den innehåller ett antal säkerhetsfördelar, vilka är följande: 

• Proxy döljer klienter från externt utsättande. Proxy kan göra att 
nätverket ser ut som en enda maskin eftersom bara en enda maskin 
skickar efterfrågningar till Internet. Ett annat sätt att dölja klienter är 
multiplexering av anslutningar, där en proxy kan användas för att en 
enda Internetanslutning och IP-adress ska kunna delas av ett helt 
nätverk. Av detta skäl är enkla proxyservar som WinGate mycket 
populära i hem och små kontorsmiljöer. Och där är en enda uppringd 
anslutning tillgänglig.  

• Blockering av URL (Se Avsnitt 6) gör att administratören kan förhindra 
åtkomsten till vissa webbplatser som är baserade på deras URL. Med 
detta menas att dina anställda hålls ifrån vissa webbplatser som man inte 
vill att de ska komma åt. Denna funktion är lätt att införa genom att 
proxy kontrollerar den förfrågade webbsidan mot en lista av nekade 
sidor. Om adressen är blockerad kommer proxyn inte att behandla 
förfrågningen av webbsidan.  

                                                                                                                                            
 ISBN: 91-636-0736-0, sidan 188 
 
21 Brian Komar, Ronald Beekelaar och Joern Wettern, PhD (2002) Brandväggar i ett nötskal, 
Copyright © svensk översättning 2002, Pagina förlags AB, ISBN: 91-7241-075-2, sidan 61och 62 
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• Proxy kan filtrera farligt innehåll som virus och trojanska hästar innan 
det förs vidare till klienten. Proxy letar i lasten efter misstänksamt 
innehåll. Innehållsfilter kan användas för att kontrollera närvaron av 
vissa ord eller fraser som varumärket för företagets konkurrenter eller 
vissa aktuella nyhetsartiklar på webbsidor. Kontroll av konsistens syftar 
på att undersöka innehållet i ett protokoll. Den garanterar att speciella 
deformerade innehåll inte kan användas för att utnyttja en svaghet i 
säkerheten i det interna nätverket.  

Förutom säkerhetspaket kan proxyservrar ge viktiga förbättringar av prestanda 
som att den kan spara ofta efterfrågat data i cachen för att förbättra prestanda 
genom att avlägsna onödig åtkomst till långsammare externa nätverket. Och 
den kan balansera belastningen av tjänster över ett antal interna servar.22  
 

2.2.3.1 Konsekvenserna med proxy  

Proxy kan vara en känslig punkt. Om hackaren kopplar ifrån proxyn, kan hela 
organisationen stängas av från Internet. Proxyservar innehåller inte den 
funktionalitet som behövs för att skydda sig själva. De är mycket sårbara både 
för intrång och översvämning. De moderna proxyservrarna innehåller vanligen 
en reservfunktion där det finns en proxy till med samma nätverksanslutningar. 
Om den första proxyn kommer ur funktion kommer den andra proxyn att ta 
över IP-adresser. Andra proxyservar har en lastbalanseringsfunktion för att 
använda flera olika proxy som är ständig igång.    

En proxyaktiverad funktion måste finnas för varje tjänst där man ska använda 
en proxy. Till exempel, en webbläsare måste stödja anslutningen till 
proxyserver genom att konfigurationsalternativen visar vilken proxytjänst alla 
förfrågningar ska överföras till. Om en klientprogramvara inte kan konfigureras 
att använda en proxy så kan inte en proxytjänst användas utom med en riktig 
Network Adress Translator. Detta kan skapa stora problem för tjänster som 
FTP (Se Avsnitt 6), där klientprogramvaran som finns i de flesta operativsystem 
inte stödjer anslutning till proxy.23   

 

 

 

 
                                                 
22 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
 ISBN: 91-636-0736-0, sidorna 197 till 201 
 
23 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
 ISBN: 91-636-0736-0, sidan 204 och 205 
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2.2.4 Övervakning och loggning24   

Övervakning och loggning används för att logga alla anslutningar och för att 
man på så sätt kan blockera alla paket. Det finns olika skäl varför övervakning 
och loggning ska användas.  

Ett av skälen varför funktionen används är att upptäcka intrång. Det skulle vara 
illa om hackare trängde in i nätverket utan någon upptäckt. Ju längre tid det går 
innan man upptäcker hackare i nätverket, desto mer skadat blir systemet. Tack 
vare loggfiler kan hackare upptäckas i tid genom att man får bevis för ett 
intrång i nätverket. Genom att ofta titta på loggfiler kan det misstänkta mönstret 
upptäckas. Även om hackar-intrång upptäcks måste hackare stoppas för att 
samma attack inte ska upprepas. Detta kräver noggrann analys av loggfilerna. 
Förhoppningsvis kan hackarens intrång ses inne i själva nätverket och när 
hackern kom in i nätverket.  

Den hackaren försöker göra är att radera eller ändra i loggfilerna eller 
konfigurera att logga mindre. För att kunna skydda nätverket, sparas 
loggfilerna under lång tid. Loggfilerna behålls länge för att upptäcka när 
attacken inträffade av hackaren.  

Det kan också vara så att hackaren ändrar eller raderar loggfilerna för att dölja 
spåren efter sig eller för att förhindra att bli upptäckt. För att undvika detta 
lagras loggfilerna på någon annan dator eller skrivs till en enhet som kan bara 
skrivas en gång, som en CD-ROM. 

2.3 Hackare  
Ordet hackare refererar till de personer som begår databrott. Till exempel 
någon som bryter sig in i datorsystem. Det finns två typer av hackare: Hackare 
som hackar under sin fritid och de hackare som får betalt av någon för att 
hacka.  

Hackare målas upp som en bild av tonårspojkar som kallas för ”script kiddies”. 
De laddar ner hackerprogram, som kallas för skript, från webbplatser för 
hackare och testar de olika skripten mot publika servrar på Internet. Det finns 
olika kategorier av hackare: Säkerhetsexperter, skriptmarodörer, ej 
heltidsanställda, ideologiska hackare, kriminella hackare, företagsspioner och 
missnöjda medarbetare. De farligaste hackarna är de sist nämnda.25

                                                 
24 Brian Komar, Ronald Beekelaar och Joern Wettern, PhD (2002) Brandväggar i ett nötskal, 
Copyright © svensk översättning 2002, Pagina förlags AB, ISBN: 91-7241-075-2, sidan 64 och 65  
 
 
25 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
 ISBN: 91-636-0736-0, sidan 33 och 34 
 

15 



Genomförande 

2.3.1 Skriptmarodörer 

Skriptmarodörer är högstadie-, gymnasie- eller universitetselever. De bor 
hemma hos sina föräldrar och om de har jobb så är det bara på deltid. De är 
inskrivna på alla datakurser och kan använda sina egna datorer eller skolans 
resurser för att utföra hackande.  

Skriptmarodörer är de som är på nöjestripp genom cyberrymden letande efter 
tillfälliga mål och som ägnar sig åt att imponera på kompisarna. De vill inte 
skada systemet. I många fall vet de inte att de har varit i systemet om det inte 
har någon alarmprogramvara eller en brandvägg som observerar attacker. 
Skriptmarodörer utgörs av 90 % av de hackande på Internet.  

De hackar främst för att få gratis material som programvara och musik. De 
kopierar programvara mellan varandra, och gör MP3-filer från cd-skivor med 
sin favoritmusik. De bedriver även byteshandel till exempel för att få full 
funktionalitet på demoversioner av program som kan laddas ner från Internet.    

2.3.2 Kriminella hackare  

Kriminella hackare hackar för att hämnas eller för att stjäla. Kriminella hackare 
är de som det står om i tidningar eller de som trängt in i Internetserver för att 
stjäla kreditnummer, gjort överföringar från banker eller utfört hackande mot 
en banks webbplats i syfte att stjäla pengar.  

Dessa hackare är som vilken annan kriminell person som helst. De är ute efter 
vad de kan får tag på från vem som helst oavsett kostnaden för offret.  
 

2.3.3 Missnöjda medarbetare  

Missnöjda medarbetare är det farligaste säkerhetsproblemet av alla. En anställd 
som har egna intressen att bevaka har både orsaker och motiv för att ställa till 
allvarliga skador i nätverket. Denna typ av attacker är svåra att upptäcka innan 
de händer.  

De allra vanligaste operativsystemen har inbyggda interna säkerhetsfunktioner 
som används för att hålla användare under kontroll. Användare som har varit 
administratörer i nätverket känner till alla hål, bakdörrar, lösenorden för alla 
användare och alla administrativa verktyg. Dessa verktyg kan användas för att 
genomföra alla olika typer av attacker mot datorerna. Inget av de vanliga 
operativsystemen har varit immuna mot dessa angrepp.  
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Det finns olika sätt för hackare att komma in i ett nätverk. Några av dessa är att 
använda en dator i nätverket, genom anslutning till Internet och genom att 
direkt ansluta till nätverk, vanligtvis via ett trådlös LAN (Se Avsnitt 6).  

2.3.4 Direktintrång  

Hackare har rykte om sig att sitta vid en lokal terminal eller vid en 
nätverksklient för att kunna göra ytterligare intrång. Andra möjliga och mer 
sällsynta är intrång över en trådlös länk eller avlyssning av något globalt 
nätverk som nätverket är direkt anslutet till, som en kabelanslutning.  

Lösningen för direktintrång är lätt. Detta löser man genom att ha en stark fysisk 
säkerhet inom företaget och genom att betrakta varje kabel eller anslutning som 
lämnar byggnaden som ett publikt media. Detta betyder att brandväggen ska 
ligga mellan WAN-länkar (Se Avsnitt 6) och det interna nätverket eller bakom 
trådlösa länkar. På detta sätt övervakar brandväggen alla dessa anslutningar 
som lämnar byggnaden och det är möjligt att eliminera direktintrång.   

Ett av flera problem med direktintrång är en hackare som arbetar i företaget. 
Detta problem är mycket svårare att lösa eftersom hackare har ett giltigt konto i 
nätverket och kunskapen om vilken information de använder. Problemen kan 
lösas med strikta säkerhetsåtgärder vilket kan leda till att nätverket blir svårt att 
använda för legitima användare. Det finns en annan möjlighet att skydda sig 
mot detta. Genom noggrann övervakning som spårar allting de anställda gör 
kan man skydda sig bättre. Noggrann övervakning förhindrar inte stöld av 
informationen eller förlust men istället visar den hur det hände och från vilken 
konto attacken kom.26  

2.4  Hackarteknik  
 

Hackarens attacker går stegvis med olika verktyg och metoder. Först väljer de 
någon att attackera. För att göra detta måste det finnas någon attackväg så att 
maskinen har visat sin närvaro. Vidare bestämmer hackaren målets 
kännetecken innan den verkligen attackeras. Detta kan uppnås genom att testa 
målet genom användande av ickeattackmetoder för att samla information från 
det. Hackare väljer en eller flera attacker mot målet. Attacken baseras på 
information från förgående etapp. Hackaren fortsätter med den pågående 
attacken eller en serie av attacker. De olika stegen kan brytas ned i följande 
områden, som tjuvlyssnande och snokande, översvämning, utnyttjande av 
protokoll, imitation, mellanhand och kapning.  

                                                 
26 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
 ISBN: 91-636-0736-0, sidorna 35 till 41 
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2.4.1 Spionerande och snokande  

Det första en hackare gör för att få information om nätverket är att helt enkelt 
avlyssna och att be nätverksdatorn om information. Hackaren behöver inte ens 
kontakta datorerna utan de kan kommunicera med andra datorer som 
tillhandhåller tjänster som datorerna litar på.  

Hackare utnyttjar all data och de nätverkstjänster som visas för dem. Vanliga 
metoder för hackande omfattar följande aktiviteter: 

• Få tag i lösenordet 

De flesta hackares angrepp löper en viss risk att bli upptäckt. En av de 
aktiviteter som inte utgör någon risk är tjuvlyssnande på lokala 
nätverksmedia för att få inloggningsinformation.  

Många krypterar inte lösenordet och låter vilken dator som helst på vägen 
mellan klienten och server höra användarnamnet och lösenordet. ”En 
hackare kan registrera användarnamnet och det krypterade lösenordet för att 
sända till servern senare i en repetitionsattack eller dekryptera lösenordet 
om krypteringsalgoritmen är felaktigt eller svag.” 27

Det enda sättet att skydda sig mot attack är att välja ett lösenord som är 
tillräckligt komplex så att lösenordet inte kan hittas inom en rimlig tid. 
Detta kan göras genom att välja ett långt lösenord sju tecken eller mer och 
använda en kombination av olika tecken stora bokstäver, små bokstäver, 
siffror och specialtecken. Lösenordet ska regelbundet bytas ut för att 
minimera den tid som hackaren har på sig för att knäcka lösenordet och den 
tid han eller hon sedan kan använda lösenordet.  

• Analysering av nätverkstrafik  

Det är inte bara lösenordet som hackare söker under tjuvlyssnande av 
nätverkstrafik. En av sakerna som hackare letar efter är IP-adresser från 
källdatorer. Särskilda typer av nätverkstrafik från eller till en dator som kan 
identifiera datorns funktioner som tillexempel DNS- förfrågningar till en 
dator.  

Proxy och Network Adress Translation är det bästa verktyget för att hindra 
trafikanalyser från att avslöja för mycket om nätverket. ”Brandväggen gör 
att all Internettrafik ser ut att komma från en och samma dator.”28  

                                                 
27 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
 ISBN: 91-636-0736-0, sidan 45 
 
28 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
 ISBN: 91-636-0736-0, sidan 47 
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• Avsökning av nätverksadresser  

Hackaren anger i detalj en början och ett slut av ett adressområde som ska 
sökas igenom. Efter att hackare har angivit början och slut kommer 
hackarens program att försöka inrätta en anslutning till en dator på varje 
nätverksadress i tur och ordning. ”Om en dator svarar på någon av dessa 
adresser har hackaren funnit ett mål till.”  

Det är viktigt att titta efter såna attacker. En administratör som ser att sådan 
attack är under utveckling kan han stoppa den. Administratören 
konfigurerar gateways (Se Avsnitt 6), paketfilter och routrar så att de avvisar 
nätverkstrafik från den kränkande värddatorn.29

2.4.2 Imitationer  

”Imitation innebär att en dator eller webbplats körs av en hacker som låtsas 
vara någon annan webbplats. En hackare skapar en webbplats som ser ut som 
en populär e-handelsplats och som samlar in kundnamn och information om 
betalningar när kunderna skriver in dem på webbplatsen. Hackarens mål är att 
tränga igenom i nätverkets säkerhet och få information om resurserna på 
datorerna i nätverket”.30  

Det räcker att bara spionera på trafiken i nätverket. Hackaren kan få tillräckligt 
med informationen för att logga in på nätverket. Om det inte funkar kan 
hackaren förenkla funktionaliteten i nätverket via en översvämningsattack. 
Datorer i nätverket avslöjar tillräckligt, vid översvämningsattacken, för att 
hackaren ska kunna bryta sig in.31  

2.4.3 Mellanhand  

Denna attack handlar om att fånga upp en obehörig anslutning mellan två 
datorer och sedan ta över denna anslutning. När användare har gjort anslutning 
till servern, utgår den från att all nätverkstrafik som anländer över denna 
anslutning har sitt ursprung hos användaren som gjorde anslutningen. När en fil 
används ges behörighet för åtkomsten som basers på användarens behörighet.  

                                                 
29 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
 ISBN: 91-636-0736-0, sidorna  43 till 48 
 
30 Brian Komar, Ronald Beekelaar och Joern Wettern, PhD (2002) Brandväggar i ett nötskal, 
Copyright © svensk översättning 2002, Pagina förlags AB, ISBN: 91-7241-075-2, sidan 107 
 
31 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
 ISBN: 91-636-0736-0, sidan 57  
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Nätverksattacker kan göras genom att lyssna på anslutningar och sedan skicka 
nätverkspaket till servern. I dessa nätverkspaket kommer hackarens dator att 
uppträda som den ursprungliga datorn. Om hackaren lyckas med sådant 
angrepp så kommer hackaren att få alla behörigheter som den ursprungliga 
användaren hade.32  

I ett osäkert nätverk som Internet är det svårt att försvara sig mot 
mellanhandattack. Att lyckas med en sådan attack är väldigt svårt att 
åstadkomma. Man bör aldrig ansluta till nätverket genom att använda ett 
administrativt konto över ett osäkert nätverk.  

För att skyddas mot mellanhandattacken används kryptering för att skapa säkra 
kommunikationslänkar över ett TCP/IP –nätverk.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Brian Komar, Ronald Beekelaar och Joern Wettern, PhD (2002) Brandväggar i ett nötskal, 
Copyright © svensk översättning 2002, Pagina förlags AB, ISBN: 91-7241-075-2, sidan 106 och 107  
 
33 Matthew Strebe och Charles Perkins (2002), Brandväggar 24sju 2:a upplagan, 
 ISBN: 91-636-0736-0, sidan 61  
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3 Genomförande  

3.1 Norton Personal Firewall 2005  
Det finns många skäl för att man ska skydda datorn. En av dessa skäl är när 
användare använder datorn för att sköta affärer, handla på nätet eller till och 
med banktjänster via Internet, då måste lokalfilerna på hårddisken skyddas mot 
åtkomst utifrån. Listan är lång med orsaker till att en dator ska ha en 
brandvägg.   

Personliga Brandväggar kan inte jämföras med företagsbrandväggar. De har 
olika syften i båda kategorierna och innehåller olika funktioner. En av 
skillnaderna är kostnaderna som kan avskräcka folk. Andra orsaker är att den 
person som använder den personliga brandväggen är den person som 
konfigurerar den. När ett nytt protokoll används för första gången kan en 
personlig brandvägg be användaren att bekräfta att trafiken är tillåtet.  

Företagsbrandväggar kan inte installeras på ett operativsystem för datorer som 
man använder hemma. Det är viktigt kunna konfigurera en brandvägg på en 
dator. Konfigurering av brandväggen ska vara lätt och ingen vill läsa igenom en 
800-sidig handbok innan webbläsare kan konfigureras för att ansluta till 
Internet.  

Brandväggen Norton Personal Firewall 2005 är en av de brandväggar, som är 
gratis. Den har ett enkelt användargränssnitt och några enkla inställningar. Den 
kan användas gratis för personligt bruk men för företagsbruk måste en mindre 
avgift betalas. Den är även enkel att konfigurera och fungerar bra. Här beskrivs 
Norton Personal Firewall 2005 som kostnadsfritt kan laddas ner upptill 15 
dagar från www.download.com. 

 

3.2 Produktbeskrivning  
De vanligaste nyckelfunktionerna är att automatisk blockera inkräktare och 
Internet-tjuvar. Norton Personal Firewall 2005 döljer datorn så att hackarna inte 
kan hitta den och övervakar och reglerar all inkommande och utgående 
Internettrafik. Man bestämmer själv vilka program som ska anslutas till Internet 
och blockerar webbannonser och popupfönstrar så att man kan surfa snabbare. 
Den är enkel att installeras i hemnätverket och även fortsätter skydda den 
bärbara datorn som ansluts till ett annat nätverk. 
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En av dem vanligaste situationerna där man har Norton Antivirus 2005 och 
Norton Personal Firewall 2005 är att virussökningen inte startar. Problemet 
löses genom att stänga ner Norton Personal Firewall och sedan dubbelklicka på 
ikonen Norton AntiVirus 2005 på skrivbordet. Om man inte kan hitta 
AntiVirus- ikonen kan man klicka på Start> Program eller Alla Program> 
Norton AntiVirus 2005. Konfigurationsguiden ska då starta och när den gör 
de ska anvisningarna följas för att slutföra konfigurationen.  

När Norton AntiVirus har konfigurerats ska man kunna köra en virussökning 
från både Norton Personal Firewal och Norton AntiVirus.  

En annan situation kan vara om Norton Personal Firewal är kompatibel med 
den Internetleverantörs proxyserver. Norton Personal Firewal fungerar 
tillsamman med de flesta proxyservrar, men ibland måste man ändra 
programkonfigurationen. Om man vill ta reda på om brandväggen fungerar 
ihop med Internetleverantörs proxyserver då öppnar man menyn Statistik och 
klickar på Mer information. Efter att man har klickat på Mer information 
tittar man på antalet skickade och mottagna byte i menyn Nätverk. Senare 
öppnas en webbläsare och ansluts till webbplatsen. Om siffrorna på menyn 
Totalt antal skickade och mottagna byte ändras fungerar brandväggen ihop 
med proxyservern.  

3.2.1 Systemkrav 

Systemkraven i Norton Personal Firewall 2005: 

  Windows® XP Home/Professional Edition  

• 300 MHz processor eller snabbare  

• 256 MB RAM-minne  

• 125 MB hårddiskutrymme 

Windows 2000 Pro med SP3 eller senare  

• 300 MHz processor eller snabbare  

• 256 MB RAM-minne  

• 125 MB hårddiskutrymme 
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Bild 1.  www.download.com och brandväggen Norton Personal Firewall 2005 

 

Bild 2.  Här klickas på ”Kör” 
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Bild 3. Filerna hämtas  

 

 

Bild 4. Överföringen av filerna är klar  

 

 

Bild5. Här körs programmet  

 

 

 

Bild 6.  Installering av Norton Personal Firewall 2005 påbörjas  
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Bild 7.  Klicka på nästa  

  

Bild 8.  Först accepteras licensvillkoren.  Klicka på nästa   

 

Bild 9.  Välj var filen ska sparas i datorn 
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Bild 10.  Efter omstart av datorn slutförs inställningen av brandväggen   

 

Bild 11.  Klicka på nästa för att fortsätta  

 

Bild 12.  Här kan väljas att prova produkten upptill 15 dagar  
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Bild 13.  Bocka för i rutorna innan du börjar använda Norton och klicka på 
”Finish”   

 

Bild 14.  Här ser man komponenter som är installerade i datorn.  Klicka på 
nästa för att få tillgängliga uppdateringar  

 

Bild 15.  Söker för uppdatering till följande Symantec produkter och 
komponenter  
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Bild 16.  Här väljs automatisk konfigurering av Internet access   

 

 

Bild 17.  Om man klickar på någon av rubrikerna som Ad Blocking (Se bilaga 
6) får man en ruta till höger där det står ”Konfigurera”.   

 

 

Bild 18.  Aktivering av Ad Blocking är gjord.  
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Bild 19.  Senare klickar man på ”Nästa” för att ladda ner och installera 
följande uppdateringar.   

 

 

Bild 20.  Här slutförs det hela och visas att följande uppdateringar är 
nedladdade och installerade. Brandväggen sätts igång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 



Genomförande 

3.3 Säkerställ en brandvägg   
Innan Internet anslutning skapas bör man försäkra sig om att ha en aktiverad 
brandvägg. En brandväggs funktion är att hålla icke önskvärd nätverktrafik 
borta från datorn. Vissa virus och datorintrång kan förhindras om en brandvägg 
finns installerad på datorn.  

Har man inte någon av brandväggarna, som exempelvis Norton Personal 
Firewall 2005, på datorn så kan den inbyggda brandväggen i Windows XP 
aktiveras. Den består av följande fyra steg: 

1. Klicka på Start – Kontrollpanelen  

2. Gå till Nätverks- och Internetinställningar och sen Windows– 
brandväggen.  

3. Verifiera att brandväggen är påslagen; På (rekommenderas). Se 
bilden nedan: 

 

4. Klicka på OK.  
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4 Resultat 

4.1 Brandväggens innehåll  
Det finns olika typer av brandväggar. Vilken typ av brandvägg man ska välja 
beror på vilka detaljerade behov som behövs för skydd och drift. Olika typer av 
brandväggar kan vara tillexempel personlig brandvägg, brandväggar för 
avdelningar eller små organisationer och storföretagsbrandväggar.  

Brandväggens roll är att skydda nätverket mot olika hot. Brandväggar avgör 
vilken trafik som ska skickas vidare och vilken trafik som ska stoppas. Allt 
detta beror på vilka regler man har satt upp. Brandväggen installeras där det 
interna nätverket ansluts till Internet. Grunderna för alla brandväggar är i stort 
sett de samma.   

Det är viktigt att brandväggen ska ha fyra grundläggande funktioner som 
paketfiltrering, nätverksadressöversättning, tillämpningsproxy och övervakning 
och loggning. Dessa grundläggande funktioner har både fördelar och nackdelar. 
En riktig brandvägg ska innehålla alla dessa fyra grundläggande funktioner.   

• I paketfiltrering undersöks alla nätverkspaket som går genom 
brandväggen. Brandväggen fattar beslut om den ska tillåta eller blockera 
varje paket.  

• I nätverksadressöversättningen döljs den verkliga IP-nummer som 
används i det interna nätverket. Alla brandväggar kan utföra 
nätverksadressöversättning.  

• Den tredje brandvägg egenskapen är Proxys eller tillämpningsproxy. 
Den läser igenom alla tillämpningsdata i paketet och den förnyar ett 
tillåtet paket. Ett nytt paket bildas och skickas från brandväggen till 
servern på Internet.  

• Egenskapen övervakning och loggning används för att logga alla 
anslutningar och för att den kan blockerar alla paket. Det är viktigt att 
veta vad som händer i en brandvägg. Detta hjälper oss att analysera en 
säkerhetsläcka och redovisa prestanda.  

Brandväggen kan inte förhindra alla säkerhetsproblem. Säkerhetshot som 
brandväggen inte kan skydda sig mot är attacker inifrån, hackers och virus och 
program med trojanska hästar samt dåligt utbildade brandväggsadministratörer.  

Inget nätverk som är ansluten till Internet kan göras säkert. Brandväggen kan 
hålla hackaren på avstånd. Det finns många olika sätt att utnyttja 
nätverksanslutningar; ingen metod är helt säkert. Man tar för givet att 
säkerhetsproblemen är borta när brandväggen visar sig vara effektiv. Det är inte 
sant, ta aldrig en brandvägg för given.  
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En korrekt konfigurerad brandvägg kan förhindra obehörig trafik från att 
komma in i nätverket eller att förhindra att data läcker ut. Dessa båda 
funktioner kan förhindra att hackers kommer åt datorer på nätverket och kan 
förhindra datavirus att komma in i nätverket.  

Brandväggen kan inte skydda mot attacker som går förbi brandväggen, som 
tillexempel en anställd på kontoret som av misstag tar in ett datavirus till jobbet 
på en smittad diskett. En rätt konfigurerad brandvägg är det bästa skyddet mot 
en mängd olika nätverksattacker.  

4.2 Hackar metoder  
En stor mängd metoder kan användas för att komma in i ett nätverk. Ett av 
dessa hot kan komma från dem som vidtar obehöriga åtgärder. Detta kan vara 
att någon tittar i en kollegas filer utan att ha tillstånd till det. Andra hot som 
uppkommer är manipulation. Manipulation är en term där man lurar folk att ge 
någon tillträde som man egentligen inte ska ha. Eller får dem att dela med sig 
av information som de inte får sprida.  

De flesta operativsystem och andra program har svagheter. Dessa svagheter 
upptäcks av hackare. Programvaran ska vara felfri men tyvärr är det inte alltid 
så. Dessa inbyggda fel eller buggar är verkliga. Hackers kan använda 
programfel för att få dessa program att krascha eller för obehörig åtkomst till 
datorer.  

Programfel tillhör verkligheten men de flesta större leverantörer av 
programvara ser ständigt över sina produkter på grund av reaktioner från 
kunderna. Det finns inga garantier att en hackare inte hittar fel innan 
leverantören släpper ut en ändring. Detta kan lösas genom att snabbt lägga in 
alla uppdateringar så fort en svaghet upptäcks i programmet. 

Det är svårt att ligga före alla hackers. De fel som upptäcks i en produkt ska 
först och främst åtgärdas genom att man kontaktar leverantören av produkten. 
Leverantörerna ska kunna ha möjlighet att skicka ut en rättelse av felet innan 
det upptäcks av kunderna. Men hackaren kommer inte att meddela tillverkarna 
om brister de upptäcker utan kommer att använda dem för egna skumma syften.  

Hackaren är skälet till att man behöver brandväggar. Det finns olika kategorier 
av hackare. Några av dem är skriptmarodörer, kriminella hackare och 
missnöjda medarbetare. Missnöjda medarbetare är det farligaste 
säkerhetsproblemet av alla. En anställd har både orsaker och motiv för att ställa 
till allvarliga skador i nätverket. Denna typ av attacker är svåra att upptäckas i 
nätverket.  

Hackare kan komma in i ett nätverk genom att direkt använda en dator i 
nätverket, genom att ringa upp via en fjärrstyrd server, genom anslutning över 
Internet och genom att direkt anslutas till nätverket (vanligen via ett trådlös 
LAN).  
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Attacken går stegvis med olika metoder. Det första steget under attacken är att 
välja målet att attackera. Vidare att välja någon attackväg till målet och därefter 
väljer hackaren flera attacker mot målet.  

En av dessa steg som hackaren använder är tjuvlyssnande och snokande. Det 
första hackaren gör är att avlyssna och be nätverksdatorn om informationen. 
Hackaren kan uppfånga lösenordet, analysera nätverkstrafik och att göra en 
avsökning av nätverksadresser.  

Det finns olika sorter av attacker. En av dem är det som kallas mellanhand. 
Med denna attack kan hackaren fånga upp en obehörig anslutning mellan två 
datorer och ta över denna anslutning. Nätverksattacker kan göras genom att 
lyssna på anslutningar och sedan skicka nätverkspaket till servern. Om 
hackaren lyckas med denna attack kan han få alla behörigheter som den 
ursprungliga användaren har. För att kunna skydda sig mot sådana attacker ska 
kryptering användas.   

4.3 Sammanställning av brandväggen  
När det gäller brandväggar är reglerna viktiga. En brandvägg tillämpar regler 
hur nätverkstrafik kan få komma in i och gå ut ur personliga eller lokala 
nätverk. De flesta innehåller redan förkonfigurerade regler. När reglerna är på 
plats kommer brandväggen att undersöka all trafik i nätverket och spärra 
trafiken när reglerna förbjuder den.  

Norton Personal Firewall 2005 är en av de gratis brandväggar som kan hämtas 
på Internet. Den kan laddas ned gratis och den har ett enkelt 
användargränssnitt. Den är även enkel att konfigurera och fungerar bra.    

Installering och konfigurering av brandväggen Norton Personal Firewall 2005 
visas steg för steg i avsnittet genomförande. Konfigurering av regler görs 
automatiskt men om man vill konfigurera Ad Blocking skall man klicka på en 
konfigureringsknapp. All uppdatering installeras och brandväggen kan brukas. 
Konfigureringen av regler för ett hemmanätverk är väldigt enkel. Att ställa upp 
reglerna för ett stort företag med många webbservar, tusentals användare och 
många avdelningar kan vara mycket mer komplicerat.  

Innan anslutningen till Internet ska man ha någon slags brandvägg. Windows 
XP brandväggen kan aktiveras på den personliga datorn. Aktivering av 
brandväggen Windows XP består av fyra steg. Det första steget är att klicka på 
start och kontrollpanelen. Andra steget är att gå till nätverksanslutningar och 
Internetanslutningar och vidare till Windowsbrandväggen. De sista två stegen 
är där man ska verifiera att brandväggen är påslagen och klicka på OK. 
Brandväggen sätts igång.     
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5 Slutsats och diskussion   
Brandväggen skyddar nätverkstrafiken och avgör vilken trafik som ska skickas 
vidare och vilken trafik som ska stoppas. Detta beror på de regler som är 
uppsatta. Brandväggen installeras där det interna nätverket ansluts till Internet. 

Det finns många brandväggar på marknaden och det är svårt att bestämma 
vilken man ska använda för eget bruk. Vi kan fråga oss själva om en brandvägg 
verkligen skyddar mot alla dessa hot? Svaret är inte självklart. Den är säker 
mot många av dessa hot, men inte alla. En korrekt konfigurerad brandvägg kan 
förhindra obehörig trafik från att komma in i ett nätverk. Men den kan inte 
skydda mot attacker som går förbi brandväggen som exempelvis en anställd 
som av misstag tar in ett datavirus på en diskett till jobbet. Man måste komma 
ihåg att enbart en brandvägg i sig inte skyddar mot alla tänkbara faror.  

Dagens hackare ligger alltid ett steg före en programutvecklare. Innan räckte 
det att man hade ett bra antivirusprogram. Men sanningen är den att virus inte 
längre är det enda hotet mot hemdatorerna. Hackare har börjat intressera sig för 
andras datorer av flera olika skäl. En av dessa skäl är komma åt någons 
personliga uppgifter som kan användas mot denne.  

Vi kan dra slutsatsen att hackare har förändrats. Hackers ligger alltid ett steg 
före programutvecklare. Och programutvecklarna i sin tur försöker hitta 
botemedel mot de olika attackerna.   

Att kunna konfigurera en brandvägg är väldigt viktigt. Det finns många olika 
typer av personliga brandväggar på Internet, som kan laddas ned. En av dessa 
brandväggar som används är Norton Personal Firewall 2005. Enligt min 
mening är den ett mycket bra alternativ. Den är smidig att använda och ger ett 
tillräckligt fungerande skydd för en personlig dator. Alla brandväggar är inte 
lätta att ladda ned på en hemdator. En av de svårare brandväggarna var 
ZoneAlarm. Efter att jag hade installerat och konfigurerat brandväggen 
ZoneAlarm och ville testköra den kraschade hårddisken. Om detta hade hänt 
hos en av mina uppdragsgivare skulle de inte kunna åtgärda problemet själva. 
Det är en nackdel att ladda ned brandväggar för att man inte vet vad som kan 
hända under en installering och konfigurering av brandväggen.  

Brandväggar som nu finns på marknaden är enkla att installera och använda. Ju 
svårare en brandvägg är att konfigurera, desto större är sannolikheten att 
konfigurationen blir fel. Att installera brandväggen för första gången kräver att 
man ska ha någon slags manual om hur installering och konfigurering av 
brandväggar sker tillgänglig. Detta på grund av att det kan uppstå olika 
problem under konfigurering av brandväggen.  
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Nu för tiden finns det många brandväggsprodukter som är tillgängliga på 
marknaden, så det kan vara svårt att bestämma vilken man ska använda. Jag 
tycker att det ska finnas olika tester från dem som har gjort produkterna, typ 
någon slags hackningstest så att användare kan se om den är mottaglig för olika 
intrång. Det är även viktigt att ange de viktigaste egenskaperna som ingår i 
brandväggen och även de mindre viktiga egenskaper som ingår i produkten. Jag 
tycker att användare ska ha full tillgång till informationen, när det gäller 
produkten. Ju mer information om själva produkten desto säkrare kommer 
användaren att kännas sig vid bruk av produkten.  

En fråga som jag ställt mig under arbetets gång är: Varför finns det inga 
fullständiga brandväggar? Trots den snabba utvecklingen inom IT och det 
tekniska området har man fortfarande inte kunnat producera fullständigt säkra 
produkter. Om jag har haft mer tid till förfogande skulle det varit givande att 
göra ett antal tester på de olika produkterna för att därigenom se vilka för- och 
nackdelar produkten innehar. Det skulle ha varit intressant att fördjupa mig mer 
i säkerhetsaspekten och försöka utveckla en riktig säker och hållbar produkt. 
Finansieringen är idag ett stort hinder för att utveckla riktig säkra produkterna.      
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6 Ordlista
 
 
DNS (Domain Name System) är ett system för att förenkla adressering av 

datorer på Internet. Varje dator på Internet har ett eget IP-nummer och med 
hjälp av DNS kan man koppla en adress i textformat till en sådan. Istället för 
att skriva in 130.94.122.197 när man vill komma till en hemsida kan man 
använda sig av den enklare sv.wikipendia.org. Den textbaserade adressen 
kallas vanligen för domännamn.  

 
Firewall-1 är den mest använda brandväggen. För mer information om 
brandväggen Firewall-1 finns i boken : Brian Komar, Ronald Beekelaar och 
Joern Wettern, PhD (2002) Brandväggar i ett nötskal, Copyright © svensk 
översättning 2002, Pagina förlags AB, ISBN: 91-7241-075-2, kapitel 16. 
 
FTP (File Transfer Protocol) är ett av detidigaste populära 

filöverföringsprotokollen för Internet. Den är ett kommandobaserat protokoll 
för överföring av text och binära datafiler.  

 
Gateway är en sorts nätsluss som skickar trafik mellan olika typer av dator nät. 

Oftast i små nätverk är det en router som är gateway.  
 
Http (Hyper Text Transfer Protocol) är ett protokoll som används för att hämta 

webbsidor och andra webbobjekt, som exempel bilder som finns på 
webbsidorna, från en webbserver.  

 
IP-adresser är det unika nummer eller den adress som varje nod har på 

Internet. IP- nummer är den adress som möjliggör att olika noder, 
exempelvis datorer, på Internet kan kommunicera med varandra.  

 
LAN (Local Area Network) är ett lokalt nätverk. Oftast avser man med LAN 
ett nätverk som bygger på ett grundläggande protokoll av typen Token ring 
eller Ethernet. 
 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) är det vanligaste 

kommunikationprotokollet för att levrera elektroniskt post.  
 
UDP (User Datagram Protocol) är ett protokoll för att skicka datagram över 

IP. Den är även anslutningslös protokoll som ser inte till att alla paket som 
sänds också tas emot. I UDP sänds UDP- paket från en dator men UDP- 
protokoll har inga möjligheter att kontroller att alla paket verkligen kom fram 
till destinationen. På grund av detta betraktas UDP ibland som ett opålitligt 
protokoll.  
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TCP (Transmission Contril Protocol) är ett tillförlitligt och 
förbindelseorienterat protokoll som används för huvuddelen av all 
kommunikation över Internet. TCP tillhandhåller en pålitligt dataström 
mellan två datorer.  

 
URL (Uniform Resource Locator) är den korrekta benämningen för en webb-

adress som till exempel http://sv.wikipedia.org:80/wiki.  URL är 
konstruerad för att fungera olika former av kommunikation via Internet som 
en vägkarta. En URL kan användas för att hitta fram till en viss dator likväl 
som för att peka ut riktningen via en hyperlänk i en text.   

 
WAN- länkar (Wide Area Network) är ett datornätverk som omfattar 
exempelvis ett land eller globala landmassor. Det huvudsakliga exemplet är 
Internet.    
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