
 

 

Design av datornätverk för 

skola 

   

  Design of computer network for school 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Chris Dorougidenis 

 

Krister Jakobsson 

 

Carlos Soto 

  

  

  

  

  

    

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

Examensarbete inom 
Kommunikationssystem 

 

Högskoleingenjör 

 
Degree Project in Information Technology  

  

 

Stockholm, Sweden 2011 

 

Kurs IK121X, 15hp 

  

 

TRITA-ICT-EX-2011:136 

 



Södermalmskyrkans kristna skola 

 

  

 

 

Design av datornätverk för skola 

Design of computer network for school 

KTH ICT 

 

Chris Dorougidenis 

Krister Jakobsson 

Carlos Soto  



Design av datornätverk för skola Version 3.0 

Examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, ICT Datum: 2011-06-10 

 

Sida 2 av 62 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ........................................................................................................................................................ 5 

Abstract ...................................................................................................................................................................... 5 

Förord ........................................................................................................................................................................ 6 

1. Introduktion ......................................................................................................................................................... 7 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................................... 7 

1.2 Omfattning ................................................................................................................................................... 7 

1.3 Förkortningar och akronymer ................................................................................................................... 7 

1.4 UML & flödesdiagram ............................................................................................................................... 8 

4.1.1 UML ..................................................................................................................................................... 8 

4.1.2 Flödesdiagram .................................................................................................................................... 9 

1.5 Översikt av resterande dokumentation .................................................................................................10 

1.6 Referenslista ...............................................................................................................................................10 

2. Inledning .............................................................................................................................................................10 

3. Rapportarkitektur, beskrivning och representation .....................................................................................11 

4. Idé, mål och avgränsningar ..............................................................................................................................12 

4.2 Bakgrund ....................................................................................................................................................12 

4.3 Idé ................................................................................................................................................................13 

4.4 Huvudmål ...................................................................................................................................................13 

4.5 Extrauppgifter............................................................................................................................................13 

4.5.1 Lösenordsbyten ................................................................................................................................13 

4.5.2 Uppdaterings distribution ...............................................................................................................13 

4.5.3 Schema ...............................................................................................................................................14 

4.6 Avgränsningar ............................................................................................................................................14 

5 Kravspecifikation ...............................................................................................................................................14 

5.1 Grupper ......................................................................................................................................................17 

5.1.1 Gruppindelning i Active Directory och Live@edu ....................................................................17 

5.1.2 Elever .................................................................................................................................................17 

5.1.3 Lärare .................................................................................................................................................17 

5.1.4 Administratörer ................................................................................................................................17 

5.2 Funktioner i systemet ...............................................................................................................................17 

5.2.1 Live@edu användning & SSOportal ............................................................................................17 

5.2.2 Nya användare i systemet ...............................................................................................................19 

5.2.3 Synkronisering ..................................................................................................................................19 

5.2.4 Lösenordsbyten ................................................................................................................................20 

5.3 Ickefunktionella krav ................................................................................................................................21 



Design av datornätverk för skola Version 3.0 

Examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, ICT Datum: 2011-06-10 

 

Sida 3 av 62 

5.3.1 HTML API .......................................................................................................................................21 

5.3.2 PowerShell API ................................................................................................................................21 

6 Arkitektur ............................................................................................................................................................21 

6.1 Lager ............................................................................................................................................................23 

6.2 Arkitektur gruppering ...............................................................................................................................24 

6.2.1 Klienter ..............................................................................................................................................25 

6.2.2 Servrar ................................................................................................................................................25 

7 Implementation .................................................................................................................................................27 

7.1 Grundläggande server system .................................................................................................................27 

7.1.1 Server 01 ............................................................................................................................................27 

7.1.2 Server 02 ............................................................................................................................................27 

7.1.3 Grundläggande nätverk ...........................................................................................................................27 

7.2 Bakomliggande system .............................................................................................................................28 

7.2.1 DNS ...................................................................................................................................................28 

7.2.2 Active Directory ...............................................................................................................................28 

7.2.3 DHCP ................................................................................................................................................29 

7.2.4 Webbserver IIS.................................................................................................................................29 

7.2.5 Fileservices ........................................................................................................................................29 

7.2.6 Network Policy and Access Services ............................................................................................30 

7.2.7 Windows Deployment Server (WDS) ..........................................................................................30 

7.2.8 Windows Services Update Server (WSUS) ..................................................................................31 

7.2.9 Windows PowerShell .......................................................................................................................31 

7.2.10 My-SQL server .................................................................................................................................31 

7.2.11 PHP ....................................................................................................................................................31 

7.2.12 PHPMyAdmin ..................................................................................................................................32 

7.2.13 Group Policys ...................................................................................................................................32 

7.2.14 Windows AIK (WAIK) ..................................................................................................................32 

7.3 Klient program ..........................................................................................................................................32 

7.3.1 Internet Explorer 9 ..........................................................................................................................32 

7.3.2 Lexia ...................................................................................................................................................32 

7.3.3 GIMP .................................................................................................................................................32 

7.3.4 Office 2010 .......................................................................................................................................33 

7.3.5 Adobe ................................................................................................................................................33 

7.3.6 Windows Movie maker ...................................................................................................................33 

7.4 Användarnamn ..........................................................................................................................................33 

7.5 Single-sign-on (SSO) & SSOportal.........................................................................................................33 



Design av datornätverk för skola Version 3.0 

Examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, ICT Datum: 2011-06-10 

 

Sida 4 av 62 

7.6 MySQL & PHPMyAdmin .......................................................................................................................34 

7.7 Lösenordsbyten .........................................................................................................................................34 

7.7.1 Lösenordsbyten för alla användare ...............................................................................................35 

7.7.2 Lösenordsbyten av lärare på elever ...............................................................................................36 

7.7.3 Skriva till fil samt uppdatera Active Directory & Windows Live .............................................38 

7.7.4 Lösenordsvarningar .........................................................................................................................39 

7.8 Synkronisering ...........................................................................................................................................40 

7.9 Policys .........................................................................................................................................................44 

7.9.1 Computer ..........................................................................................................................................45 

7.9.2 Users ..................................................................................................................................................46 

7.10 Förbättrad inloggning ...............................................................................................................................49 

7.11 Scriptstruktur .............................................................................................................................................50 

8 Fortsatt utveckling & kända problem ............................................................................................................51 

8.1 Klienter .......................................................................................................................................................51 

8.2 Policys .........................................................................................................................................................52 

8.3 SSOportal & Live@edu ...........................................................................................................................52 

8.4 Flytta Exchange konton ...........................................................................................................................52 

8.5 Lösenorsbyten ...........................................................................................................................................52 

8.6 Synkronisering ...........................................................................................................................................52 

8.7 Windows Deployment Service & unattended installation ..................................................................53 

8.8 Schema online ............................................................................................................................................53 

9 Slutsatser .............................................................................................................................................................53 

10 Bilagor .................................................................................................................................................................54 

10.1 Installationsdetaljer ...................................................................................................................................54 

10.2 Enkla instruktioner för lösenordsbyte ...................................................................................................60 

 

  



Design av datornätverk för skola Version 3.0 

Examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, ICT Datum: 2011-06-10 

 

Sida 5 av 62 

Sammanfattning 

I ett samhälle där alla bör förstå och kunna använda sig av IT är skolan den plats där unga kanske för 

första gången får en chans att lära sig detta. Med den stundande nya grundskoleplanen ska även 

lågstadieelever börja använda sig av datorer. Det ökar behovet av en fungerande och bra IT miljö som kan 

användas och utnyttjas av alla. Men detta är också mycket resurskrävande. Ett sätt att undgå problem som 

kan uppstå, är att utnyttja sig av internet och olika sorters molntjänster för att placera delar av IT miljön 

externt. Detta skapar också en ny sorts flexibilitet som inte gör oss lika platsberoende. En sådan 

molntjänst är Microsofts Live@edu. Det är en gratistjänst för skolor som vill utnyttja molnet för lagring 

och samtidigt kunna få tillgång till en del av Microsoft programvaror. Denna rapport beskriver 

implementationen av denna tjänst på en typiskt svensk grundskola.   

Abstract 

In a society where everyone should understand and know how to use IT the schools may be the first place 

where young people for the first time gets a chance to learn how to use this. With the upcoming new 

elementary school plan even elementary school children have to start using computers. This increases the 

need of a well functioning IT environment that can be used by everyone. But all this is also very resource 

consuming. One way to avoid the problems that may occur is to use the Internet and different type of 

cloud services to move parts of the IT environment externally. This also creates a new kind of flexibility 

that does not make us as dependent on where we connect. Microsofts Live@edu is a cloud service that 

does all this. This is a free service that can be used by schools that want to take advantage of the cloud for 

storage but at same time get access to some of Microsoft’s software. This report describes the 

implementation of this service in a typical Swedish school.   
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Förord 

Denna rapport är en del av det examensarbete vi genomförde på Kungliga Tekniska Högskolan våren 

2011 som kom att kallas ”Design av datornätverk för skola”. Arbetet genomfördes på uppdrag av 

Södermalmskyrkans kristna skola och uppgifterna vi ställdes inför blev en del av ett projekt för att lösa 

skolans framtida IT behov. Vi är mycket nöjda med uppgifterna vi fick och det resultat vi uppnådde och 

känner att det hade en bra koppling till det vi lärt oss under tiden på Kungliga Tekniska Högskolan. Ett 

stort tack till Jimmy Spets och Emmanuel Munoz som har representerat Södermalmskyrkans kristna skola 

och som även varit handledare under projektet. Vi vill också tacka vår examinator Anders Sjögren från 

Kungliga Tekniska Högskolan. 

Chris Dorougidenis, Krister Jakobsson & Carlos Soto 
 
Maj 2011 
Kista 
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1. Introduktion 
Det här avsnittet behandlar projektets syfte och omfattning. Det innehåller även förklarningar till 

uttryck och symboler som används i den här rapporten. Vi rekommenderar alla som läser denna 

rapport att studera detta avsnitt noggrant eftersom framförallt flödesdiagram och UML används 

frekvent som förklarande bilder till texten. 

1.1 Syfte 

Syftet med projektet var att implementera en fungerande lösning av Windows Live@edu tjänst hos 

uppdragsgivaren (Södermalmskyrkans Kristna skola) och att förbättra inloggningstiderna för 

elevdatorerna på skolan. Detta kallade vi för huvudmålet. Utöver dessa två huvuduppgifter så fick ett 

antal extrauppgifter som skulle undersökas och i mån av tid även lösas. Dessa uppgifter var 

lösenordsbyten, schema på live tjänsten och uppdateringsdistribution i elevnätverket.   

1.2 Omfattning 

Det här dokumentet omfattar de lösningar vi har tagit fram för att implementera Live@edu på 

skolan. Den omfattar all dokumentation (inkluderat bilagor) som överlämnades till uppdragsgivaren 

vid projektavslutet. Det ska alltså utifrån denna rapport vara möjligt att till stor del replikera den 

lösning vi har tagit fram förutsatt att man har vissa förkunskaper inom Windows server och 

programmering.  

Dokumentationen omfattar alla funktioner som är avsedda att fungera i lösningen som levereras. 

Genom de krav som ställdes från uppdragsgivaren har vi kunnat bygga upp våra lösningar och även 

kunnat utgå från en mer specifik kravbild. Vidare täcker dokumentationen upp arkitekturen kring 

hela lösningen i detalj. Syftet är även här att kunna replikera och få en överblick på våra lösningar, 

alternativt ta bort funktionalitet, och samtidigt se vad som kommer att påverkas i övriga delar av 

systemet. Slutligen avser dokumentationen också att omfatta detaljerade förklaringar av de 

implementationer vi levererar. Alla script, all kod, alla policys och programvaror finns det detaljerad 

dokumentation om för att uppdragsgivaren eller annan tredje part ska kunna förstå lösningarna och 

eventuella problem som kan orsakas på grund av deras uppbyggnad. Detta är också ett sätt för att 

kunna fortsätta utvecklingen av det system vi levererar. I bilagorna kan även specifika inställningar 

för de installationer som finns i systemen granskas. Detta eftersom systemet vi levererar är ett 

färdiginstallerat system där uppdragsgivaren inte har varit inblandad i installationsmomenten.  

Den som läser detta dokument bör redan ha en god teknisk kunskap eftersom mycket av det som 

nämns i rapporten används på en avancerad nivå i IT infrastrukturer. Det är alltså en sådan avancerad 

miljö detta system är ämnat för. 

1.3 Förkortningar och akronymer 

Molnet: Molnet är en benämning som har börjat användas på senare år i IT sammanhang. När man 

pratar om molnet pratar man egentligen om Internet. Men när man mer specifikt pratar om 

molntjänster handlar det om att utnyttja nätet för att flytta infrastruktur som man vanligtvis lagras 

lokalt. Det kan användas både för lagring eller för att utnyttja olika tjänster.  

Live@edu & Windows Live: Live@edu är den gratis molntjänst som Microsoft erbjuder till skolor 

för att bättre förbereda studenterna för framtidens arbetssätt inom IT. Tjänsten kommer att 

beskrivas ytterligare i rapporten. Live@edu är en del av Windows Live som också många gånger 

nämnas i texten. Mer information finns också hos [Microsoft]. 

Uppdragsgivaren: Avser vår uppdragsgivare, Södermalmskyrkans kristna skola som representeras 

av Jimmy Spetz och Emmanuel Munoz.  
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Hasha: Innebär att man krypterar något (i vårat fall lösenord) med en viss krypteringsalgoritm.  

UML: Unified Modeling Language är en dokumentationsmetod som ofta används inom 

systemutveckling men som även visats sig användbar för att beskriva användarfall. Med UML bygger 

man upp en bild och med relationer till objekt, för att beskriva dessa användarfall.  

DN: Distinguished name används inom Active Directory för att beskriva fullständing sökväg till ett 

objekt (t.ex. en användare). Detta utnyttjas då man vill hämta specifik information från Active 

Directory.  

OU: Organizational unit är en katalog i Active Directory. DN kan till viss del bestå av en eller flera 

OU.  

Image: Avser en kopia av en installation. Image filer kan sedan användas som installationsobjekt för 

andra enheter.  

Cache: Är en samling av data, oftast original data, som lagras någonstans tillfälligt för att används vid 

ett senare tillfälle. Cachar snabbar ofta upp processer, då de gör det möjligt att snabbare att hämta 

information ur minnet.  

Policy: Policy i vårat fall avser policys som används i Active Directory för att skapa olika regler för 

användare och datorer. Detta är ett sätt för administratören att kontrollera och begränsa systemet.  

Gateway: Är en plats som kopplar ihop två olika nätverk. 

Kerberos: Kerberos är ett nätverksautentiseringsprotokoll som ofta används vid olika säkra 

kommunikationer vilket avskaffar behovet av ett nätverksautentiseringsprotokoll per applikation. 

PowerShell: Ett script språk för Windows. Används för att automatisera olika funktioner och 

uppgifter. 

CLI: Command line interface är en beteckning på ett gränssnitt som styrs genom skriftliga 

kommandon.  

Profil path: Den plats där en användares filer sparas. 

802.11G: Nätverksstandard för trådlöst nätverk. 

SSL: Säkerhetsmekanism för att kryptera kommunikation. 

1.4 UML & flödesdiagram 

Detta avsnitt avser att förklara de UML och flödesdiagrams symboler som används i dokumentet. Vi 

har valt att använda oss av UML för att beskriva kraven i rapporten eftersom det har visat sig vara ett 

bra verktyg för detta. För script och programmerings flöden har vi dock använt Microsofts standard 

för flödesdiagram (och regler enligt [Visio]) för att beskriva detta. Allt detta görs i Visio 2010.    

4.1.1 UML 

Actor1
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Grupp: Bilden symboliserar en grupp användare  

«uses»

 

Uses: Uses används för att visa vad ett objekt använder för att gå till nästa systemtjänst.  

«inherits»

 

Inherits: Arvspil. Visar ett arvsberoende.  

UseCase1

 

UseCase: Beskriver ett användarfall eller en systemtjänst som används.  

Component1

 

Component: Är en symbol för olika komponenter som används, t.ex. ett program.  

 

4.1.2 Flödesdiagram 

 

Start/End: Används för att beskriva ett steg i processen som oftast behöver användarens egna 

inmatning. T.ex. en inloggning. 

 

Decision: Denna symbol används när olika val görs. En fråga ställs som behöver ett ja eller nej svar. 

 

Process: Symboliserar en huvudprocess av något slag. Kan tillexempel vara att ett script startar. 
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Subprocess: Symboliserar att ett delmoment i en process måste genomföras. T.ex. kontrollera en 

anslutning. 

 

Data: Data som skickas till en annan instans.  

 

Connector: Används för att visa vägen flödet följer. Nästa steg i processen.  

1.5 Översikt av resterande dokumentation 

Resterade delar av rapporten följer i beskrivningen här.  

Först kommer en inledande del till arbetet. Därefter följer en förklarande del av rapportens tre 

huvuddelar (kravspecifikation, arkitektur och implementations) för att i detalj förklara syftet, 

skillnaden och tankarna kring detta. Sedan kommer en detaljerad beskrivning av projektuppgiften och 

alla deluppgifter. Därefter följer de tre huvudavsnitten efter varandra. Efter det så kommer ett avsnitt 

med våra rekommendationer för vad vi tror man kan behöva fortsätta utveckla i systemet och hur en 

möjlig fortsatt lösning kan se ut. Denna del innehåller också förklaringar av de kända problem som vi 

har upptäckt under våra tester, eller de svagheter vi känner till i lösningarna men inte har hunnit 

åtgärda i tid för leverens. Den sista delen är bilagor där vi har inkluderat detaljer kring installationer 

som finns på systemet vilket är av stor betydelse för uppdragsgivaren då denne inte deltog under 

installationsmomenten. Andra dokument som följde med leveransen återfinns också i detta avsnitt. 

1.6 Referenslista 

[Visio] http://office.microsoft.com/en-us/visio-help/create-a-basic-flowchart-HP001207727.aspx 
(2011-06-06) 
[Microsoft] http://www.microsoft.com/liveatedu/free-email-accounts.aspx (2011-06-06) 
[Live login] https://eduadmin.live.com/?locale=sv-SE (2011-06-06) 
[Klient] http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/products/system-requirements (2011-06-
06) 
[Server] http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/system-requirements.aspx (2011-
06-06) 
[MySQL] http://dev.mysql.com/ (2011-06-06) 

2.  Inledning 
Uppdragsgivaren Södermalmskyrkans kristna skola är en skola för årskurs F-9 som ligger i 

Hammarbyhöjden utanför Stockholm. Datorer ska finnas tillgängliga för skolans elever och för att 

underlätta undervisningen skulle ett system som gör det lättare för elever att arbeta hemifrån komma 

väll till pass. Enligt den nya skollagen skall även elever på lågstadiet lära sig arbeta med datorer och det 

finns ett växande behov av en IT miljö som kan användas av alla, hela tiden. Flera ledande IT 

företaget så som till exempel Microsoft och Google menar att framtidens IT miljö ligger i det så 

kallade molnet. Molnet är ett begrepp som används då man flyttar delar av IT infrastrukturen ut på 

Internet till externa leverantörer.  

Uppdragsgivaren har sett en tjänst från Microsoft som heter Live@edu och som även är en del av 

Windows Live. Med den här tjänsten kommer skolan att få ett gratis system som gör det möjligt för 

http://office.microsoft.com/en-us/visio-help/create-a-basic-flowchart-HP001207727.aspx
http://www.microsoft.com/liveatedu/free-email-accounts.aspx
https://eduadmin.live.com/?locale=sv-SE
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/products/system-requirements
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/system-requirements.aspx
http://dev.mysql.com/
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elever att spara deras filer online på Windows skydrive, läsa och skriva E-post på Outlook Live samt 

att använda Office Webb Apps (Excel, PowerPoint, Word och One Note). Uppdragsgivaren gav oss i 

uppdrag att finna en lösning för att implementera Microsofts Live@edu tjänst och integrera den i 

elevernas IT miljö. Eftersom detta skulle innebära en stor förändring i skolans befintliga miljö skulle 

ett fullskaligt omarbete av det befintliga systemet göras där framförallt en av de viktigaste punkterna 

var att lösa problemen med inloggningstiderna på skolans klienter som idag är oacceptabelt långa. 

För att dokumentera detta kommer vi använda oss av dokumentationsmetoden UML samt utnyttja 

Microsofts Visio standard för flödesdiagram. UML är en metod som brukar användas vid 

mjukvaruutveckling, men som har visats kunna användas lika väl vid systembeskrivningar. Med UML 

kommer vi med bilder visa olika användarfall. Vi kommer sedan medhjälp av dessa olika användarfall 

illustrera de problem vi har fått i uppdrag att lösa och sedan beskriva i detalj hur dessa ser ut och 

fungerar. Med flödesdiagram kommer vi beskriva våra script och program som skapats i samband 

med lösningen. 

3. Rapportarkitektur, beskrivning och representation 
För att strukturera upp rapporten och för att kunna göra detta till en komplett och samlad 

dokumentation av allt arbete har vi delat upp den i tre huvuddelar. På det här sättet anser vi läsaren 

får en bättre och mer användarvänlig dokumentationen och alltid kan se helheten istället för att 

behöva slå upp olika delar i separata dokument.  

De tre huvuddelarna förklaras under rubrikerna här nedan.  

Kravspecifikation 

Den första huvuddelen är kravspecifikationen. Här beskriver vi först alla krav som ställts och 

illustrerar detta på ett övergirpande sätt. Sedan förklarar och beskriver vi med bilder och ord hur 

systemet är tänkt att användas av de olika aktörerna. Syftet med detta avsnitt är alltså att på ett 

detaljerat sätt ge instruktioner till hur vi har tänkt att man ska använda systemet och på så sätt också 

lista all funktionalitet som finns inbyggd. Ett exempel på detta är att vi t.ex. beskriver hur 

lösenordsbyten går till.  

Arkitektur 

Syftet med denna del är att på ett detaljerat sätt lista och ge en helhetsbild av allt det som finns i 

systemet vi levererar. Det visar också sambandet mellan olika komponenter. Det kan också beskrivas 

som en kartläggning av systemet. Detta illustreras på ett övergripande plan och kan t.ex. utnyttjas om 

man vill replikera systemet. Om något inte fungerar som det ska, kan man också utnyttja detta avsnitt 

för att studera relationerna och se möjliga fel påverkningar.  

Implementation 

Implementations delens syfte är att utifrån de andra två huvuddelarna ge förklaringar till hur 

lösningarna fungerar rent tekniskt. Det är alltså den bakomliggande tekniken på våra lösningar som vi 

beskriver här. Ett exempel är t.ex. att man i kravspecifikationen har beskrivit hur man ska genomföra 

ett lösenordsbyte, men i implementations delen kan man studera hur script som körs på servern är 

uppbyggda och hanterar detta. Beskrivningar på exakt vilka script som används, hur vi har tänkt när 

vi skapat dessa och hur hela lösningen fungerar. Genom att studera denna del är alltså tanken att 

man sedan ska kunna göra ändringar eller fortsätta utveckla lösningarna genom att förstå våra tankar 

kring deras uppbyggnad.   
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Vem har skrivit vad? 

I tabellen nedan visas vem som skrivit om vilket område i rapporten. Notera att detta nödvändigtvis 

inte behöver innebära att just denna person ensam har varit ansvarigt för detta område i det praktiska 

arbetet, eftersom de flesta delar har löst gemensamt men denna person har skrivit om det i rapporten. 

Listan var ett önskemål från uppdragsgivaren och examinatorn för kunna återkoppla vem som gjort 

vad lite lättare.  

CD = Chris Dorougidenis 
KJ = Krister Jakobsson 
CS = Carlos Soto  

Del Av: 

 
Del Av: 

Sammanfattning CD 

 
7.2.11 CS 

Förord Alla 

 
7.2.12 CS 

Avsnitt 1. CD 

 
7.2.13 CS 

Avsnitt 2. CD 

 
7.2.14 CS 

Avsnitt 3. CD 

 
7.3 CS 

Avsnitt 4 CD 

 
7.4  KJ 

Avsnitt 5 KJ 

 
7.5 CD 

5.1 CD 

 
7.6 CD 

5.2.1 CD 

 
7.7.1-3 CD 

5.2.2 KJ 

 
7.7.4 KJ 

5.2.3 KJ 

 
7.8 KJ 

5.2.4 CD 

 
7.9 KJ 

5.3 KJ 

 
7.10 CS 

Avsnitt 6 CS 

 
7.11  KJ 

7.1 KJ 

 
8.1 CS 

7.2.1 CS 

 
8.2 KJ 

7.2.2 KJ 

 
8.3 CD 

7.2.3 CS 

 
8.4 KJ 

7.2.4 CS 

 
8.5 CS 

7.2.5 KJ 

 
8.6 KJ 

7.2.6 CS 

 
8.7 CS 

7.2.7 CS 

 
8.8 CS 

7.2.8  CS 

 
Avsnitt 9 Alla 

7.2.9 KJ 

 
10.1 KJ & CS 

7.2.10 CS 

 
10.2 CD 

4. Idé, mål och avgränsningar 
Detta avsnitt beskriver mer i detalj uppgifterna vi ställdes inför. 

4.2 Bakgrund  

Södermalmskyrkans kristna skola som har årskurserna F-9 gav oss i uppgift att arbeta fram en 

fungerande implementation av Microsofts Live@edu tjänst till skolan. De ville även som en del i detta 

att vi skulle förbättra inloggningstiderna på elevdatorerna i skolan. 

 

Skolan har en vision att kunna flytta ut stora delar av elevverksamheten till molnet. Som en del i detta 

vill de använda sig av Microsofts Live@edu tjänst. Det var just den här tjänsten skolan ville att vi 
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skulle implementera. Vi behövde alltså inte analysera och ge förslag på andra molntjänster. Skolan vill 

ge eleverna möjlighet att komma åt deras filer även utifrån skolans nätverk samt att lärare enklare ska 

kunna kommunicera med eleverna via någon webbtjänst. Tjänsten från Microsoft skulle kunna vara 

lösningen på allt detta.  

4.3 Idé 

För att implementera denna tjänst på bästa sätt skulle vi vara tvungna att omarbeta det befintliga 

nätet för att både kartlägga den bästa men också mest effektiva lösningen. Detta innebar att skapa ett 

helt nytt Active Directory i grunden. Vi valde framförallt denna lösning framförallt för att vi skulle få 

en bättre kontroll på vad som körs på elevdatorerna och för då kunna förbättra inloggningen. Men vi 

valde den också för vi skulle använda en ny domän. Med detta arbete skulle vi även behöva ta fram 

nya rutiner och script för hur elever och klasser ska kunna skapas i Active Directory och Windows 

Live.  

Lösningen kommer att kräva två stycken serverar som båda kör operativsystemet Windows server 

2008 R2. Dessa benämns i dokumentet som server01 och server02.  

4.4 Huvudmål 

 En fungerande webbtjänst för inloggning på Microsoft Live@edu tjänst tillgänglig för elever och 
lärare. Tjänsten ska gå att ta i bruk efter projektet. 

 Det ska gå att ansluta sig till tjänsten både innanför och utanför skolans nät. 

 I bästa mån snabba upp inloggningstiderna för eleverna. 

 Dokumentera lösningarna skriftligt på svenska samt dokumentera rutiner för överlämning till 
uppdragsgivaren vid projektavslut. Detta avser denna rapport att göra.  

4.5 Extrauppgifter 

Utöver huvudmålet ville uppdragsgivaren att vi skulle titta på ett antal extrauppgifter. Dessa 

extrauppgifter var problem som skolan hade även innan det arbete vi genomförde, men som de hade 

en förhoppning att vi skulle finna lösningar på när vi genomförde projektet. Det finns inget krav på 

att dessa behövde lösas.  

4.5.1 Lösenordsbyten 

Det fanns två scenarion av lösenordsbyten som behövde lösas. Syftet med båda dessa är framförallt 

att avlasta administratören. 

Det första scenariot är det då lärare ska kunna byta lösenord för eleverna när de har glömt bort det. 

Uppdragsgivaren vill ha lösning (eller förslag) där man via lärarnätet ska kunna logga in och byta 

lösenord för enskilda elever.  

Det andra scenariot är det då uppdragsgivaren vill få en lösning (eller förslag) på hur eleverna ska 

kunna byta lösenord själva antingen på uppmaning av administratören, att lösenordet har utgått (antal 

dagar satt till 40) eller för att läraren har bytt lösenord åt dem. Då ska eleven själv kunna gå in och 

välja ett lösenord som denne kommer ihåg. Kravet är att lösenordet ska ha viss komplexitet och att 

eleverna ska få byta lösenordet med jämna mellanrum som en del av utbildningsprocessen i smart 

datoranvändande. 

4.5.2 Uppdaterings distribution 

Att titta på en lösning (eller förslag) för att uppdatera elevdatorerna (skolans klienter). 

Uppdragsgivaren vill att vi tittar på ett sätt att automatisera detta via en nätverkslösning. Förslagsvis 

används Windows Server Update Service från Server 2008 R2.  
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4.5.3 Schema 

Att schemat för eleverna ska finns tillgängligt i Windows Live@edu. Efter att Live@edu tjänsten 

finns på plats skulle en bra lösning för eleverna vara om de kunde komma åt sitt schema genom 

denna webbtjänst (i Outlook) istället för på en separat plats.  

4.6 Avgränsningar 

Projektet hade en del avgränsningar som är värda att nämna för att du som läser helt ska förstå den 

utgångspunkt vi hade.  

 Först och främst så hade elever och lärare separata nät. Detta medförde att vi inte behövde ta 

hänsyn till säkerheten på samma sätt som om alla befann sig på samma nätverk. 

 Säkerheten i lösningarna var inte lika viktigt som funktionaliteten. Eftersom alla som ska använda 

systemet inte har flerårig datorvana skulle detta finnas i åtanke när vi tog fram våra lösningar.   

 Försöka använda Windows operativsystem genomgående i lösningarna.  

5 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen avser att visa de olika kraven systemet har och den funktionalitet som hanteras. 

Vi kommer inte fokusera på Live@edu tjänstens funktionalitet i detalj eftersom Microsoft erbjuder 

dokumentation om detta själva. Vi kommer däremot illustrera vissa användarfall som direkt berör 

Live@edu tjänsten för att visa hur den fungerar i just det här systemet. Tjänsten kan delvis ändras 

och kan framförallt användas på olika sätt beroende på hur man valde att integrera den. Vi vill därför 

visa den funktionalitet vi ansåg vara nödvändig att utnyttja. Detta illustreras också för att ge en 

helhetsbild av systemet.  

Kraven som ställdes illustreras i bilden nedan. Det är viktigt att notera att lärare och elever nästan har 

samma möjligheter och tillgångar till resurserna i systemet.  
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Bilden nedan illustrerar en ännu mer detaljerad version av kravfallen och finns i syfte för 

uppdragsgivaren som kan behöva utnyttja detta.
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5.1 Grupper 

Slutanvändarna omfattar tre olika grupper (aktörer). Dessa beskrivs nedan (avsnitt 5.1.2- 5.1.4) för att 

ge förståelse för vilka delar som kan användas av vilken/vilka grupper och vilka avgränsningar som 

har gjorts. Det finns dock en signifikant annan betydelse av grupper som handlar om indelningarna i 

Active Directory och Windows live som beskrivs i 5.1.1.  

5.1.1 Gruppindelning i Active Directory och Live@edu 

Grupper ändvänds i dubbel bemärkelse i systemet. Den ena typen är aktörerna (avsnitt 5.1.2- 5.1.4), 

den andra är den avgränsning som görs mellan olika användare i Active Directory medhjälp av 

grupper. För att skilja användare åt (förutom med användarnamn) använder vi olika grupper. 

Grupperna kan bestå av klass, specialklass, lärare, administratör eller årskurs. Ytterligare grupper kan 

sedan skapas utefter skolans egna behov. Dessa grupper kommer senare också synkroniseras med 

Live@edu för att få ett enhetligt system. De kan senare även användas som mailgrupper.  

5.1.2 Elever 

Gruppen ”Elever” avser alla skolans elever och rör årskurs F-9. Det finns ingen skillnad på elever 

som skapas i Active Directory. Skillnaden görs enbart i vilka grupper de tillhör. Elever med särskilda 

behov separeras alltså genom grupptillhörighet.  

5.1.3 Lärare 

Gruppen ”Larare” avser skolans lärare och kommer i Active Directory få namnet larare eftersom vi 

vill undvika svenska tecken i de lösningar vi tagit fram. Lärare och elever sitter på separata LAN och 

olika domäner, men vi måste ändå ha med lärarna i den här domänen eftersom enbart denna är 

knuten till Live@edu.  

5.1.4 Administratörer 

Gruppen ”Administrators” avser skolans administratörer. Det har skapats tre konton som har 

fullständigt behörighet. Sedan finns ett antal konton som har specifika uppgifter att genomföra, så 

som lösenordsbyten och annat. Dessa konton finns endast med i en specifik biliga som överlämnas 

till uppdragsgivaren vid slutet av projektet och inte i denna rapport av pga. säkerhetsskäl då den även 

innehåller lösenord.  

5.2 Funktioner i systemet 

Alla de funktioner som systemet hanterar kommer beskrivas nedan. Vi kommer alltså illustrera hur vi 

har tänkt att systemet ska användas av de olika aktörerna.  

5.2.1 Live@edu användning & SSOportal 

Live@edu är den stora delen i systemet som levereras. Vi har även valt att lägga till Microsoft Single-

Sign- On lösning på live tjänsten för att förenkla inloggningen och den kan studeras mer i avsnitt 7.3. 

Systemet är avsett att fungera i Internet Explorer 9.  

Scenario 1 – Användare på skolans klienter 

Användaren loggar in på skolans klienter och har där tillgång till Internet Explorer 9. Alla startsidor 

på klienterna ska vara satta till http://www.sksonline.se. Användaren blir där direkt skickade till 

SSOportal och får upp ett inloggningsfönster. Användaren loggar in med sitt användarnamn (utan 

@sksonline.se) och lösenord. Verifiering kommer då ske mot Active Directory. Om inloggningen 

lyckades får användaren tillgång till SSOportal sidan. Startsidan (SSOportal) har fem olika delar 

numrerade i bilden nedan. I respektive del förklaras också funktionaliteten som tjänsten erbjuder.  

http://www.sksonline.se/
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1 – Lösenordsvarning: 

Denna textrad visar hur många dagar användaren har på sig att byta lösenord. Om användaren är 

inom 5 dagar kommer denna text visas annars kommer fältet vara blankt. Om användaren inte byter 

lösenord inom den angivna tidsperioden kommer denna automatiskt skickas till sidan för 

lösenordsbyten (avsnitt  5.2.4) och inte längre ha tillgång till Live@edu. Användaren måste då byta 

lösenordet för att få tillgång till Live@edu igen. För information om hur funktionen är uppbyggd se 

avsnitt 7.5.4. 

2 – Microsoft Outlook Live: 

Denna ikon är en länk direkt till Microsoft webbmail (Outlook live). Webmailen är kopplad till ett 

specifikt användarkonto men eftersom live tjänsten även synkroniserar grupper (t.ex. klasser) från 

Active Directory kan användaren också ta emot mail som är skickade till en specifik grupp. 

Webmailen följer Microsoft standard gränssnitt och har inte modifierats utav oss. För mer detaljerad 

användning av Outlook Live, se Microsoft dokumentation.  

3 – Microsoft Office Web Apps: 

Denna ikon är en länk till Microsoft Office 365, alltså Office Web Apps. Office 365 erbjuder 

användaren en enklare version av Office programmen Excel, Word, PowerPoint och One Note. Det 

system vi levererar avseende klienterna inkluderar inte One Note i basinstallationen. Detta program 

kommer därför inte vara av användning för eleverna i skolan för tillfället.  

Användaren kan i Office 365 välja att skapa ett dokument, editera och spara detta på Skydrive eller i 

deras hemkatalog (Mina dokument). Om dokumentet lagras på Skydrive kan detta öppnas och 

editeras från Office 2010, och när det sparas igen kommer Skydrive versionen att uppdateras. 

Användaren kan också välja att spara från Office 2010 direkt till Skydrive. Detta görs genom att 

klicka Arkiv -> Spara & Skicka -> Spara till webben -> Logga in. Här måste användaren logga in 

med sitt Windows live konto. Detta är ett av få ställen där användaren måste använda sitt fullständiga 

(alltså även @sksonline) användarnamn till exempel abcdef00@sksonline.se. När denna är inloggad 

kan användaren alltså spara direkt till Skydrive. För mer detaljerad användning av Office 365, se 

Microsoft dokumentation. 

mailto:abcdef00@sksonline.se
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4 – Skydrive: 

Denna ikon är en länk till Windows live Skydrive. Skydrive är den molnbaserade lagringstjänst som 

Microsoft erbjuder eleverna. Användaren kan välja att spara sina filer här om de t.ex. vill komma åt 

dem hemifrån. Om en lärare vill skapa en specifik uppgift för en grupp användare väljer denne att 

dela filen med en den specifika gruppen (t.ex. en klass). Alla användare som är medlemmar i den 

gruppen kommer då få en mapp på sin skydrive där de ska läsa filen. För mer detaljerad användning 

av Skydrive se Microsoft dokumentation. 

5 – Lösenordsbyte: 

Denna ikon är en länk för att komma till lösenordsbyte för alla användare. Se avsnitt 5.2.5 för mer 

information om detta.  

Scenario 2 – Användare loggar in hemifrån 

För tillfället gör vi ingen skillnad på om användaren loggar in hemifrån eller via skolans egna klienter 

just vad gäller Live@edu tjänsten. Se därför Scenario 1 även för inloggning hemifrån. Tjänsten är 

avsedd att användas på Internet Explorer 9 men är även testat på Firefox 4 där den fungerar felfritt. 

Det kan därför lämnas som rekommendation till elever som vill ansluta sig hemifrån att båda dessa 

webbläsare går bra att använda.  

5.2.2 Nya användare i systemet 

För att skapa en ny användare behöver användaren endast skapas i Active Directory. Informationen 

som finns i Active Directory kommer att synkroniseras med övriga system. Det enklaste sättet att 

skapa en enskild användare på är genom att använda sig av server manager på servern för att skapa 

en användare. Användare ska läggas i OU Anvandare. Vid behov av att skapa en stor mängd 

användare som tillexempel en hel klass med elever kan man använda sig av PowerShell scriptet 

adduser.ps1 som skapades under detta projekt. Scriptet tar emot en kommaseparerad fil där 

information om elevens namn, personnummer, klass samt årskurs skall finnas med (exakt i den 

ordningen). Scriptet skapar då användaren och en grupp med samma namn som klassen användaren 

går i (förutsatt en sådan grupp inte existerar) samt gör användaren medlem i denna grupp.  

När användare skapas med adduser.ps1 scripten skapas dem utifrån vissa kriterier. Standarden vi har 

skapat för användarnamn är tre bokstäver från förnamnet, tre bokstäver från efternamnet och 

födelseår med två siffror. Ett exempel på detta är t.ex. John Doe (fiktivt namn) född 1950 skulle få 

användarnamnet johdoe50. För mer detaljer om hur scriptet fungerar se avsnitt 7.2.  

5.2.3 Synkronisering 

För att kunna synkronisera informationen som finns i Active Directory till Live@edu har vi skapat 

ett PowerShell script med namnet sync.ps1. Scriptet ansluter sig till Live@edu och jämför 

informationen som finns där med den som finns i Active Directory. Den uppdaterar sedan 

Live@edu med det som saknas.  Den information som hanteras är vilka användare som finns, vilka 

grupper som finns och vilka användare som är medlem i vilka grupper. Scriptet utgår från 

informationen i Active Directory vilket gör att en användare som finns i Live@edu men inte i Active 

Directory kommer att raderas. En användare som dock finns i Active Directory men inte i 

Live@edu kommer att skapas i Live@edu.  

Pågrund av att scriptet inte klarar av att hämta lösenord så genereras ett nytt lösenord varje gång en 

användare behöver skapas. Både Live@edu och Active Directory uppdateras med detta lösenord.  

Scriptet uppdaterar även SQL databasen med lämpliga tabeller. D.v.s. scriptet lägger till och tar bort 

användaren även här.  
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5.2.4 Lösenordsbyten 

Lösenordsbyten är en stor del i systemet och omfattar en ganska komplex lösning. Användarfallen 

har dock skapats med åtanke att vara så enkla som möjligt.  

Det finns två olika scenarion av lösenordsbyten som illustreras nedan.  

Scenario 1 – Lösenordsbyten för elever och lärare 

I det första scenariot så har både elever och lärare möjlighet att byta lösenord. Det gör detta genom 

att gå till sidan http://www.sksonline.se/password. De navigerar hit genom webbläsaren direkt eller 

via ikonen på SSOportal. Detta kan alltså göras även när användaren arbetar hemifrån. De börjar 

med att logga in på sidan med deras nuvarande användarnamn och lösenord för att verifiera sig 

själva. Sedan får de välja ett nytt löseord utifrån specifika kriterier. För att ändra dessa kriterier se 

avsnitt 7.5.1. 

Kriterierna för lösenordsbyte är för närvarande satte till: 

Minst 6 tecken 

Minst 1 stor bokstav 

 Minst 1 siffra 

Minst 1 liten bokstav 

 Får inte ha använts tidigare (kontrollerar 20 senaste) 

Får inte innehålla användarnamnet 

Får endast innehålla bokstäverna A-Z samt siffror. 
 

Alla dessa kriterier måste uppfyllas för att lösenordsbytet ska lyckas. Lösenordet måste även repeteras 

för att bekräfta att det man skrev var rätt. Sedan klickar användaren på ikonen ”Byt lösenord” för att 

server scripten ska ta över.  

Vid ett lösenordsbyte tar det ca 1 minut för lösenordet att uppdateras. Det kommer då uppdateras 

både i Active Directory och i Windows live. För detaljerade förklaringar av hur lösenordbytet går till 

av systemet se avsnitt 7.5.1 i rapporten.  

Scenario 2 – Lärare byter lösenord för elever: 

Det andra scenariot rör när eleverna har glömt deras lösenord och en lärare kan skapa en nytt åt dem. 

Eleven måste dock kunna sitta användarnamn. Läraren navigerar till sidan 

http://www.sksonline.se/resetpassword i en webbläsare. När denne loggar in verifieras först att 

läraren faktiskt är en lärare innan denne skickas vidare till en sök sida. Här söker läraren på elevernas 

användarnamn utan @sksonline.se. När läraren klickar på sök knappen skickas denne till nästa sida. 

Det viktiga är att den sökta användaren stavas rätt och för att systemet ska kunna ge en träff, 

eftersom det inte finns någon sorts matchning på sökningen. Här finns det flera scenarion som kan 

inträffa beroende på sökningen.  

Om läraren sökt på en elev som inte finns, eller har lämnat fältet blankt kommer texten ”Användaren 

finns inte, gå tillbaka och sök igen” returneras. Man kan då antingen välja att klicka på knappen 

”Tillbaka till söksidan” för att gå tillbaka eller knappen ”logga ut” för att gå ur alla sidor. 

Om läraren har sökt på en användare som också är lärare eller administratör kommer texten ”Du har 

inte behörighet att ändra den här användarens lösenord” returneras. Det var ett krav från 

uppdragsgivaren att lärare inte ska kunna byta lösenord på varandra. Lösningen på detta blir istället 

att administratören får göra det.  

http://www.sksonline.se/password
http://www.sksonline.se/resetpassword
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Om läraren har sökt på en elev som finns i Active Directory kommer texten ”Du byter lösenord på 

Förnamn, Efternamn (användarnamn)” returneras. Läraren ska då först kontrollera att det är rätt 

person som denne har sökt fram. Om detta stämmer ska knappen ”Generera nytt lösenord” 

användas. Detta genererar ett lösenord som ges till eleven. Det kommer då gälla tills eleven själv 

väljer att byta det på samma sätt som i scenario 1. Om användaren som söktes fram var fel kan 

läraren återigen använda sig av knappen ”Tillbaka till söksidan” för att gå tillbaka eller knappen 

”logga ut” för att gå ur alla sidor. 

Vid ett lösenordsbyte tar det ca 1 minut för lösenordet att uppdateras. Det kommer då uppdateras 

både i Active Directory och i Windows live. För detaljerade förklaringar av hur lösenordbytet går till 

av systemet se avsnitt 7.5.2. 

5.3 Ickefunktionella krav 

Live@edu har ett flertal olika gränssnitt för konfigurering, under denna rubrik kommer de gränssnitt 

som vi har använt oss av förklaras.  

5.3.1 HTML API 

”Service Management Portal” för Live@edu finns tillgänglig på [Live login] för att logga in behöver 

man ett administratörskonto. I denna portal är det möjligt att bl.a. manuellt skapa användare och 

grupper, lägga till och ta bort användare från grupper samt skapa och konfigurera filter för email.  

5.3.2 PowerShell API 

Det är möjligt att via PowerShell ansluta till Live@edu för att utföra olika uppgifter som exempelvis 

att skapa konton och grupper m.m. Anslutningen görs till en av Microsofts Exchange servrar. Nästan 

alla kommandon som finns i Microsofts API för Exchange är möjliga att använda. Eftersom detta 

API använder sig av ett CLI är det enkelt att skapa script och automatisera arbetet med Live@edu. 

6 Arkitektur 
Med hjälp av arkitekturen kan man se relationen mellan olika program i systemet. Alla komponenter 

som tas upp i denna del är grundläggande för funktionaliteten av hela systemet. Tredjepartsprogram 

som skolans anser vara viktiga kan installeras i efterhand och kommer inte att tas upp i arkitekturen.  

Systemet består av två servrar (server01 och server02) och flera klienter. Servrar och klienter har olika 

mjukvaror installerade, både Microsofts egna men även från tredjepart. Till detta hör även att 

servrarna har olika serverroller installerade, för att leverera den funktionaliteten som behövs i 

systemet. Hårdvaran kommer inte att beskrivas, det enda kravet som ställdes var att servrar och 

klienter uppfyller kraven från Microsoft.  För klienterna gäller [klient] och servrar gäller [Server]. 
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Skolan-Server01
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Network Policy and Access Server

IExplorer Powershell
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PHP

Group Policies
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Klient

GIMP Office 2010 Adobe

Windows Movie Maker

WSUS

Group Policies

IExplorer

DHCP

 

Klienter är datorerna som är anslutna internt i domänen.  

6.1 Lager 

Arkitekturen visar både i vilket lager en programvara eller serverroll ingår och lagrets beroende i 

förhållande till systemets funktionalitet. Vi illustrerar hur varje lager är uppbyggt och hur alla program 

och roller är uppdelade i bilden nedan. 
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Server01 är den server som har de flesta roller (framförallt kritiska som Active 

Directory) och möjliggör för användarna som är anslutna via klienterna att ha 

internetaccess och tillgång till nätverket.  

Server02 är en server som bara är tillgängligt internt inom domänen. Serverns 

funktionalitet är att underlätta administratorns uppgifter genom Windows Server 

Update Service (WSUS) och Windows Deployment Server (WDS). 

Policyn är alla regler som konfigurerats för klienterna som appliceras vid inloggning.  

Paketdiagrammet till höger grupperar alla liknande komponenter och visar beroendet 

mellan paket. 

6.2 Arkitektur gruppering 

I detta avsnitt visas varje programvara som finns installerad på klienter och server 

samt de tillägg som har gjorts för att programmet ska fungera i enlighet med kraven.  

Roller

Policy

Externa 

Program

Windows 

Program
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Servrarna har flera serverroller som installerats och konfigurerats för att anpassas till andra 

installerade program och konfigurationer i servrarna. Serverrollerna visas endast med de tillägg som 

har gjorts vid installationen, inte standardkonfiguration som inte ändrades. 

6.2.1 Klienter 

En lista på de programmen som installerade på klienterna. 

 GIMP 

 Office 2010 

o Microsoft Word 

o Microsoft Excel 

o Microsoft PowerPoint 

 Adobe 

o Adobe Reader 

o Adobe Flash Player  

 Windows Movie Maker  

 Internet Explorer 9 

6.2.2 Servrar 

Program och roller som finns installerade på Server01 

 AD Domain Services 

 DHCP 

 DNS 

 Global Catalog 

 File Services 

o File Server 

o Distributed File System 

o DFS Namespaces 

o DFS Replication 

 Network Policy and Access services  

o Routing and Remote Access 

 Web Server(IIS) 

o Common http Features 

o Static Content 

o Default Document 

o Directory Browsing 

o HTTP Errors 

o HTTP Redirection 

o WebDAV Publishing 

o Application Development 

o ASP .NET 

o .NET Extensibility 

o ASP 

o CGI 

o ISAPI Extensions 

o ISAPI Filters 

o Server Side Includes  

o Health and Diagnostics 
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o HTTP Logging 

o Request Monitor 

o Security 

o Basic Authentication 

o Windows Authentication 

o Digest Authentication 

o Client Certificate Mapping Authentication 

o IIS Client Certificate Mapping Authentication 

o URL Authorization 

o Request Filtering 

o IP and Domain Restrictions 

o Performance 

o Static Content Compression 

o Management Tools 

o IIS Management Console 

o IIS Management Script and Tools 

o Management Service 

o IIS 6 Management Compatibility 

o IIS 6 Metabase Compatibility 

o IIS 6 WMI Compatibility 

o IIS 6 Scripting Tools  

o IIS 6 Management Tools 

o Management Tools 

o Management Service 

o Mangement Console 

 IExplorer 9 

 Powershell 2.0 

 MySQL Server 

 Lexia 

 PHP 

 LDAP 

 MyPHPadmin 

 Group Policies 

o Alla policies finns listade under avsnitt 7.7. 

Program och roller som finns installerade på Server02. 

 Active Directory Domain Services 

 Windows Deployment Server 

o Deployment Server 

o Transport Server 

 WSUS 

o Update products 

o Office 2010 

o Silverlight 

o Microsoft Security essentials 

o Windows 

o Windows 7 

o Windows Defender 
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o Update Classification 

o Critical Updates 

o Definition Updates 

o Security Updates 

o Service Packs 

 Web Server(IIS) 

o Common http Features 

o Static Content 

o Default Document 

o Directory Browsing 

o HTTP Errors 

o Management Tools 

o Management Service 

o Mangement Console 

 WAIK 

7 Implementation 
Denna del avser att förklara varför systemet är uppbyggt som det är, vilka script vi har skapat, när de 

används och hur vi tänkt kring skapandet av dem.  

7.1 Grundläggande server system 

I detta projekt har vi använt oss av två stycken virtuella servrar som båda använder sig av 

operativsystemet Windows server 2008 R2. Anledningen till varför vi valt ett Microsoft 

operativsystem istället för ett annat operativsystem som t.ex. Linux är pågrund av fördelarna med att 

kunna ansluta till Live@edu med PowerShell samt att vi ville använda oss av Active Directory. Det 

var också ett önskemål från uppdragsgivaren att i största mån använda Microsoft Operativsystem i 

hela systemet.  Den främsta anledningen till varför vi har valt att använda virtuella servrar är för att 

det passade bäst in i kyrkans befintliga nätverk samt att det inte krävde extra hårdvara.  

7.1.1 Server 01 

Första servern används till Active Directory, DHCP, DNS, webbserver (IIS), filserver samt att den 

agerar gateway för klienterna. Active Directory hanterar domänen sksonline.se. Klienterna ansluter sig 

till denna domän och får då IP- adress och DNS information. DNS servern agerar även ut mot 

internet så att http://www.sksonline.se även kan nås utifrån. Internet information service 7 används 

som webbserver till SSOportal samt för sidorna för att byta lösenord.  Anledningen till varför en 

filserver används är för att lagra användarkonton för användarna. 

7.1.2 Server 02 

Den andra servern använder precis som första servern Active Directory och eftersom att de ingår i 

samma domän så synkroniseras informationen som sparas i Active Directory mellan dessa två 

servrar. Denna server använder sig dessutom av Windows Deployment Service (WDS) och Windows 

Server Update Service (WSUS). WDS används för att installera om klienterna vid behov och WSUS 

används för att uppdatera klienterna när Microsoft släpper uppdateringar. 

7.1.3 Grundläggande nätverk 

Nätverket i skolan är uppdelat i två olika nät, elevnätet och lärarnätet. Det nätverk som vi arbetade 

med var enbart elevnätet. Det nätverket består av både kabelanslutna och trådlöst anslutna datorer. 

Både server01 och server02 är kopplade till elevnätet, men server01 är dessutom kopplat till internet 
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av den anledningen att vi använder den som gateway. Det trådlösa nätverket använder sig av 

standarden 802.11g och saknar autentisering.  Bilden nedanför visar hur elevnätet ser ut. Observera 

att bilden visar en logisk vy och att de två servrarna egentligen är virutaliserade i samma dator.   

Internet Elevnät

Server01

Server02

Klient

Klient

Klient

 

7.2 Bakomliggande system 

Det finns en hel del olika system som är kritiska för att användarfallen ska fungera korrekt. Vi har 

listat de här nedan och förklarat vad de gör och används till. 

7.2.1 DNS 

Gör det möjligt att översätta IP adresser till domännamn. Skolans domän har en egen DNS server 

som vi har konfigurerat som kan översätta och bearbeta anrop mot webbsidor på domänen 

http://www.sksonline.se. Andra sidor som servern inte har information om vidarebefordras till en 

högre DNS server, som i sin tur kan göra samma operation tills man skickas till rätt server som 

tillhandahåller sidan och skickar svaret tillbaka klienten som frågade. DNS är också ett krav för att 

Active Directory ska fungera. Vi har konfigurerat vår DNS på så sätt att Active Directory fungerar i 

domänen sksonline.se. Vi har även skapat adressen http://www.sksonline.se som skall användas för 

att komma åt SSOportal sidan. Eftersom det skall vara möjligt att komma åt denna sida även utifrån 

internet har vi valt att vidarebefordra all DNS information till två av företaget Godaddys DNS 

servrar. Anledningen till detta är för att domännamnet sksonline.se är registrerat hos Godaddy. 

7.2.2 Active Directory 

Är en katalogtjänst, liknande LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), som innehåller 

information om användare, datorer mm i domänen.  

Vi har valt att skapa ett helt nytt Active Directory som baseras på domänen sksonline.se. Detta 

Active Directory är tänkt att ha alla användare under OU Anvandare. Detta inkluderar även lärare 

och administratörer. Sedan kommer vi använda oss av grupper (se avsnitt 5.1.1) för att dela in 

eleverna i klasser och årskurser. Dessa kommer att ligga i OU grupper. 

För att skolans klienter ska få alla grupp policys som vi har konfigurerat måste klienterna ligga i ett 

OU som heter Klienter.  

http://www.sksonline.se/
http://www.sksonline.se/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight_Directory_Access_Protocol
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Sksonline.se
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Grupp Användare
Dator

 

7.2.3 DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol är ett protokoll som tilldelar IP adresser till servrar och 

klienter som är med i domänen.  Det möjliggör för klienter att göra anrop mot DNSen och ha 

tillgång till Internet. 

Vår DHCP är konfigurerad för att dela ut IP adresser mellan 192.168.251.3 - 254 med en nätmask på 

255.255.255.0. Vi har även konfigurerat DHCP att tala om för klienterna att gateway ut mot internet 

finns på 192.168.251.1 samt att det finns DNS på samma adress. 

7.2.4 Webbserver IIS 

Microsoft Internet Information Server är Microsofts egen webbserver. Genom denna server kan 

användarna både innanför och utanför domänen komma åt sidor som skapats och lagts upp på IIS. 

Ytterligare konfigurationer som access, befogenhet och extra funktionalitet på sidor kan konfigureras 

här.  

IIS är en mycket viktigt del i det här systemet eftersom den både hanterar Live@edu inloggningen 

och lösenordsbyten. Alla sidor som man vill styra från IIS har vi valt att lägga i C:\inetpub\wwwroot. 

Här finns sedan underkataloger med de olika sidor vi har skapat för systemet som t.ex. \SSOportal 

och \resetpassword.  

IIS är konfigurerad för att även använda sig av PHP för att framförallt hantera lösenordsbyten. Men 

detta kan självklart utnyttjas om man vill fortsätta utveckla andra sidor med PHP. 

Vi har aktiverat SSL så att all kommunikation sker krypterat. 

7.2.5 Fileservices 

Rollens uppgift är att skapa en fillagringsplats i nätverket. I detta system har vi använt oss av en sådan 

fillagringsplats för att spara profilinformation för användarnas användarkonton. När en användare 

loggar in på en dator hämtas de filer som behövs och när användaren loggar ut sparas filerna på 

servern igen. Även användarnas ”Mina dokument” kataloger sparas i denna fillagringsplats, men 

endast de filer som användaren öppnar från mina dokument laddas ner till datorn. Att spara all data 

på en och samma plats i nätverket kan ha många fördelar framförallt blir det enkelt att göra backup.  

Vi har valt att även spara användarnas bakgrundsbild samt skärmsläckare på denna plats vilket gör att 

en administratör kan ändra bakgrundsbild eller skärmsläckare för alla användare endast genom att 

ersätta den gamla bilden med en ny. 

 

Det finns tre kataloger i fillagringsplatsen som vi har skapat Bakgrund, Redirect och Redirect 

everyone. Katalogen med namnet bakgrund används för att spara bakgrundsbild samt skärmsläckare 

till användarna. Administratörer har läs och skriv rättigheter till denna katalog medans vanliga 

användare endast har läs rättigheter till denna katalog. 
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I katalogen redirect skapas det en ny katalog för varje användare som skapas och loggar in. Den 

skapade katalogen får samma namn som användaren och i denna katalog sparas användarens mina 

dokument samt profil filer. Endast användaren själv har rättigheter till dessa filer. 

 

I katalogen redirect everyone finns det en katalog som heter desktop. Hit är användarnas skrivbord 

vidarebefordrade för att förhindra användarna från att spara filer på skrivbordet. De har endast läs 

rättigheter till denna katalog medans administratörer har fulla rättigheter. 

 

\\sksonline.se\
profiles\

Bakgrund
Bakgrund.jpg Screensave.scr

Redirect

Redirect everyone Desktop

<namn på 
användare>

Appdata

Documents

Roaming profile.V2

 
 

7.2.6 Network Policy and Access Services 

Servern har två nätverkskort, det ena för extern trafik och det andra för intern trafik. För att klienter 

ska ha internetaccess måste servern agera som Network Address Translator (NAT) router som 

översätter interna adresser till externa. På så sätt kan trafiken åka ut externt, och när servern sedan tar 

får svar, översätta den till intern trafik och vidarebefordra till det interna nätet. Anledningarna till 

varför vi använder oss av detta är pga. att vi inte har tillräckligt många externa IP adresser till 

klienterna samt att det även ger ett svagt skydd mot virus och hot från internet.  

7.2.7 Windows Deployment Server (WDS) 

Windows Deployment Server möjliggör installation av Windows operativsystem via nätverket. Det är 

ett anpassningsbart sätt att installera Windows på domänens klienter eftersom administratören på 

egen hand kan konfigurera och välja inställningar som den slutgiltiga installationsfilen ska ha. 

Installationen kan även göras helt obevakad. 

WDS var inget som vi hade som krav att implementera i systemet från början men något vi ändå har 

försökt inkludera för att göra det mer komplett. Vi har dock valt att i den slutgiltiga leveransen inte 

inkludera någon image fil på en fungerande installation, eftersom skolan hade färdiga imager för detta 

sedan tidigare. WDS rollen är dock installerad på server02 och kan börja användas direkt. 
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7.2.8 Windows Services Update Server (WSUS) 

Windows Services Update Server möjliggör det för administratorer att välja vilka uppdateringar 

klienter inom domänen ska få. Vilken sorts uppdateringar som ska installeras på klienterna och hur 

ofta de ska söka efter uppdateringar. På så sätt behöver administratören inte oroa sig för att 

uppdateringar sker automatiskt och att användaren inte får frågor kring detta. Det i sin tur är även en 

del i att förbättra inloggningstiderna på systemet. 

WSUS är installerad och konfigurerade på så sätt att den uppdaterar följande: 

o Update products 

o Office 2010 

o Silverlight 

o Microsoft Security essentials 

o Windows 

o Windows 7 

o Windows Defender 

o Update Classification 

o Critical Updates 

o Definition Updates 

o Security Updates 

o Service Packs 

För att klienterna ska hämta uppdateringar från WSUS ska har en policy skapats (se avsnitt 7.7). 

WSUS kollar efter uppdateringar två gånger varje dag (kl 07.00 & 19.00). 

7.2.9 Windows PowerShell 

Microsoft script språk Windows PowerShell är installerat och används i mycket kritiska delar av 

systemet. Alla de synkroniseringar som görs är PowerShell script som vi själva har skapat och som 

beskrivs i flera olika avsnitt i rapporten.   

Vi har valt att använda oss av PowerShell för att det är ett stabilt språk som är skrivet av Microsoft 

själva. Det löser många av de problem med synkronisering som annars skulle kräva Microsofts egna 

programvaror t.ex. OLSync där en licens kostar ca 15 000$.  

7.2.10 My-SQL server 

En databas som använder sig av SQL för att ställa frågor och lagra information. My-SQL servern 

används till att kontrollera om gamla lösenord används. Läs mer om detta i avsnitt 7.4.  

7.2.11 PHP 

Script språk som körs på vissa av våra webbsidor. PHP är ett program som kan arbeta tillsammans 

med Microsofts IIS och ger dynamiskt innehåll till sidor, så som inloggning. 

PHP är installerat i katalogen C:\Program Files (x86)\PHP och använder sig av den PHP.ini fil som 

ligger i installationskatalogen. Det konfigurationer vi har gjort i php.ini är följande: 

cgi.force_redirec = 0 
fastcgi.impersonate = 1 
fastcgi.logging = 1 
extension_dir = "C:\Program Files (x86)\PHP\ext" 
extension = php_ldap.dll 
date.timezone = Europe/Stockholm fylls i för att ibland kan vissa sidor ge error om inte denna 
variabel är satt. 
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Vi har också valt att ta bort display_errors för att inte elever och lärare ska se felmeddelanden på 
sidorna om detta mot förmodan skulle uppstå.  
 
I IIS lägger vi sedan till Handler Mappings Actions panel -> Add Module Mapping följande 
information:  
Request path: *.php 
Module:  FastCGImodule 
Executable: C:\php\php-cgi.exe 
Name: FastCGI 

7.2.12 PHPMyAdmin 

Ett PHP verktyg för att administrera My-SQL databasen via webbläsaren. Läs mer om denna i avsnitt 

7.4.  

7.2.13 Group Policys 

Policys är regler som administratörer kan sätta på användarna vid inloggning via domänens klienter. 

Polycis behandlas i avsnitt 7.7. 

7.2.14 Windows AIK (WAIK) 

Används i samband med WDS och ger möjlighet till en anpassad Windows installation. Den används 

framförallt om man vill skapa unattended installationer.  

Eftersom varken WDS eller unattended installationer ingick i projektet från början har vi inte kunnat 

utveckla denna del pga. tidsbrist. Däremot är verktyget WAIK installerat och förberett för att börja 

hantera image filer och skapa unattended xml filer.  

7.3 Klient program 

Utefter skolans önskemål fanns utöver Microsofts standard program ett antal program som ska vara 

installerade på alla klienter. Alla program listas i delavsnitten nedan. 

De policys (se avsnitt 7.7.) vi har tagit fram, tar bort viss standard funktionalitet och begränsar 

användarna på klienterna för att förhindra att de gör icke skolrelaterade saker på datorerna. Syftet är 

att endast de program som finns listade här ska användas (förutom standard program som t.ex. 

kalkylatorn).  

7.3.1 Internet Explorer 9 

Microsoft egen webbläsare. Ett krav från uppdragsgivaren var att Internet Explorer 9 skulle används 

och alla lösningar skulle anpassas efter denna webbläsare.  

I projekt har alla tester gjorts med Internet Explorer 9 version 9.0.8112.16421. IE9 ska användas på 

alla skolans klienter. Genväg till IE9 finns på skrivbordet och startmenyn. 

7.3.2 Lexia 

Ett program för elever med specialbehov. Ett externt program som tillhandahålls av skolan. 

Lexia finns tillgängligt från alla skolans klienter. Lexia är installerat i katalogen C:\Program Files 

(x86)\Lexia på server01.  

7.3.3 GIMP 

GNU Image Manipulator Program är ett bildbehandlingsprogram likt Paint. 
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GIMP ska finnas installerat på alla skolans klienter och en genväg finns tillgänglig på skrivbordet och 

startmenyn. 

7.3.4 Office 2010 

Ett Microsoft program för diverse skolrelaterade arbeten.  

Office 2010 ska finnas installerade på alla skolans klienter. Vi rekommenderar att man endast 

installerar Word, PowerPoint och Excel för att spara minne. Genvägar till dessa program finns på 

skrivbordet och startmenyn.  

Office 2010 är den enda versionen som stöds av Live@edu för tillfället. Det är därför viktigt att 

använda 2010 för att kunna utnyttja all funktionalitet som beskrivs i användarfallen. För mer 

information om detta studera Microsofts dokumentation.  

7.3.5 Adobe 

Inom Adobes programvaror finns Adobe Reader och Flash Player. Adobe Reader är ett program för 

att visa filer av typen pdf. Adobe Flash Player används för att visa och spela upp filer i formaten flv 

och swf. 

Adobe Flash och Adobe Reader är krav från skolan att det ska finns installerat på klienterna. Inga 

speciella tester har genomförts för att just testa någon speciell funktionalitet i dessa program annat än 

att använda webbläsaren och att kunna läsa en vanlig pdf fil. 

7.3.6 Windows Movie maker 

Microsoft program för att redigera video- och ljudfiler. Även denna är ett krav från skolan. 

Genomväg till programmet finns på startmenyn. Inga tester har genomförts för att testa detta 

program. 

7.4 Användarnamn 

Vi har bestämt att användarnamnen till eleverna skall bestå av totalt sex bokstäver och två siffror. 

Detta för att minimera risken för att liknande användarnamn ska skapas. Bokstäverna skall 

företrädelsevis bestämmas genom att ta de tre första bokstäverna i elevens förnamn samt de tre 

första bokstäver från elevens efternamn. Om det inte är möjligt på grund av att flera elever har 

samma namn eller av annan anledning kan andra bokstäver användas tillexempel fyra bokstäver från 

förnamnet samt två bokstäver från efternamnet. Bokstäverna är alltid små och inga å, ä, ö kommer 

att användas utan byts ut mot respektive a, a eller o. Endast små bokstäver används. Siffrorna som 

skall finnas i användarnamnen skall representera födelseåret för eleven. Samma namnstandard 

används för lärare på skolan, med enda skillnaden att födelseåret inte skall finnas med i 

användarnamnet. På så sätt blir det enkelt att urskilja lärare från elever.  

7.5 Single-sign-on (SSO) & SSOportal 

Systemet använder sig av Microsoft Single- Sign- On (SSO) lösning. Vi valde denna lösning för att 

förenkla inloggningen och minimera antalet ställen eleverna behöver skriva sina lösenord på.  

Hela SSO lösningen och SSOportal bygger i grunden på Microsofts egna paket som inkluderas i 

Live@edu, men vi har gjort modifieringar på deras original filer. Man kan alltså även studera den 

demo sida som medföljer i Microsofts paket för att följa verifieringsstegen som alltid måste ske vid 

anslutning, eftersom de är desamma i vår lösning. Alla Microsofts filer är skriva i asp.  
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SSO certifikatet som beställdes och godkändes av Microsoft är placerat både i web.config filen i 

portalfour katalogen under C:\inetpub\wwwroot. Det finns också som ett godkänt certifikat i 

server01. Certifikatet är grunden till att inloggningen ska kunna genomföras. 

När en användare försöker ansluta sig till SSOportal får de upp en inloggningsruta. Denna 

inloggningsruta kräver användarnamn och lösenord från Active Directory. Användaren får med detta 

tillgång till SSOportal startsidan. När användaren sedan klickar på en av ikonerna kommer 

verifieringarna mot Windows Live göras med det tidigare inmatade användarnamnet och lösenordet. 

Certifikatet matchas och tickets skickas mellan server01 och Windows Live servern. När man klickar 

på en ikon tar det därför lite tid innan användaren skickas vidare eftersom denna verifiering måste 

ske först. Användaren måste finnas både i Active Directory och i Windows Live för att ha tillgång till 

Live@edu. Annars kommer sidan inte kunna visas.   

Alla ikoner länkas med ett unikt namn i Default.aspx filen till en swtich stats i Default.aspx.cs filen 

där vidarebefordran sedan kan ske till den angivna länken. Eftersom samma verifierings steg ska ske 

vid alla val, måste alla ikoner skicka ”Button01_Click” kommandot till Default.aspx.cs filen.  

7.6 MySQL & PHPMyAdmin 

En del av processen i lösenordsbytet är att kontrollera så inte lösenordet har använts tidigare. Detta 

görs i fallet då användaren byter lösenord själv och inte då läraren genererar ett lösenord.  

Vi har valt att använda oss av My-SQL server som är gratis och anser att den kommer vara tillräcklig 

för den lilla roll den har i systemet. Syftet är att spara upp till 20 hashade lösenord och ett 

användarnamn per användare. Databasen för lösenord har vi valt att kalla password och tabellen för 

losen. Se bilaga 10.1 för specifika inställningar för My-SQL servern. 

När en användare skapas i Active Directory skapas denne också i My-SQL databasen. Där skrivs då 

användarens användarnamn (utan @sksonline) in som första post och 20 lösenord på alla övriga 

kolumner i tabellen. Lösenorden skrivs endast dit för att göra ett enklare SQL anrop när användare 

skapas i Active Directory och har ingen funktion utöver detta.  

När en användare väljer att ändra sitt lösenord kommer detta skrivas in i tabellen i hashad form. 

Detta görs i syfte att undvika att spara lösenorden i klartext.  

När en användare tas bort från Active Directory tas denne också bort från databasen. 

Utöver MySQL finns även PHPMyAdmin installerat. PHPMyAdmin är placerat i katalogen 

C:\inetpub\wwwroot\ PHPMyAdmin. Den är konfigurerad för att vara åtkomlig via IIS på adressen 

http://www.sksonline/PHPMyAdmin. Syftet med att ha PHPMyAdmin är att lättare kunna 

administrera My-SQL databasen. PHPmyadmin sidan har Windows Authentication påslagen i IISen 

för ökad säkerhet. 

7.7 Lösenordsbyten 

Denna del avser att beskriva tanken kring den lösning för lösenordsbyten vi levererar för att 

ändringar ska kunna göras i framtiden. Det finns fyra huvuddelar i den här lösningen som i detta 

avsnitt heter Lösenordsbyten för alla användare, Lösenordsbyte av lärare på elever, Skriva till fil samt 

uppdatera Active Directory & Windows live och Lösenorsvarningar. 

Vi har valt att använda oss av PHP för våra lösningar. Alla sidor vi skapar är gjorde i PHP och viss 

html. Annledning till att vi valt detta språk är enbart för det är det programmeringsspråket vi har bäst 

kunskap om.  

http://www.sksonline/PHPMyAdmin
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7.7.1 Lösenordsbyten för alla användare 

När en användare vill byta sitt lösenord görs detta via sidan http://www.sksonline.se/password. 

Sidan är placerad i katalogen C:\inepub\wwwroot\password och består av de två filerna index.php 

och passwordAllUsers.php. Dessa sidor har lagts till via IIS. Flödet för hur lösenordbytet går till i 

systemet följer nedan. 

C:\Script\
AndraLosen

C:\Script\
AndradeLosen

Lösenords 
inmatning

Lika?

Två lösenord
matas in

Hasha
lösenord

Ja

Kriterier
Uppfyllda?

Ja

Använt 
tidigare?

Lösenord hashat 
& 

användarnamn

Nej
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Hämta 
DN

Uppdatera
SQL databas

lösenord

Nej

Nej

Uppdatera
Live

Uppdatera
AD

Skickas

Flyttar

Körs varje minut

Uppdaterar Uppdaterar

Inloggning

Misslyckades

Skickas
Skapa 

session
&

Skickar 
vidare

Lyckades

Kriterier
kontrolleras

LDAP
anslutning

Kontrollera
i

SQL 
databas

LDAP
anslutning

Powershell
script

Lösenord
skrivs till

fil på 
servern

Lösenord
skrivs till

fil på 
servern

Index.php 

Först så loggar användaren in på lösenordssidan via index.php. En verifiering kommer då göras mot 

LDAP för att kontrollera användarens uppgifter stämmer. Om de inmatade uppgifterna är fel 

kommer meddelandet ”Fel användarnamn eller lösenord” visas för att indikera att LDAP inte kunde 

verifiera användaren. Om alla fält inte är ifyllda kommer meddelandet ”Alla fält måste vara ifyllda” 

visas. Om inte anslutningen till LDAP inte lyckas visas meddelandet "LDAP servern är inte 

tillgänglig".  

Om inloggningen däremot lyckades kommer två saker att ske. Först så kommer en session skapas 

som används på passwordAllUsers.php för att kontrollera att användaren har blivit verifierad och 

inte försöker ansluta till sidan genom att ange en specifik adress. Sedan kommer användaren också 

automatiskt vidarebefordras till den sidan. Säkerheten här ligger därför delvis i sessionshanteringen.  

passwordAllUsers.php 

På passwordAllUsers.php sker det huvudskaliga rörande lösenordsbytet. Innan helt lösenordsbytet 

sker går det igenom flera steg.  

Användaren får först alternativet att skriva in sitt lösenord och upprepa det för att bekräfta att denne 

skrev rätt. Om så inte är fallet ges meddelandet "Lösenorden är inte lika" och användaren måste 

skriva in de igen.  

Därefter kontrolleras det om lösenordet uppfyller kriterierna. Kriterierna för detta är:  

http://www.sksonline.se/password
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 Minst 6 tecken 

 Minst 1 stor bokstav 

 Minst 1 siffra 

 Får inte ha använts tidigare (kontrollerar 20 senaste) 

 Får inte innehålla användarnamnet 

Dessa sätts i funktionen ”criteria”. Dessa kan alltså ändras utifrån ens egna önskemål. Vi har valt 

dessa kriterier för vi tycker det uppfyller en bra grundnivå för lösenord på den nivå av säkerhet som 

krävs i just det här fallet (ett elevnät).  

I nästa steg görs ett SQL anrop för att kontrollera så att inte lösenordet har använts tidigare. Denna 

kontroll görs enbart i fallet då användaren byter lösenordet själv. Anledning till att vi inte valda att 

göra kontrollen när lärare generar ett lösenord är för att chansen att samma lösenord genereras två 

gånger är försumbar och har ingen direkt betydelse även om detta skulle ske. Syftet är istället att få 

användaren att inte använda samma lösenord, ett krav från uppdragsgivaren.  Denna kontroll 

använder sig av ett MD5 hashat och saltat lösenord (eftersom det sparas så i databasen). Vi har gjort 

bedömningen att MD5 och SH1 är likvärdiga rent säkerhetsmässigt och kan därför även 

rekommendera SH1 kryptering om uppdragsgivaren vill ändra detta senare.  

Om det angivna lösenordet går igenom kontrollstegen ovan kan vi fortsätta med att skapa den fil 

som krävs för att göra lösenordsbytet och uppdatera SQL databasen. Först hämtas användaren från 

Active Directory för att vi ska få fram fullständigt DN. Sedan skapar vi ett hashat lösenord som ska 

användas för att uppdatera databasen. Det hashade lösenordet används bara i det syftet. När 

lösenordet har skrivits till My-SQL databasen skriver vi det också i klartext till en fil på servern. 

Denna rutin förklaras fortsättningsvis under rubriken ”Skriva till fil samt uppdatera Active Directory 

& Windows live” här nedan eftersom det är samma rutin som i fallet då lärare genererar lösenord.  

7.7.2 Lösenordsbyten av lärare på elever 

Det andra scenariot av lösenordsbyten är då en lärare genererar ett lösenord för en elev. Lärare gör 

detta via sidan http://www.sksonline.se/resetpassword. Sidan är placerad i katalogen 

C:\inepub\wwwroot\resetpassword och består av de tre filerna index.php, search.php samt 

passwordGenerate.php. Dessa sidor har lagts till via IIS. Flödet för hur lösenordbytet går till i 

systemet följer nedan. 

http://www.sksonline.se/resetpassword
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Index.php 

Det första som sker är att läraren får logga in via index.php sidan. En verifiering kommer då göras 

mot LDAP för att kontrollera lärarens uppgifter stämmer. Om de inmatade uppgifterna är fel 

kommer meddelandet ”Fel användarnamn eller lösenord” visas för att indikera att LDAP inte kunde 

verifiera användaren. Om inte alla fält är ifyllda kommer meddelandet ”Alla fält måste vara ifyllda” 

visas. Vid inloggning kontrolleras det också att läraren faktiskt är medlem i gruppen larare i Active 

Directory. Om en användare som inte är medlem i grupperna administrator eller larare försöker 

ansluta kommer texten "Du har inte tillräcklig behörighet” att visas. Om inte anslutningen till LDAP 

misslyckades kommer meddelandet "LDAP servern är inte tillgänglig" att visas.  

Om inloggningen däremot lyckades kommer två saker att ske. Först så kommer en session skapas 

som används på både search.php och passwordGenereate.php för att kontrollera att användaren har 

blivit verifierad och inte försöker ansluta till sidan genom att ange en specifik adress. Sedan kommer 

läraren också automatiskt vidarebefordras till den search.php. Alltså är säkerheten på sidorna även 

här beroende av sessionshantering.  

search.php 

Search.php är just vad namnet antyder, en söksida. Det sker ingen kommunikation med andra system 

här utan vi utnyttjar bara post funktionen för att hämta det inmatade sökta användarnamnet. Ingen 

rättstavning sker så användarnamnet som matas in måste vara exakt för att få träff. 

generatePassword.php 

Det är på genereatePassword.php där själva lösenordsbytet sker. Detta avser del två av flödet. Utifrån 

sökningen som skedde på föregående sida kontrolleras först om användaren finns i systemet. 

Sökningen är alltså beroende av exakta sökningar och visar fel om användarnamnet är felstavat.  
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Det första som sedan kontrolleras är om användaren är medlem i gruppen ”larare” eller 

”administrator”. Detta görs för att förhindra att någon byter lösenord på användare i dessa grupper. 

Om någon lärare har glömt sitt lösenord ska denne istället kontakta en administratör.  

När läraren klickar på generera lösenord så genereras ett slumpmässigt lösenord via funktionen 

generatePassword. Lösenordet som skapas är 8 tecken långt och innehåller stora och små bokstäver 

samt siffror.  

Detta lösenord används sedan för att i klartext skrivas till en fil på servern. Denna rutin förklaras 

fortsättningsvis under rubriken ”Skriva till fil samt uppdatera Active Directory & Windows live” här 

nedan eftersom det är samma rutin som i fallet då användare skapar sina egna lösenord. 

7.7.3 Skriva till fil samt uppdatera Active Directory & Windows Live 

Den här rutinen är alltså den samma både om läraregenererar lösenord eller om elever gör det själva. 

Detta är för att göra systemet mindre komplext och utnyttja fungerande teknik så ofta som möjligt 

för att undvika att skapa nya möjliga felkällor.   

Vi har alltså valt att skriva lösenordet till en fil på servern (server01). För närvarande skrivs det till 

mappen C:\Script\AndraLosen. För varje lösenordsbyte skapas en unik fil uppbyggt av datum (år, 

månad, dag), tid (timme, minut, sekunder) och ett tre siffrors slumpat tal (slumpat mellan 100-999) 

som filnamn. Exempelvis kan den få namnet 20110510120456633. I filen skrivs det sedan radvis ut 

fullständigt DN, lösenord och användarnamn på den användare lösenordsbytet avser. I fallet då en 

lärare genererar lösenord skrivs också lärarens användarnamn på sista raden.  

Ett exempel på detta är: 

 
När filen är skapad kan det ta 1 minut tills både Active Directory och Windows Live lösenordet har 

uppdaterats. Detta görs genom ett script som är satt som en Scheduled task i servern med 1 minuts 

intervall. Denna task kallar vi passwordupdate. Scriptet aktiveras av filen run.bat och man är alltså 

beroende av både scriptet och denna fil för att uppdateringarna och flytten av filen senare ska 

fungera.  

Scriptet är ett PowerShell script och gör alltså två lösenordsuppdateringar. Den ena uppdateringen 

sker mot Active Directory och den andra uppdateringen sker mot Windows Live. Scriptet körs med 

ett administratörskonto som har tillåtelse att byta lösenord.  

Efter att uppdateringen är genomförd flyttas lösenordsfilen till mappen C:\Script\AndradeLosen. 

Detta görs i syfte att fungera som en logg. I den nya filen tas dock lösenordet bort för att det inte ska 

gå att avläsa lösenordet i klartext någonstans längre. 
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7.7.4 Lösenordsvarningar 

Vi har valt att inte ge användaren några varningar när denne loggar in i Windows och istället har vi 

valt att lägga detta på SSOportal.  

Scriptet avaktivera.ps1 hanterar vilka användare som skall få lösenordsvarningar samt vilka användare 

som måste byta lösenord innan de får tillgång till Live@edu tjänsterna. Scriptet skapar två text filer, 

users.txt och usersdate.txt. Users.txt innehåller en lista över användare som måste byta lösenord och 

usersdate.txt innehåller en lista över vilka användare som skall få varningar och vilken varning de 

skall få. Varningarna uppkommer fem dagar innan lösenordet går ut, lösenordet går ut efter 90 dagar. 

Usersdate.txt består av två rader per användare som skall varnas. Första raden innehåller namnet på 

användaren, andra raden innehåller vilket varningsmeddelande användaren skall få. Scriptet 

bestämmer vilka användare som skall varnas och vilka som skall tvingas till att byta lösenord med 

hjälp av informationen som finns i Active Directory. Det är scriptet och inte Active Directory som 

bestämmer när ett lösenord har gått ut, men det är Active Directory som håller koll på när ett 

lösenord senast ändrades.  

När användaren loggar in på SSOportal kontrolleras dessa två filer. Om användaren som har loggat 

in finns med i users.txt blir användaren vidarebefordrad till hemsidan för att byta lösenord och om 

användaren finns med i usersdate.txt kommer det skrivas ut ett varningsmeddelande för användaren.  

Bilderna här nedanför illustrerar hur avaktivera.ps1 samt SSOportal hanterar lösenordsvarningar. 
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Avaktivera.ps1

Hämta en 
användare i 

Active 
directory

Går 
användarens 
lösenord ut 
inom 1 dag?

Skriv ut 
användarens 

namn samt ett 
varningsmedd
elande om att 
lösenordet går 
ut inom 1 dag i 
usersdate.txt

Går 
användarens 
lösenord ut 

inom 2 dagar?

Skriv ut 
användarens 

namn samt ett 
varningsmedd
elande om att 
lösenordet går 

ut inom 2 
dagar i 

usersdate.txt

Går 
användarens 
lösenord ut 

inom 3 dagar?

Skriv ut 
användarens 

namn samt ett 
varningsmedd
elande om att 
lösenordet går 

ut inom 3 
dagar i 

usersdate.txt

Har 
användarens 
lösenord gått 

ut?

Skriv ut 
användaren 

namn samt ett 
varningsmedd
elande om att 
lösenordet har 

gått ut i 
usersdate.txt,

Skriv 
användarens 

namn i 
users.txt

Har alla 
användare 

kontrollerats?

Avsluta scriptet

Användare loggar in på single 
sign on portalen

Finns användaren 
med i usersdate.txt

Finns användaren 
med i users.txt

Skriv ut 
varningsmedd
elandet som 

finns i 
usersdate.txt

Skicka vidare 
användaren till 
hemsidan för 

att byta 
lösenord

Låt användaren få 
tillgång till live@edu

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

 

7.8 Synkronisering 

En av de största utmaningarna som vi stötte på under projektet var hur lösenord och 

användarkontona i Active Directory kunde synkroniseras med Live@edu tjänsten. Vår vision var att 

skapa ett system där användarna använder samma användarnamn och lösenord både för att logga in 

på Live@edu och för att logga in på domänen via Active Directory. För att uppnå dessa mål var vi 

tvungna att använda oss av flera olika lösningar som beskrivs här nedanför. 

Synkronisering av användarkonton samt grupper  

Vi valde att använda Active Directory som utgångspunkt för användarkontona samt grupperna. För 

att synkronisera informationen i Active Directory med Live@edu använder vi oss av ett PowerShell 

script som körs med jämna mellanrum. 

Sync.ps1 

Syftet med Sync.ps1 är att synkronisera informationen som finns i Active Directory med 

informationen som finns i Live@edu och SQL databasen. Scriptet är uppdelat i sju olika delar. 
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Första delen används för att ansluta till Live@edu , deklarera vissa variabler som behövs senare i 

scriptet samt för att ladda in de PowerShell moduler som behövs för att kunna kommunicera med 

Active Directory och SQL via PowerShell.  

Den andra delen som är den största delen av scriptet hämtar listor över vilka användare som finns i 

Active Directory och vilka användare som finns i Live@edu och jämför sedan dessa mot varandra. 

De användare som finns i Active Directory men inte i Live@edu läggs till i Live@edu. Det genereras 

ett nytt lösenord till användaren som består av åtta tecken varav minst ett tecken är en gemen, ett 

tecken är en versal samt en är en siffra. Lösenordet appliceras på både Live@edu samt i Active 

Directory. Det skapas även tabeller för användaren i SQL databasen och användarens ”profil path” 

uppdateras med ett lämpligt värde i Active Directory. När användarna är synkroniserade skrivs de 

nyligen synkroniserade användarna samt lösenorden ut i en text fil som får namnet efter dagens 

datum. Användarna i denna textfil organiseras efter vilken klass de är gruppmedlem i vilket gör att 

filen kommer att likna en klasslista om hela klasser synkroniseras samtidigt.  

Tredje delen av scriptet är till för att ta bort de konton som finns i Live@edu men som inte finns i 

Active Directory. Om något konto i Live@edu skulle raderas av misstag går det att återställa kontot, 

enklaste sättet att göra detta är via Live@edu:s administrations sida. Denna del av scriptet raderar 

även tabeller ur SQL databasen som inte längre behövs när användaren har blivit borttagen. 

Den fjärde delen av scriptet är till för att skapa grupper i Live@edu som finns i Active Directory men 

som ännu inte har blivit skapade i Live@edu.  

Den femte delen gör det motsatta den tar bort grupper från Live@edu som inte finns i Active 

Directory. 

Sjätte delen av scriptet är till för att lägga till medlemmar i grupperna som finns i Live@edu. Om en 

användare är medlem i en grupp i Active Directory skall användaren även vara medlem i 

motsvarande grupp i Live@edu.  

Den sista delen av scriptet tar bort medlemskapet för medlemmar i grupper som finns i Live@edu 

om användarna inte är medlem i motsvarande grupper i Active Directory. Det sista som händer i 

scriptet är att anslutningen till Live@edu stängs. 

Eftersom att detta script ansluter sig till Live@edu är det tvunget att lagra användarnamn samt 

lösenord för Live@edu i detta script och av denna anledning borde scriptet endast förvaras på platser 

som kan anses säkra. 

mailto:live@edu
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Sync.ps1

Anslut till 
live@edu och 

ladda in 
nödvändiga 

moduler

Finns det någon 
användare i active 

directory som inte finns 
med i live@edu?

Generera 
lösenord som 
appliceras på 
användaren i 

live@edu och i 
active 

directory

Skapa 
användare i 

live@edu

Skapa tabeller 
för användare i 

SQL databas

Skriv ut 
användare i 
text fil med 

samma namn 
som dagens 

datum

Finns det någon 
användare i live@edu 
som inte har konto i 

active directory?

Radera kontot 
från live@edu

Finns det någon grupp 
i active directory som 
inte finns i live@edu?

Skapa gruppen 
i live@edu

Finns det någon grupp i 
live@edu som inte finns 

i active directory?

Radera 
gruppen från 

live@edu

Finns det någon medlem i någon 
grupp i active directory som inte är 

medlem i motsvarande grupp i 
live@edu

Gör 
medlemmen 

medlem i 
motsvarande 

grupp i 
live@edu

Finns det någon användare 
som är medlem i en grupp i 
live@edu men inte medlem 

i motsvarande grupp i 
active directory

Ta bort 
medlemskapet 

för 
användaren i 

live@edu

Avsluta scriptet
Avsluta 

anslutningen 
till live@edu

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej
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Adduser.ps1 

PowerShell scriptet adduser.ps1 används för att lägga till användare i Active Directory. Den tar emot 

en lista över användare som skall vara formaterad som en komma separerad text fil med följande 

värden: fullständigt namn, personnummer, klass, årskurs(i exakt den ordningen). Scriptet försöker i 

förstahand skapa ett användarnamn som består av de tre först bokstäverna i förnamnet, de tre första 

bokstäverna i efternamnet samt födelseåret. Om det inte är möjligt att skapa ett sådant namn på 

grund av att det finns två personer med samma förnamn och efternamn samt födelse år eller att 

förnamnet endast består av två bokstäver eller på grund av något annat fel försöker scriptet istället 

skapa ett användarnamn med antingen fler bokstäver tagna från förnamnet eller efternamnet dock så 

skapas alltid användarnamnen med totalt sex bokstäver och två siffror som alltid är födelse året.  

Scriptet skapar även grupper som har samma namn som de olika klasserna som eleverna går i, samt 

gör eleverna medlemmar till dessa klasser. Om en elev till exempel går i klass 5b kommer det att 

skapas en grupp med namnet klass 5c om det inte redan finns en sådan grupp och sedan kommer 

eleven bli medlem i den gruppen.  

Efter att scriptet har skapat en elev skrivs elevens namn och användarnamn ut i en textfil med 

namnet adduser.txt. Denna textfil måste kontrolleras av en administratör då det kan uppkomma 

användarnamn som inte är lämpliga och rentav förolämpande. Det finns alltså ingen kontroll av 

detta. Om scriptet skulle misslyckas med att skapa en användare på grund av att scriptet inte klarar av 

att generera ett unikt användarnamn så skrivs eleven ut i en textfil med namnet fail.txt. I sådana fall 

blir en administratör tvungen att manuellt skapa den eleven. Vi har under detta projekt kunnat skapa 

290 olika elever med detta script utan något problem alls.  
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AddUser.ps1

Finns det grupper i 
elever.txt som inte är 

skapade i active 
directory?

Fanns det tillräkligt många 
bokstäver i användarens 

namn för att skapa ett unikt 
namn som inte redan finns i 

active directory?

Finns det 
användare i 

elever.txt som inte 
har blivit 

bearbetade?

Avsluta scriptet

Läs in 
Elever.txt

Dom grupper 
som inte finns i 

active 
directory 

skapas

Läs in första 
användaren i 

elever.txt som 
inte redan har 

fått ett 
användarnamn

Skapa nytt användarnamn 
till användaren genom att ta 
plocka ut totalt 6 bokstäver 

från förnamnet och 
efternamnet samt årtalet 

personen är född 

Skapa 
användaren 

och gör 
användare 
medlem i 

grupp

Logga 
användaren i 
adduser.txt

Logga 
användaren i 

fail.txt

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

 

 

7.9 Policys 

För detta projekt skapades två stycken grupp policies, en för datorerna med namnet Computer och en för 

användarna med namnet Users. I Windows server så är samtliga grupp policies uppdelade i ett flertal olika 

underkataloger för att det inte skall bli för detaljerat kommer inte samtliga underkataloger att redovisas 
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under denna rubrik. Detta är sökbara i servern men också logiskt placerade förutsatt att man har lite 

kännedom om policys i Windows server miljöer. 

7.9.1 Computer 

Computer 
Computer Configuration  
Policies 
Windows Settings 

 841 

 xp 841 

 Dessa policies är till för det trådlösa nätverket, gör så att datorerna ansluter automatiskt till det 
trådlösa nätverket. XP 841 är till för datorer med Windows XP och 841 är till för Vista och 
Windows 7. 
 

Computer 
Computer Configuration  
Policies 
Administrative Templates 

 Windows Firewall: Protect all network connections                      Enabled 

 Gör så att brandväggen är påslagen och skyddar klienterna mot virus och andra hot som kan 
uppkomma. 
 

 Allow or Disallow use of the Offline Files feature                        Disabled 

 Förhindrar att klienterna cachar nätverksfiler. 
 

 Prevent use of Offline Files folder                                                 Enabled 

 Förhindrar att klienterna cachar nätverksfiler.  
 

 Remove 'Make Available Offline'                                                  Enabled 

 Förhindrar att klienterna cachar nätverksfiler. 
 

 Synchronize all offline files when logging on                              Disabled 

 Förhindrar att klienterna cachar nätverksfiler. 
 

 Turn off Managing SmartScreen Filter                                          Enabled 

 Förhindrar att Explorer ställer frågor angående om att SmartScreen filter skall vara påslaget eller 
inte. SmartScreen filter används för att skydda Explorer mot olika hot som tillexempel virus. 
 

 Select SmartScreen Filter mode            On 

 Gör så att SmartScreen filtret är påslaget så att datorerna skyddas. 
 

 Empty Temporary Internet Files folder when browser is closed                Enabled 

 Förhindrar att användarnas profilkataloger tar upp onödigt stor plats på grund av att Explorer 
cachar bilder, hemsidor och annat material. 
 

 Site to Zone Assignment List                                                                         Enabled 

 zone assignments:   

 file://*.sksonline.se\ 2 

 På grund av att visa filer och kataloger som tillexempel skrivbordet för användarna befinner sig på 
denna nätverksplats behöver man lägga till den i betrodda platser för att användarna skall slippa få 
onödiga varningar.  
 

 Allow file downloads                                                                                      Enabled 
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 Förhindrar onödiga varningar.  
 

 Launching programs and unsafe files                                                         Enabled 

 Förhindrar onödiga varningar. 
 

 Specify intranet Microsoft update service location                                      Enabled 

 Set the intranet update service for detecting updates: http://SKOLAN-TEST-2 

 Set the intranet statistics server: http://SKOLAN-TEST-2 

 Anger vilken server som WSUS körs på och vart Windows uppdateringar skall hämtas från. 
 

 Configure automatic updates             Enabled 

 Configure Automatic updating: Auto download and schedule the install 

 Scheduled install day: Every day  

 Scheduled install time: 03:00 

 Anger vilken tid klienterna ska hämta och installera uppdateringar 
 
 

 Automatic updates detection frequency                                   Enabled 

 Check for updates at the following interval (hours): 22 

 Anger hur ofta en klient ska kolla efter uppdateringar 
 

7.9.2 Users 

User Configuration  
Policies 
Windows Settings 

 AppData(Roaming) 

 Setting: Basic (Redirect everyone's folder to the same location) 

 Path: \\sksonline.se\Profiles\Redirect\%USERNAME%\AppData\Roaming 

 Grant user exclusive rights to AppData(Roaming)                                                       Enabled  

 Move the contents of AppData(Roaming) to the new location                                   Enabled  

 Används för att lagra användarinformation på server. 
 

 Setting: Basic (Redirect everyone's folder to the same location) 

 Path: \\sksonline.se\Profiles\Redirect Everyone\Desktop 

 Grant user exclusive rights to Desktop                                                               Disabled  

 Move the contents of Desktop to the new location                                                Disabled  

 Används för att lagra användarinformation på servern. Katalogen som den vidarebefordrar till är 
en katalog som användarna endast har läs rättigheter till så att de inte ska kunna spara information 
på skrivbordet. 
 

 Setting: Basic (Redirect everyone's folder to the same location) 

 Path: \\sksonline.se\Profiles\Redirect\%USERNAME%\Documents 

 Grant user exclusive rights to Documents Enabled  

 Move the contents of Documents to the new location Enabled  

 Används för att lagra använda information på server. 
 

 Music 

 Setting: Follow the Documents folder 

 Spara min musik som en vanlig katalog i mina dokument. 
 

 Videos 
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 Setting: Follow the Documents folder 

 Spara mina filmer som en vanlig katalog i mina dokument. 
 

 Pictures 

 Setting: Follow the Documents folder 

 Spara mina bilder som en vanlig katalog i mina dokument. 
 

User Configuration  
Policies 
Administrative Templates 

 Prohibit access to the Control Panel                                                          Enabled   

 Förhindra att användarna får tillgång till kontrollpanelen. 
 

 Enable screen saver                                                                                 Enabled   

 Aktiverar skärmsläckaren. 
 

 Force specific screen saver                                                                                Enabled   

 Screen saver executable name \\sksonline.se\Profiles\bakgrund\screensave.scr  

 Anger vilken skärmsläckare som skall användas. 
 

 Password protect the screen saver                                                                     Enabled   

 Anger att datorn skall låsas och användaren blir tvungen att skriva in lösenord igen om 
skärmsläckaren går igång.  
 

 Prevent changing screen saver                                                                         Enabled   

 Förhindrar att användarna ändrar skärmsläckaren. 
 

 Screen saver timeout                                                                                       Enabled   

 Number of seconds to wait to enable the screen saver  

 Seconds: 900  

 Antal sekunder innan skärmsläckaren startar. 
 

 Prohibit User from manually redirecting Profile Folders                            Enabled   

 Förhindrar att användarna kan byta plats för profilkatalogerna. 
 

 Remove Properties from the Computer icon context menu                         Enabled  

 Tar bort menyn som annars dyker upp om man högerklickar på den här datorn. 
 

 Remove Properties from the Documents icon context menu                      Enabled   

 Tar bort menyn som annars dyker upp om man högerklickar på mina dokument. 
 

 Remove the Desktop Cleanup Wizard                                                            Enabled   

 Eftersom användarna inte kan spara något på skrivbordet har de inte någon användning för 
desktop cleanup wizard som är till för att ta bort ikoner som sällan används från skrivbordet. 
 

 Desktop Wallpaper               Enabled   

 Wallpaper Name: \\sksonline.se\Profiles\bakgrund\bild.jpg  

 Wallpaper Style: Stretch  

 Anger vilken skrivbordsbakgrund som används. 
 

 Remove Balloon Tips on Start Menu items             Enabled   

 Tar bort informationsmeddelanden som ofta kan upplevas som irriterande. 
 

file://sksonline.se/Profiles/bakgrund/screensave.scr
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 Remove Games link from Start Menu             Enabled 

 Tar bort spel från start menyn. 
 

 Remove Homegroup link from Start Menu             Enabled 

 Tar bort nätverksikon från startmenyn. 
 

 Remove links and access to Windows Update             Enabled  

 Tar bort länkar till Windows update. 
 

 Remove Music icon from Start Menu             Enabled 

 Tar bort min musik ikonen från start menyn. 
 

 Remove Network icon from Start Menu             Enabled   

 Tar bort nätverksikon från startmenyn. 
 

 Remove Pictures icon from Start Menu             Enabled   

 Tar bort mina bilder från startmenyn. 
 

 Remove pinned programs list from the Start Menu             Enabled   

 Tar bort program från startmenyn.  
 

 Remove Run menu from Start Menu Enabled   

 Tar bort kör från start menyn, förhindrar även användare från att starta denna meny på annat sätt.  
 

 Remove the networking icon              Enabled   

 Tar bort nätverksikon från aktivitetsfältet. 
 

 Turn off all balloon notifications                                                                                        Enabled   

 Tar bort informationsmeddelanden som ofta kan upplevas som irriterande. 
 

 Turn off feature advertisement balloon notifications            Enabled   

 Tar bort informationsmeddelanden som ofta kan upplevas som irriterande. 
 

 Remove Change Password              Enabled 

 Gör så att användarna inte tillåts ändra lösenord genom Windows, lösenordsbyte måste göras via 
hemsidan för lösenordsbyte. 
 

 Remove Task Manager              Enabled 

 Nekar tillgång till taskmanager. 
 

 Limit profile size Enabled   

 Custom Message Du har sparat för mycket data i din "mina dokument" katalog  

 Max Profile size (KB) 100000  

 Notify user when profile storage space is exceeded.             Enabled 

 Remind user every X minutes: 20  

 Gör så att användarna inte kan ta upp för mycket plats. Om de behöver tillgång till mer utrymme 
får de använda sig av Skydrive där de har 25GB lagringsutrymme. 
 

 Disable changing home page settings             Enabled   

 Home Page http://sksonline.se/PortalFour/  

 Sätter startsidan för Explorer. 
 

 Prevent access to drives from My Computer Enabled   
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 Restrict C drive only  

 Förhindrar att användarna går in på system hårddisken.  
 

 Remove Shared Documents from My Computer             Enabled   

 Tar bort länken till delade dokument från den här datorn. 
 

 Turn off Windows Libraries features that rely on indexed file data            Enabled   

 Stänger av biblioteks funktioner som ändå inte fungerar och endast genererar felmeddelanden på 
grund av att mina dokument katalogerna är vidarebefordrade till en extern lagringsplats. 
 

 Do not allow Windows Messenger to be run             Enabled   

 Förhindrar att klienterna använder sig av Windows Messenger. 
 

 Do not automatically start Windows Messenger initially            Enabled   

 Förhindrar att Windows Messenger startar tillsammans med Windows. 
 

User Configuration  
Policies 
Preferences 

 DisablePasswordChange (Order: 1) 

 General 

 Action Update  

 PropertiesHive HKEY_LOCAL_MACHINE  

 Key path SYSTEM\CurrentControlSet\services\Netlogon\Parameters  

 Value name DisablePasswordChange  

 Value type REG_DWORD  

 Value data 0x1 (1)  

 Används för att förhindra lösenordsändring direkt från Windows. Användarna måste byta 
lösenord via hemsidan som är till för att byta lösenord. 
 

 RefusePasswordChange (Order: 2) 

 General 

 Action Create  

 PropertiesHive HKEY_LOCAL_MACHINE  

 Key path SYSTEM\CurrentControlSet\services\Netlogon\Parameters  

 Value name RefusePasswordChange  

 Value type REG_DWORD  

 Value data 0x1 (1)  

 Används för att förhindra lösenordsändring direkt från Windows. Användarna måste byta 
lösenord via hemsidan som är till för att byta lösenord. 

7.10 Förbättrad inloggning 

En del av projektet var också att försöka förbättra inloggningstiderna på klienterna i skolan. Enligt 

skolan kunde det ibland handla om 5-15 minuter innan klienterna var igång. I grunden har den 

största förändringen och försök till att förbättra inloggningstiderna legat i att vi har byggt om hela 

Active Directory och applicerat våra egna policys. Det är därför svårt att specifikt peka på små 

åtgärder som vi har gjort för att förbättra detta. 

Vi har endast haft möjlighet till en test fas av systemet i skolans miljö pga. skolan inte har kunnat ta 

ner det befintliga systemet då undervisningen måste fortgå. Under testfasen lyckades vi dock göra 

några tester för att mäta inloggningstiderna på klienterna. 
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Testerna genomfördes först med en användare som loggade in, sedan med 6 användare som loggade 

in samtidigt. Det första testet genomfördes med en ny användare som aldrig tidigare varit inloggad i 

systemet. Alltså deras användarkonto finns endast registrerats i Active Directory men deras 

hemkatalog har ännu inte skapats på servern. Detta test visas i diagrammet nedan som ”första 

gången”. Därefter genomfördes en ny inloggning med samma användare på samma dator. Profilerna 

sparas som vi beskrivit tidigare lokalt på disken. Detta visas som ”samma dator” i diagrammet.  Det 

sista testet som genomfördes var då användaren bytte dator och loggade in. Då finns 

användarprofilen på servern och skall endast behöva laddas ner för att cachas lokalt. Detta visas som 

”ny dator” i diagrammet. Resultatet från testerna visas nedan och alla siffror anger sekunder. 

 

Utifrån diagrammet kan vi se att den enda skillnaden i inloggningstid är då flera användare skapar 

kontot samtidigt första gången de använder systemet. Skillnaden här är dock marginell och relativt låg 

jämfört med de tider skolan haft innan. I övrigt visar sig tiderna vara lika vare sig en eller flera 

användare ansluter sig samtidigt. Utifrån detta test verkar inloggningstiden dock markant ha 

förbättrats gentemot tidigare.  

7.11 Scriptstruktur 

Slutligen vill vi också visa den övergripande strukturen för alla script som har skapats (nu när alla 

script är redovisade och förklarade). Kopiera in script filerna och skapa de kataloger som behövs, 

dessa filer skall ligga i c:\script\ i systemet som vi levererar. 
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C:\Script
Adduser.ps1Sync.ps1

AndradeLosen 

AndraLosen 

Avaktiverade 

LiveLosen.bat
LiveLosen.ps1

Avaktivera.ps1 
users.txt usersdate.txt 

 

8 Fortsatt utveckling & kända problem 
Denna del avser att behandla det som vi anser behöver eller kan utvecklas vidare efter systemet är 

levererat. Vi behandlar också de kända problem som finns som inte hunnit lösas pga. tidsbrist. Detta 

har vi valt att ta med för att administratörer lättare ska kunna täppa till dessa brister senare om 

eventuella problem uppstår. 

8.1 Klienter 

Innan projektet hade några problem med klienterna diskuterats, framför allt inloggningstider. Under 

testfasen så märktes inga långa inloggningstider med den image fil skolan tillhandahöll, En image som 

hade används vid installation av datorer tidigare. Om inloggningen blir långsammare med tiden, kan 

det tyda på att installationsfilen som har använts inte är optimal och en ny måste göras. En 

installationsfil för klienterna finns färdig men de nya bärbara datorerna saknar en och för att minimera 

arbetet för en administrator bör en sådan skapas. 
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8.2 Policys 

Under projektets gång har det lagts ner ganska mycket tid på att hitta problem med policies och alla 

problem har blivit lösta. Men på grund av att dessa policies inte har testats med ett stort antal elever 

kan det uppkomma eventuella problem som måste åtgärdas.  

8.3 SSOportal & Live@edu 

Om man försöker ansluta sig till SSOportal med IE9 från någon server kommer detta inte fungera 

då den inte ber om autentisering. Man måste därför använda sig av Firefox 4. Detta beror troligtvis 

på att IISen tillåter sig själv att ansluta och använder sig av det inloggade kontot på servern. 

Första gången en användare använder sig Live@edu kommer de få upp information om att fylla i 

tidszon och födelseår. Denna sida kommer i vissa fall laddas konstigt och det kan vara svårt att 

urskilja allt som står på sidan. Varför detta sker har vi inte lyckats ta reda på och vi har även haft 

frekvent kontakt med Microsoft om problemet men utan lösning. Det går inte att ta bort sidan 

eftersom den styrs av Microsoft. Det vi kan rekommendera är att första gången användare ansluter 

sig bör en lärare hjälpa dem med detta för att visa vad för information de ska fylla i och vart. 

Eftersom detta system inte kommer att tas i bruk förrän i höst kommer Microsoft förhoppningsvis 

ha löst detta tills dess. 

För att slippa varningar vid inloggningen på SSOportal bör ett giltigt SSL certifikat installeras. 

8.4 Flytta Exchange konton 

Det är möjligt att flytta redan existerande mail konton från en Exchange server till Live@edu. Vi har 

under detta projekt inte hunnit testa dessa funktioner men de är tillgängliga på administrations sidan 

för Live@edu under fliken E-postmigrering under kontrollpanelen i Outlook Live. Flytten skall ske 

automatiskt efter att man har fyllt i uppgifter om Exchange server samt lösenordsuppgifter.  

8.5 Lösenorsbyten 

Det finns flera små förbättringar som kan göras för lösenordsbyten. 

Den största förändringen skulle kunna vara att ändra när Scriptet för lösenordbytet körs. Just nu är 

den satt till en scheduled task i Windows task manager. Den skulle istället kunna konfigureras som en 

trigger när en textfil skapas i katalogen istället.  

Det skulle kunna implementeras någon sorts matchning för sökningarna som görs av lärare om de är 

osäkra på användarnamnen. 

Det skulle kunna införas en säkrare sessionskontroll. 

8.6 Synkronisering 

 Sync.ps1 

Detta script gjordes från början som flera olika script som senare har slagits ihop till ett script, av den 

anledningen borde det gå att optimera scriptets hastighet då det utför vissa uppgifter onödigt många 

gånger. 

Scriptet kan ibland köras långsammare än vad det borde göra på grund av säkerhets inställningar i 

Live@edu Microsoft tillåter endast att man kör en begränsad mängd med kommandon mot 

Live@edu per minut. Om scriptet tillexempel är tvunget att skapa ett stort antal användare i 

Live@edu kommer det att bli tvunget att göra en kort paus ett flertal gånger i scriptet. Då Microsoft 

har stängt av möjligheten att ändra dessa säkerhetsinställningar har vi inte hunnit lösa detta problem.  
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8.7 Windows Deployment Service & unattended installation 

En Deployment image eller unattended installation har inte skapats under projektets gång. De 

nödvändiga program och inställningar för att skapa en sådan installationsimage har installerats på 

Server01, som innehåller både WDS och WAIK. Kraven på imagen så att den ska fungera utan 

problem med de inställningar som finns på servrarna är att den innehåller de programmen som listats 

i arkitekturen.  

Konfigurationer som inte kan göras via servern är att klienterna som ska installeras via WDS, ska 

välja att starta datorn via nätverkskortet så att klienterna kan få en IP- adress från servern och sedan 

börja installationen.  

8.8 Schema online 

En av de extrauppgifter som skulle kunnat genomföras var att titta på om det fanns en möjlighet att 

utnyttja Live@edu för att visa elevernas schema.  

Vi hann aldrig beröra denna uppgift och efter en tid in i projektet ansåg även uppdragsgivaren att vi 

inte skulle lägga fokus på detta. Vår tanke är att det ska gå att genomföra dock, men det kan vara så att 

eleverna manuellt får importera sina schemafiler.  

9 Slutsatser 
Systemet som vi levererar idag är ett helt nytt system, som helt och hållet är framtaget utifrån de 

användarfall och krav som presenterades för oss av uppdragsgivaren i början på projektet. Det gamla 

systemet har vi inte haft i åtanke framförallt då uppdragsgivaren själv sagt att det redan var så stora 

problem i det. Det har också hela tiden varit en aktiv process, med en fortlöpande dialog, där beslut 

om lösningar har tagits gemensamt med uppdragsgivaren under projektets gång. Detta tror vi också 

är en viktig del i det lyckade resultatet som nu har presenterats.  

När vi nu ser på de möjligheter som kommer ges till eleverna, så är det lätt att förstå vilka enorma 

fördelar ett system som detta kommer ge. Undervisningen kan vara mer flexibel och lättillgänglig för 

eleverna på skolan. Samtidigt kräver inte det nya systemet så mycket mer administration eftersom att 

det mesta sköts av skripten.  

Vi levererar en lösning som implementerar Windows Live@edu, ett nytt Active Directory, nya 

policys, en ny nätverkstruktur, en ny DNS, nya webbsidor, hantering av lösenordsbyten, 

synkroniseringar mm. Men framförallt levererar vi dessa lösningar kompletta och dokumenterade i 

denna rapport för att vidare utveckling ska kunna göras lättare.  

Uppdragsgivaren har gjort rätt i att försöka vara tidigt ute med att anpassa elevernas IT miljö till en 

som fungerar även i framtiden. Projektets syfte var att implementera Microsofts molntjänst 

Live@edu och det har vi lyckats med. Allt som ska behöva göras nu är att koppla in de nya serverna. 
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10 Bilagor 

10.1 Installationsdetaljer 

Systemet vi levererar är färdig installerat och syftet här är att uppdragsgivaren ska kunna gå tillbaka 

och se specifika val i installationer som har gjorts utav oss ifall ändringar behövs göras senare. 

 

PowerShell 

Installera mysql-connector-net-6.15 eller senare version som finns att hämta på [MySQL]. Starta 

installationsprogrammet välj typical som installations metod. Detta program används för att kunna 

modifiera SQL databaser via PowerShell. 

Starta PowerShell skriv detta kommando: 

Set-ExecutionPolicy – Unrestricted 

 

Active directory 

Installera rollen Active Directory domain services. Skapa en ny domän som heter sksonline.se. 

Installera skogen för kompabilitet endast för Windows 2008 R2. Välj lösenord WE85uj2. Välj att 

installera DNS när den frågar om det.  Skapa dessa OU: Anvandare, Grupper och klienter 

 

DNS 

Efter att DNS blivit installerat skapa dessa DNS records: 

mx-record: 1617783044.mail.outlook.com. 

A-host: www.sksonline.se peka till externa ip addressen på server(80.252.177.66) 

Skapa även en ”reverse lookup zone” för www.sksonline.se 

Lägg till dessa namnservrar till namnserver listan:  

Pdns01.domaincontrol.com 

Pdns02.domaincontrol.com 

Under “network connections” I kontrollpanelen välj egenskaper för det externa nätverkskortet välj 

egenskaper för TCP/IPV4 välj avancerade egenskaper under DNS fliken kryssa ur ”Register this 

connection’s addresses in DNS”.  

 

IIS 

Installera IIS med dessa tillägg:  

o Common http Features 

o Static Content 

o Default Document 

o Directory Browsing 

http://www.sksonline.se/
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o HTTP Errors 

o HTTP Redirection 

o WebDAV Publishing 

o Application Development 

o ASP .NET 

o .NET Extensibility 

o ASP 

o CGI 

o ISAPI Extensions 

o ISAPI Filters 

o Server Side Includes  

o Health and Diagnostics 

o HTTP Logging 

o Request Monitor 

o Security 

o Basic Authentication 

o Windows Authentication 

o Digest Authentication 

o Client Certificate Mapping Authentication 

o IIS Client Certificate Mapping Authentication 

o URL Authorization 

o Request Filtering 

o IP and Domain Restrictions 

o Performance 

o Static Content Compression 

o Management Tools 

o IIS Management Console 

o IIS Management Script and Tools 

o Management Service 

o IIS 6 Management Compatibility 

o IIS 6 Metabase Compatibility 

o IIS 6 WMI Compatibility 

o IIS 6 Scripting Tools  

o IIS 6 Management Tools 

o Management Tools 

o Management Service 

o Mangement Console 

 

Installera certifikatet för SSO 

Starta mmc välj add/remove snap-in. 

Välj certificates och klicka på add. 

Välj computer account och sedan local computer. 

Under certificates högerklicka på Personal välj all tasks och sedan import. 

Följ guiden för att installera certifikatet som kommer från Live@edu administrations sidan. 
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Höger klicka på certifikatet välj all tasks och sedan manage private keys, välj därefter att ge full 

control till användaren network service. Thumb printen för detta certifikat måste skrivas in i 

web.config filen som finns i SSOPortal katalogen.   

Kör detta kommando: c:\Program Files (x86)\Windows Resource Kits\Tools\winhttpcertcfg.exe -g 

-a NetworkService -c Local_Machine\My -s Sapipartner.com. 

Kopiera in dessa kataloger och filer till C:\inetpub\wwwroot: 

SSOPortal, Password, ResetPassword, Iisstart.htm 

Starta IIS, under Application Pools välj Advanced settings för DefaultAppPool, under Identity välj 

NetworkService. 

Skapa eller importera ett SSL certifikat under ikonen server certifikates på servern i IIS. 

Under bindings på Default Web Site skapa en https anslutning. Ändra authentication för SSOPortal 

till Windows authentication. 

Högerklicka på SSOPortal och välj Convert to application. 

 

DFS 

Installera dessa roller:  

 File Services 

 File Server 

 Distributed File System 

 DFS Namespaces 

 DFS Replication 

När installationen frågar efter ett domän namespace skriv namnet Profiles. När installationen är 

färdig starta server manager välj share and storage management under file services högerklicka på 

Profiles och välj properties, välj fliken permissions.  Under share permissions ändra rättigheterna för 

authenticated users så att dessa användare får full controll.  

Skapa mappstruktur för profiles: 

Under C:\DfsRoots\Profiles skapa katalogerna: 

Bakgrund: administartör läs och skriv rättigheter, domain users: endast läs behörighet, system läs och 

skriv rättigheter 

Redirect läs och skriv rättigheter för everyone . 

Redirect everyone skapa katalog i denna katalog som heter desktop sätt läs och skriv rättigheter för 

administrator och system samt läs behörighet för domain users. 
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Importera Grupp policy inställningar 

Skapa 2 nya policies höger klicka på dom en i taget och välj ”import settings...” följ guiden för att 

importera en varsin gpo till dom en är till för datorerna samt en är till för användarna. Länka sedan 

dessa till korrekt organizational unit.  

Task scheduler. 

Avaktivera.ps1. 

Skapa en ny schemaläggning. 

Under fliken General: 

Run whether user is logged on or not. 

Run with highest privileges. 

Tryck på Change User or Group, välj administrator, när fönstret stängs kommer den att fråga efter 

admin lösenordet som måste fyllas i.  

Under fliken Triggers: skapa en trigger och fyll i detta: 

Begin the task: On a schedule. 

Settings: Daily. 

Start: Dagens datum klockan 00:20:00. 

Recur every 1 day. 

Repeat task every: 12 hours. 

For duration of: Indefinitely. 

Välj Enable. 

Under fliken Actions: 

Skapa en ny ”handling”/”Action”. 

Väj dessa alternativ: 

Action: Start a program. 

Program/Script: PowerShell. 

Add arguments(optional): C:\Script\Avaktiverade\Avaktivera.ps1. 

Under fliken conditions avmarkera allt. 

Under fliken Settings välj dessa alternativ: 

Allow task to be run on demand. 

Stop the task if it runs longer than: 1 hour. 
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If the running task does not end when requested, force it to stop. 

If the task is already running, then the following rule applies: Do not start a new instance 

LiveLosen: 

Under fliken General: 

Run whether user is logged on or not. 

Run with highest privileges. 

Tryck på Change User or Group, välj administrator, när fönstret stängs kommer den att fråga efter 

admin lösenordet som måste fyllas i.  

Under fliken Triggers: skapa en trigger och fyll i detta: 

Begin the task: On a schedule. 

Settings: Daily. 

Start: Dagens datum och tid. 

Recur every 1 day. 

Repeat task every: 1 minute. 

For duration of: Indefinitely. 

Välj Enable. 

Under fliken Actions: 

Skapa en ny ”handling”/”Action”. 

Väj dessa alternativ: 

Action: Start a program. 

Program/Script: C:\Script\AndraLosen\LiveLosen.bat. 

Under fliken conditions avmarkera allt. 

Under fliken Settings: 

Allow task to be run on demand. 

Stop the task if it runs longer than: 1 hour. 

If the running task does not end when requested, force it to stop. 

If the task is already running, then the following rule applies: Do not start a new instance. 

 

Installera DHCP 

Sätt IP adress på nätverkskort 
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Välj vilket nätverkskort. 

Skapa adress scope på 192.168.251.1-192.168.251.254. 

Välj disable dhcp6 stateless mode for this server 

Starta DHCP från administrative tools. 

Välj action och sedan manage authorized servers. 

Skriv in IP adress. 

 

DHCP 

Interna nätverkskortet agerar som DHCP för alla klienter i domänen. 

Adresserna som delas ut är 192.168.251.2-192.168.251.254, exkluderar adressen 192.168.251.1 som är 

nätverkskortet IP. 

Gateway är 192.168.251.1. 

DNS är 192.168.251.1. 

 

WDS 

Installeras via Server Manager och sedan lägga till ny roll. Följa instruktionerna vid installation och 

under valen av typ av roll välja både Deployment och Transport mode. Deployment mode är det 

som är tänkt att skolan ska använda då den använder DHCP för att PXE (Preboot Execution 

Environment), som används för att boota datorer via nätverkskortet, behöver IP-adresser för att 

boota klienter via nätverkskortet. Ytterligare måste WDS vara med i Active Directory och servern 

den är installerad på måste ha en fungerande DNS. 

 

WSUS 

Innan installationen av WSUS kan utföras måste servern ha Web Servern IIS installerad, så att WSUS 

kan hämta uppdateringar från Microsoft. 

Vid installation följa instruktionerna och välja allt standard tills man kommer till vad som ska 

uppdateras via WSUS, där ska man endast välja följande alternativ. 

 Update products 

o Office 2010 

o Silverlight 

o Microsoft Security essentials 

o Windows 

o Windows 7 

o Windows Defender 

 Update Classification 

o Critical Updates 

o Definition Updates 
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o Security Updates 

o Service Packs 

 

WAIK 

För att installera WAIK, laddar man ner en ISO fil som kan monteras eller bränna på en DVD- 

skiva. Sedan på menyn välja ”Windows AIK setup” och följa instruktionerna. Inga extra inställningar 

behövs. 

 

MYSQL server 

Detailed configuration. 

Server machine. 

Multifunctional database. 

DSS/OLAP support. 

Standard Charcter set.  

Install as windows service (name = MySql). 

Enable root access from remote machine. 

  

10.2 Enkla instruktioner för lösenordsbyte  

Eftersom detta är en tekniskt avancerad dokumentation behövde vi även överlämna några enkla 

instruktioner för lösenordsbyten. Detta kan ges till elever respektive lärare för att de enklare ska 

kunna genomföra lösenordsbytet utan administratörernas hjälp. Dessa instruktioner är anpassade för 

en vanlig A4 sida.  
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Byt lösenord på en elev 

 

1 Skriv in adressen www.sksonline.se/resetpassword i adressfältet på din webläsare. 

2 Fyll i ditt användarnamn. 

3 Fyll i ditt lösenord 

4 Klicka på knappen Logga in.  

 

5 Sök på elevens användarnamn i rutan. Användarnamnet måste vara exakt. 

6 Klicka på knappen Sök. 

 

7 Efter din sökning visas ditt sökresultat i ruta 1 (notera att detta är ett exempel). 

Börja med att kontrollera så du har sökt fram rätt användare genom förnamn, 

efternamn och användarnamnet. Om det är fel användare, klicka på knappen 

Tillbaka till söksidan för att söka igen. 

8 Om det är rätt användare klicka på knappen Generera lösenord.

 

Efter att du har klickat på knappen genereras ett nytt lösenord (DETTA 

LÖSENORD ÄR ALLTID UNIKT) för eleven. Ge detta lösenord till eleven 

och informera denne om att det tar ca 1 minut tills lösenordet fungerar. 

http://www.sksonline.se/resetpassword
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Byta ditt lösenord 

 

1 Skriv in adressen www.sksonline.se/password i adressfältet. 

2 Fyll i ditt användarnamn (6 bokstäver och 2 siffror) som du har fått. 

3 Fyll i ditt lösenord. 

4 Klicka på knappen Logga in.  

 

5 Skriv in ett nytt lösenord som uppfyller kriterierna. 
6 Reptera lösenordet. 
7 Klicka på knappen Byt lösenord. 

 

Visas texten Lösenordsbytet lyckades har du gjort rätt. Det tar nu ca 1 minut 

tills ditt nya lösenord fungerar. 

 

http://www.sksonline.se/password

