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Sammanfattning 

I vårt moderna samhälle använder vi datorsystem som är viktiga för olika verksamheter. Det behövs 

datorsystem med olika arbetsroller. Till exempel erbjuda webb-tjänster för att användare utifrån kan 

arbeta mot och databas-tjänster för att både lagra och hämta ut information. Om det interna 

nätverket är stort kan det underlätta att ha en DNS server för att knyta namn till servrar. Men om det 

finns hot för att störa driften av verksamheten, speciellt företagets nätverk blir säkerhet en mycket 

viktig fråga. 

En anställd på ett medelstort företag erbjöd mig att göra en analys av deras IT-säkerhet. Företagets 

server miljö består utav en blandning av Novell Netware och olika Windows Server utgåvor. Fokus 

lades på Windows Server plattformen. Det övriga, Novell plattformen skall avvecklas över tid.  

För att genomföra utredningen ställde jag upp några säkerhetspunkter att titta på: 

 Hur är brandväggen konfigurerad 

 Finns det ett installerat och uppdaterat anti-malware skydd 

 Hur bra är OS uppdaterat 

 Hur är konfigurationen av lösenordhanteringen 

 Hur bra är lösenordkomplexitet hos användarkonton 

 Åtkomsten till olika delar av nätverket 

 Hur är internet kontrollen på företaget 

 Hur är certifikat kontrollen på företaget 

Fynden som gjordes under utredningen av alla servrar: 

 Ca 96 % saknar skydd för malware. 

 Ca 63 % har avstängd brandvägg. 

 Ca 35 % har inte fullt uppdaterat OS. 

Övriga fynd var: webbproxy saknades, lösenordshantering var inte strikt och lösenordskomplexiteten 

för de lokala administratörkontona var låg. Slutgiltigen konstaterades att vissa servrar inte hade sina 

certifikat knutna till en certifikatauktoritet. 

I övrigt följer anställda på företaget med goda säkerhetsrutiner. Inträdena till företagets lokaler och 

arbetsdatorer är bundna med elektroniska lås. Det hindrar obehöriga att tillträda och göra otillåtna 

åtgärder. 

Utifrån fynden skapades en åtgärdsplan för säkerhetsproblemen. Planen för alla Windows servrar 

blev. 

1. Aktivera inbyggda Windows brandväggar. 

2. Uppdatera OS:et med de senaste uppdateringarna. 

3. Installera ett anti-malware skydd. 

4. Implementera en webbproxy som både servrar och användare passerar genom för att 

komma ut på internet. Konfigurationen av webbproxy blir baserat på företagets krav. 



 
 

5. Införa en striktare konfiguration av lösenordhistorik, minsta livslängd och giltighetstid för 

lösenord. 

6. Öka lösenordskomplexiteten på de lokala administratörkonton. 

7. Säkerställa att varje servers certifikat är associerat med en trovärdig certifikatauktoritet.   
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1. Introduktion 
Säkerhet. Är ett ord av stor vikt. Ordet betonar något som skyddas. Något som ska hållas säkert från 

hot. Något som är av stort värde för en eller flera parter.  

I dagens moderna samhälle finns det allt mer känslig information som måste hållas säkert, bl.a. 

därför att informationen har ett högt värde för berörda parter. I takt med att företagen utvecklas och 

behoven att lagra mer information ökar leder det till en allt större satsning på att expandera IT 

infrastrukturen. 

Beroende på den interna policyn på ett företag kan området säkerhet delvis bli satt åt sidan. Andra 

områden prioriteras. Ibland förbises säkerheten till och med helt och hållet. 

Avsaknaden av säkerhetsupprättning-protokoll eller dokumentation av existerande infrastruktur kan 

leda till betydande säkerhetsluckor. Luckorna kan ge obehörigt tillträde för individer som försöker ta 

sig in i datorsystemen och stjäla känslig information eller skada verksamheten. 

På företaget där jag utfört mitt examensarbete har visat sig sårbart när det gäller de mest vanliga 

säkerhetsproblemen. Till exempel saknar man fullt uppdaterat OS (Operativ System), programvara 

för att skydda sig mot malware. Brandväggar är avstängda. Lösenordskomplexitet på 

användarkonton är dåliga.  

I detta arbete kommer jag diskutera nämnda säkerhetsbrister, föreslå en åtgärdsplan för en 

förbättrad säkerhet och även föreslå proaktiva åtgärder för att förhindra framtida säkerhetshot. 

1.1 Mål och syfte 
Målet och syftet för mitt arbete upprättades av min handledare på företaget. Det omfattar analys av 

deras IT-miljö med avseende på datasäkerhet med fokus på de servrar som drivs av Windows Server 

OS, oavsett utgåva. Övriga servrar som drivs med någon version av Novell Netware skulle inte tas 

med i studien eftersom de skall utmönstras. Från analysen tas fram en åtgärdsplan för att ta hand om 

eventuella säkerhetsproblem. I syfte att förstärka försvaret mot attacker inifrån och utifrån 

företagets IT-miljö. 
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2. Tekniker 
I detta kapitel beskrivs olika tekniker för att stärka IT-säkerheten. 

2.1 Microsoft Active Directory och Grupp Policy Objekt 
”Active Directory” (AD) är en databas utvecklad av företaget Microsoft som är tänkt att lagra data 

som ändras lite över tid t.ex. kontaktuppgifter. I en nätverksdomän driven av Windows Server 

produkter används AD för att hantera användare och resurser. [7] 

Med AD går det bilda hierarkier för att upprätta kontroll på olika nivåer av nätverket. Hierarkier 

byggs upp med hjälp av ”Organizational Unit” (OU). Det är ett sätt att gruppera objekt. [2] 

Till ett AD finns Grupp Policy Objekt (GPO) för att styra datorkonfigurationer i en domän. GPO:s ger 

möjlighet till att konfigurera på detaljnivå av Windows datorer. Alla datorer placerade i ett OU som 

har ett eller flera GPO länkat till den är tvungen att följa inställningarna. [9] 

2.2 Microsoft Domänkontrollant 
Microsoft lösning på att upprätta en överordnad kontroll av en domän heter domänkontrollant 

förkortas DC (”Domain Controller”) på engelska. Dess uppgift är att svara på säkerhet 

autentiseringsbegäranden från användare och eventuellt resurser i olika ärenden. Till exempel 

inloggning och kontrollera rättigheter. Till en domkontrollant hör ett AD såsom en databas för 

styrningen av domänen. [8] 

2.3 Säker inloggning 
Grunden för säker inloggning är att uppfylla följande krav.  

 När användaren skickar den nödvändiga inloggning informationen skall den inte vara direkt 

läsbar. 

 Inloggningssessionen skall inte kunna återanvändas av en annan person. 

Protokollet Kerberos [1] uppfyller de ovanstående kraven. 

2.3.1 Kerberos 

Protokollet Kerberos utvecklades av MIT (Massachusetts Institut av Teknologi) för att ge en säkrare 

nätverkstjänst som tillhandahölls av ”Projekt Athena”. Protokollets namn är inspirerat av Kerberos i 

den grekisk mytologin Kerberos hade tre huvuden och höll vakt vid ingången till dödsriket. 

Protokollet bygger huvudsakligen på en klient-server modell med s.k. biljetter. Dessa ger åtkomsten 

till en domän men också olika resurser eller tjänster. Biljetten innehåller nödvändig information för 

att bekräfta identitet från avsändaren. Kommunikationsproceduren av protokollet skyddar känslig 

identitetinformation och mot återanvändning av inloggningssession. Detta kan förklaras med hjälp av 

följande beskrivning. 

När en användare ska få åtkomst till något önskat, en domän, resurs eller tjänst måste ett 

användarnamn och lösenord skickas. Oftast av ett Kerberos-klient program. Klienten kommer sedan 
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generera en hemlig nyckel av lösenordet med hjälp av en hashfunktion. Därefter skickar klienten 

användarnamnet i klar text till en autentisering server (AS). 

AS slår upp användarnamnet i en databas, t.ex. Active Directory och tar lösenordet som finns lagrat 

och generar likt klienten en egen hemlig nyckel. Tillbaka till klient skickas en biljett-beviljande-biljett 

(BVB) som är krypterat med serverns hemliga nyckel. I BVB:n finns det information såsom klient ID, 

klient nätverksadress och giltighets tid. 

När klienten dekrypterar med sin hemliga nyckel och om lösenordet som användaren har skrivit in 

och den som finns lagrat i databasen överensstämmer får användaren BVB:n.  I och med detta ges 

åtkomst till önskade resurser eller tjänster som användaren har behörighet till. 

2.4 Skydd mot malware 
Malware är ett samlingsnamn för skadlig kod som virus, maskar, rootkits, trojaner, spyware och 

adware [3]. För att skydda datorer mot sådan skadlig kod måste en special programvara användas. 

Oftast går den under beteckningen ”anti-virus” eller ”anti-malware”. Det finns många sådana 

program på marknaden olika företag tillhandhåller. 

2.5 Operativ System uppdateringar 
Operativ System (OS) är en omfattande och viktig mjukvara. Huvudsakligen tillhandahåller OS en 

dator för att användare skall kunna utnyttja hårdvaran.  Dagens moderna OS består utav en enorm 

mängd rader av kod. Microsoft Windows Vista omfattar t.ex. över 70 miljoner rader av kod [5].  

Med sådan storlek är det svårt att skapa helt felfri OS. I konsekvens kan ibland implementerade 

funktioner i mjukvaran inte fungera som det är tänkt. Effekten kan vara instabilitet eller säkerhetshål. 

En regelbunden uppdatering av OS:et kan åtgärda dessa typer av problem. 

2.6 Lösenordskomplexitet 
Lösenord har en fundamental funktion i ett säkerhetsystem. Den kan avgöra tillåten åtkomst eller 

nekad åtkomst till en resurs eller tjänst för en användare.  

Detta blir mycket viktigt i de fall där man har användarkonton med höga privilegier som ger 

omfattande kontroll av ett system. Där måste det väljas ett bra lösenord. 

Lösenord med dålig komplexitet är kan lätt knäckas. Metoder för sådant är ordboks attacker, ”Brute 

force” attacker och ”rainbow table” som nyligen har blivit mer vanligt. 

Krav på ett lösenord för att uppfylla hög lösenordskomplexitet är: 

 Lösenordet får inte innehålla användarnamnet. 

 Minst åtta tecken långt. 

 Använda både stora och små bokstäver från alfabetet. 

 Innehålla heltal från noll till nio. 

 Specialtecken, t.ex. !, $, #, %, /, \, [, ], { och } . 
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2.6.1 Ordboks attack 

Det som karakteriserar en ordboks attack är att man har en lista på ord som finns lexikon eller dylikt. 

Ett ord ur ordboken väljs för att uträtta en attack mot ett mål där ordet ensamt eller i kombination av 

med andra ord tillslut ger rätt lösenord och åtkomst till en resurs eller tjänst.  

2.6.2 ”Brute force” attack 

I kontrast till ordboks attack utgår ”Brute force” från ett annat koncept där man prövar med en 

begränsad uppsättning av tecken.  Tecknen paras ihop i en obestämd ordning i hopp att slutligen 

träffa rätt. 

En klarare bild på mängden kombinationer som behövs pröva kan illusteras med ett exempel och 

sannolikhets teori. 

Låt utfallsrummet             där | |   29 om vi har lösenord L är fyra tecken långt så följs 

frågan vad är sannolikheten P att knäcka lösenord L? 

 

                      
 

  

 

  

 

  

 

  
 

 

   
               

Ty, det går att välja mellan 29 olika bokstäver för ett tecken. Samt kan det behövas upp till 

            av prövningar för att få rätt lösenord. 

Det är påtagligt lite som behövs för att ett system ska vara säkert. Dagens processorer har en hög 

beräkningskapacitet och klarar av att knäcka korta lösenord på kort tid. Genom att utöka 

utfallsrummet med flera unika tecken och därmed blir det svårare att knäcka det. 

2.6.3 ”Rainbow table” attack 

Metoden ”Brute force” kräver som regel mycket tid för att ett långt lösenord med olika tecken skall 

knäckas. Med ”rainbow table” kan tiden förkortas avsevärt. Metoden bygger på att skapa en eller 

flera tabeller med förberäknade hashvärden på lösenord för att sedan i en lång kedja av operationer 

lyckas med en hash kollision. När en sådan kollision har inträffat så är lösenordet funnet. 

Med allt längre lösenord blir tabellerna större och i konsekvens kräver mer lagringutrymme. Den 

största fördelen med metoden är att det tar kort tid att hitta ett svar. [6] 

2.7 Webbproxy 
Internet innehåller en stor mängd av både olämpligt och farligt material. För att filtrera bort det 

oönskade materialet kan man implementera en webbproxy. Med det ges funktioner för att 

kontrollera internetanvändet.  
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3. Arbetsgång och problemställning 
Kapitel 3.1 beskriver min arbetsgång. Kapitel 3.2 tar upp problemställningen till arbetet. 

3.1 Arbetsgång 
Min primära arbetsuppgift var att analysera säkerheten hos företagets Windows miljö. Med hjälp av 

en arbetsdator med Microsoft Windows 7 installerat användes fjärrskrivbord och Microsoft Windows 

PowerShell som verktyg för att göra analysen. 

3.1.1 Fjärrskrivbord 

Fjärrskrivbord är ett medföljande verktyg i produktserien Windows från och med utgåvan Windows 

XP. Verktyget gör det möjligt att ansluta sig till en annan dator med Windows installerat och 

fjärrstyra den. Detta verktyg var den primära metoden att hämta informationen i företagets nätverk. 

3.1.2 Windows PowerShell 

Windows PowerShell är ett kraftfullt skriptspråk utvecklad av Microsoft. I paketet Windows 

PowerShell medföljer färdigskrivna program som kallas för ”cmdlet”. De täcker in det mesta för att få 

ut all tänkbar och tillgänglig information på en Windows dator. Under förutsättning att ens 

användarkonto har rätt behörigheter. Idén att skriva Windows PowerShell skript valdes av egen 

bedrift och nyfikenhet.  

I bilagorna A och B finns det ett skript för att hämta ut information om servarna i företagets nätverk. 

Skriptet underlättade avsevärt inhämtningen av information. Uppskattningsvis gick det åt tre dagar 

att skriva skriptet. 

3.2 Problemställning 
Under utredningen tittade jag på sju säkerhetspunkter för varje server i en domän. Punkter som har 

mest inflytande över säkerheten i företagets nätverk och Windows-miljö. 

De sju punkterna är följande: 

 Hur är brandväggen konfigurerad 

 Finns det ett installerat och uppdaterat anti-malware skydd 

 Hur bra är OS uppdaterat 

 Hur är konfigurationen av lösenordhanteringen 

 Hur bra är lösenordkomplexitet hos användarkonton 

 Åtkomsten till olika delar av nätverket 

 Hur är internet kontrollen på företaget 

 Hur är certifikat kontrollen på företaget 

Från utredningens resultat föreslås en åtgärdsplan till eventuella säkerhetsproblem funnet utifrån 

punkterna ovan. 
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3.2.1 Brandvägg 

Om en dators brandvägg är inte aktiverad eller korrekt konfigurerad blir datorn sårbar för angrepp. 

En aktiv och korrekt konfigurerad brandvägg behövs således för att stänga ut potentiella hot. På den 

här punkten utgicks från att brandväggsregler är korrekt definierade för både ingående och utgående 

trafik för specifik server roll. Ingen analys gjordes på brandväggreglerna. 

3.2.2 Anti-malware skydd 

Skydd med hjälp av anti-malware är väsentlig ur säkerhetspunkt. Skadlig kod kan utsätta känslig data 

för stor fara. Anti-malware skydd är därför mycket viktig för datasäkerheten.  

3.2.3 Åtkomsten till företagets nätverk och servrar 

Servrar med viktiga arbetsuppgifter till exempel sådana som skall tillhandhålla en vital tjänst för 

användarna i ett nätverk eller åtkomst till känsliga delar av nätverket bör ha administratör konton 

med hög lösenordskomplexitet. Detta gäller även konton på både domän och lokal nivå. 

Ett annat hot mot servrar är den fysiska åtkomsten. Hotet kan innebära allvarliga störningar av 

driften. Därför måste obehörig fysisk åtkomst förhindras. Därför har jag tittat på även detta i 

utredningen. 

3.2.4 OS uppdateringar 

Ett OS måste hållas uppdaterat för att fixa funna buggar och säkerhetshål. Den som gör attacker mot 

ett dåligt uppdaterad OS kan utnyttja en bugg eller ett säkerhetshål för att kringgå säkerheten och 

spärra ut behöriga användare. 

3.2.5 Internet kontroll 

Kontroll över internet är en viktig säkerhetspunkt. Beskrivet tidigare i Kapitel 2.7 innehåller internet 

en stor mängd olämplig och farligt material. Det måste finnas en kontroll på tillåtet och inte tillåtet 

material. 

3.2.6 Certifikat kontroll 

En server med en valfri utgåva av Windows Server serien har ett certifikat för autentisera sig. Detta 

certifikat skall vara associerat med ett betrott certifikatauktoraritet för att styrka sin identitet. Syftet 

är att undvika falska servrar med god certifikat kontroll. 

3.2.7 Lösenordshantering 

I denna punkt tittas på hantering av lösenord. Detaljer som maximum och minimum livslängd samt 

lösenordshistorik. 
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4. Företagets nätverk 
Hela företagets nätverk består utav över hundra servrar. En blandning med Novell e-Directory, 

Windows Server 2003 och Windows Server 2008 som OS. Där 90 stycken är Windows Server servrar 

och resten är Novell. I detta arbete har fokus lagts på Windows servrar. 

4.1 Server roller 
De mest förekommande rollerna i nätverket är DC (”Domain Controller”), DNS (”Domain Name 

System”), WSUS (”Windows Server Update Services”), SQL (”Structured Query Language”) databas, 

VPN (”Virtual Private Network”), webb samt Exchange servrar för ta emot och skicka mail. För övrigt 

finns det servrar som tillhandhåller lönesystem, ärendehantering för Helpdesk, backup av data och 

datahanteringsystem. 

I ett antal domäner på företaget finns det flera än en domänkontrollant. Syftet är att skydda 

domänen från att bli otillgänglig om en domänkontrollant går ner. 

4.2 Struktur av nätverket 
Huvudsakligen är nätverket är uppdelat i sju domäner med ett flertal VLAN (”Virtual Local Area 

Network”). Där varje domän är placerad i ett eget VLAN. 

Varje domän har sina egna GPO (Grupp Policy Objekt) för att kontrollera specifika resurser i 

domänen.  En gemensam GPO för alla domäner är att nya datorer som ansluter sig till domänen blir 

konfigurerad att ta emot och installera uppdateringar från en egen lokal WSUS i domänen. WSUS 

kollar en gång i veckan om det finns uppdatering att ladda ner från Microsoft uppdatering servrar. 

Om så, kommer den lokala WSUS:en distributera nya uppdateringar till alla datorer inom domänen. 

Företagets nätverk omfattar ett klass B adressblock. Detta adressblock är sedan uppdelat i ett flertal 

subnät. Varje subnät är uppdelat i CIDR-addressblock av 24 bitar som ger möjlighet till 254 värdar. På 

varje subnät är det antingen ett eller flera VLAN placerade. 

På nästa sida finns det en översiktsbild på nätverket. 

I bilden går det att se det finns två VLAN platser. Dessa två är identiska jämfört varandra för att skapa 

en feltolerans i nätverket. Båda VLAN platserna är ihopkopplat med en Cisco WDM (”Wavelength-

Division multiplexing”) enhet med en hastighet på 1Gbit i sekunden.  

Kommunikationsvägen i företagets nätverk går från ett VLAN till närmaste brandvägg. Sedan skickas 

paketen vidare till den önskade destinationen men, bara om det tillåts av regelverket i brandväggen. 

Regelverket uppsatt i brandväggen tillåter inte kommunikation mellan de olika VLAN:en. Undantaget 

är det VLAN som driftpersonal för företagets nätverk använder. Därifrån är det full åtkomlighet till 

företagets olika VLAN. 
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4.2.1 VPN tunnel 

För att nå nätverket utifrån behövs en förinställd VPN klient och en arbetsdator från företaget. Man 

ansluter till en VPN server i en DMZ (Demilitarized Zone) domän. Därefter beroende på 

åtkomstbehörighet hos användarkontot går det att nå olika delar av nätverket. Regelverket i 

brandväggen ändras automatiskt för varje VPN session. 

4.3 Klientdatorer i nätverket 
Anställda på företaget använder sig av HP-märkta bärbara datorer med OS:et Windows 7 som 

arbetsdatorer. Datorerna ansluts till en HP-märkt dockningsstation som tillhandhåller en mängd av 

extra anslutningar bland annat nätverksanslutning. 

Övrig mjukvara som är installerad på arbetsdatorerna är McAfee VirusScan Enterprise. Den skyddar 

mot malware. 

4.3.1 Två slag av användare 

Det finns två slag av användare av företagets nätverk. Den ena gruppen är vanliga användare och den 

andra är administratörer av nätverket.  Den senare gruppen ansvarar för väl måendet och den 

fortlöpande driften av nätverket. 

Administratörer har sitt eget subnät med fixa IP-adresser och vanliga användare blir placerade i ett 

annat subnät. Dessa användare får en dynamisk IP-adress från en DHCP server som har en adresspool 

som omfattar ett klass C adressblock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fredric Nylander 
Länsmansvägen 153 
192 70 Sollentuna 
880325-0474 
fredricn@kth.se 
 

10 
 

5. Resultat av utredningen 
I detta kapitel beskrivs de funna resultat av arbetet. För både datorsäkerhet och fysisk säkerhet. 

Resultaten för datasäkerheten är baserade på säkerhetspunkterna listat i kapitel 3.2. I ett senare 

kapitel, Kapitel 6, analyseras den rådande säkerheten av nätverket och fysiska åtkomsten till 

företaget.  

5.1 Översikt 
Totalt har jag studerat 90 servrar fördelade på sju domäner. Den första som kallas för ”Domän ett” 

innehåller 60 servrar. De övriga domänerna har ett varierat antal mellan fyra till åtta stycken servrar. 

 

Figur 5a. En översiktsbild av antalet Windows servrar i nätverket och per domän. 

Bland de 90 servrarna är det 23 stycken som har Windows Server 2003 installerat där resten har 

Windows Server 2008. 

Verktyget fjärrskrivbord beskrivet i delkapitel 3.1 och ett skript (se bilaga A och bilaga B) användes för 

att inhämta information. 

 

 

 

 

 

 

 

Domän 1; 60 

Domän 2; 4 

Domän 3; 4 

Domän 4; 6 

Domän 5; 8 

Domän 6; 4 Domän 7; 4 

Totalt: 90 servrar 



Fredric Nylander 
Länsmansvägen 153 
192 70 Sollentuna 
880325-0474 
fredricn@kth.se 
 

11 
 

5.2 Generella iakttagelser 
I detta delkapitel redovisar jag iakttagelser om både datorsäkerhet och fysisk säkerhet. 

5.2.1 Datorsäkerhet 

Följande har jag kunnat iaktta om datorsäkerheten inom de sju domänerna. 

 Inte i någon av servrarna i domänerna som har anslutning till internet tillämpas någon form 

av webbproxy. 

 I ett antal domäner finns det servrar som inte har någon certifikatauktoritet alls eller servrar 

har inte sitt certifikat bundet till certifikatauktoritet i domänen. 

 Kravet på lösenord i domäner är minst 8 tecken långt lösenord med special tecken är 

tillgodosett. Det är en standard inställning hos DC. 

 I vissa domäner är konfigurationen av lösenordshistorik dålig och den maximala tiden för 

byte av lösenord är alltför generös. I en av domänerna tillåts 200 dagar innan byte av 

lösenord måste göras och inga lösenord lagras i historiken. 

 Lösenordkomplexiteten för lokala användarkonton är dålig. Krav för att garantera en bra 

styrka på lokala lösenord saknas. Karaktären på lösenorden för lokala administratörkonton är 

allt för enkla. Oftast som består av ett ord och en eller flera av samma bokstav är utbytt mot 

en siffra. 

5.2.2 Fysisk säkerhet 

Den fysiska säkerheten in till företaget och dess viktiga lokaler består av elektroniska lås som kräver 

en s.k. ”bricka” för tillträde. Brickan består av hård plast och en elektronisk krets.  

Elektroniska låsen i byggnaden består av ett inre och ett yttre skal. Ett skal innefattar ett 

säkerhetsområde. Det inre skalet ansvaras av företagets anställda på Helpdesk och det yttre skalet 

hanteras av ett utomstående säkerhetsföretag. Inträdet till byggnadens lokaler går att reglera 

individuellt på person (mer specificerat, ”bricka”). I särskilda fall går det använda en personlig kod 

som består utav fyra siffror att få tillträde. Alla lås är larmade och övervakas av ett annat 

säkerhetsföretag. 

Anställda med hög position sitter i arbetsrum med dörrar utrustade med elektroniska pinkod-lås. 

Låsen är ett eget system som inte är kopplat till det ordinarie säkerhetssystemet. De är installerade 

för en enkel tillgänglighet för berörd person. Varje elektroniskt lås förutsätter batteridrift. Om 

batteriet tar slut behövs en vanlig nyckel för att ta sig in i rummet. 

På företaget är det goda säkerhetsrutiner för att upprätta en god säkerhetsordning. Exempel är 

uppmaningen att stänga dörrar ordentligt, att låsa sin arbetsdator när man lämnar den och att 

verifiera besökares identitet innan tillträde godkänns. 

Företagets servrar är skyddade av tidigare nämnt elektroniska lås och kräver en högre behörighet för 

tillträde. 
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För att företagets verksamhet skall kunna fortsätta i händelse av en katastrof, hyr företaget plats för 

extra servrar på en hemlig ort. Vid ett besök på platsen fann jag att säkerheten för tillträde var 

mycket hög. Det krävs fem steg för att komma in. 

I steg ett anmäler man hos receptionisten för att få ett pass. I nästa steg går man in i ett passagerum. 

Dit krävs både bricka och pinkod. Min handledare som följde med har dessa två saker från tidigare. I 

passagerummet verifieras ens identitet av säkerhetspersonal med hjälp av kameror. Om det är grönt 

får man sedan tillträde till ett väntrum. Från väntrummet kommer man vidare till serverlokalerna 

som i sin tur kräver också både bricka och pinkod från förra steget. Inne i serverlokalerna finns 

stängsel som bildar burar som separerar kundernas hyrda platser. På burdörren hänger ett pinkod-

lås. 

5.3 Domäner 
I det följande redovisas situationen för respektive domän grafiskt. Varje domän är avgränsad från 

varandra och har sitt eget AD. I figur 5b (nedanför) visas en översikts bild av nätverkssäkerheten. 

 

Figur 5b. En översiktsbild på säkerhetsproblem i företagets nätverk som inget anti-malware, avstängd 

brandvägg och OS inte helt uppdaterat.  
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5.3.1 Domän ett 

I denna domän tillhandshålls ett flertal tjänster som är viktiga för företagets drift. Där finns bl.a. DC, 

DNS, webb, SQL, Exchange, lönesystem, ärendehantering för Helpdesk, backup av data samt 

datahanteringsystem. 

 

Figur 5c. En översiktsbild på rådande nätverkssäkerheten i domän 1. 

5.3.2 Domän två 

I denna domän tillhandshålls tjänster som är viktiga för ett annat företag som hyr nätverksplats och 

underhåll. Här finns det DC, DNS, Exchange och WSUS. 

 

Figur 5d. En översiktsbild på rådande nätverkssäkerheten i domän 2. 
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5.3.3 Domän tre 

Domän tre är en test-miljö för företaget. Denna miljö används för att testa funktionalitet och 

stabilitet innan ändringar görs i produktion servrarna. Här finns det DC och WSUS. 

 

Figur 5e. En översiktsbild på rådande nätverkssäkerheten i domän 3. 

5.3.4 Domän fyra 

Domän fyra är en viktig miljö för företaget. Här tillhandahålls en tjänst som berör många företag. Här 

finns det DC, DNS, SQL och webb. 

 

Figur 5f. En översiktsbild på rådande nätverkssäkerheten i domän 4. 
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5.3.5 Domän fem 

Denna miljö är en backup till domän fyra om något skulle gå fel. Här finns det DC, DNS, SQL, WSUS 

och webb. 

 

Figur 5g. En översiktsbild på rådande nätverkssäkerheten i domän 5. 

5.3.6 Domän sex 

Här ligger ytterligare en miljö för företaget. Här finns det DC, SQL och webb. 

 

Figur 5h. En översiktsbild på rådande nätverkssäkerheten i domän 6. 
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5.3.7 Domän sju 

Den sjunde domänen är företagets DMZ miljö. Här finns de servrar som är exponerade mot 

omvärlden. Här finns det DC, DNS, SQL, webb, WSUS samt VPN server. 

 

Figur 5i. En översiktsbild på rådande nätverkssäkerheten i domän 7. 

6. Analys av utredningens resultat 
I detta kapitel anlyseras den rådande nätverkssäkerheten på företaget. Kapitel 6.1 ger en 

sammantagen redovisning av resultaten. I de följande delkapitlen diskuteras konsekvenserna för 

säkerhetsproblemen var för sig. 

6.1 Inledning 
I figur 5b under delkapitel 5.3 kan man se en smått skrämmande bild av nätverkssäkerheten med 

tanke på behovet av säkerhet. Endast tre servrar har skydd mot malware. Mer än hälften av 

servrarna har sina brandväggar avslagna och mer än en tredjedel har inte sitt OS helt uppdaterat. 

Situation av säkerheten blir bara värre om man tillägger att det inte finns webb proxy eller total 

täckning med certifikat. 

Tidigare nämnt i delkapitel 4.2 är trafik inte tillåten mellan olika VLAN, undantag driftadministration 

VLAN:et. I princip är VLAN:en isolerade från varandra och effekten av malware eller en annan typ av 

attack stannar inom VLAN:et. 

Bristen på anti-malware skydd är allvarligast. Jag tar därför upp den först. 
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6.2 Bristen på anti-malware skydd 
Som beskrivet i delkapitel 6.1 är det bara tre servrar totalt som har skydd mot malware. Så har det 

varit på företaget under många år. 

Inget skydd mot malware kan ge förödande konsekvenser när systemen blir smittade. Allt från data 

kan bli stulet till tappad kontroll av systemet. Man kan fråga sig varför och hur har företaget kunnat 

klara sig så länge. 

Skälet till att företagets nätverk har klarat sig utan ett stort haveri av driften är att arbetsdatorerna är 

installerade med anti-malware skydd. Den ena vägen för skadlig kod att ta sig in i nätverket är 

därmed försvårad. 

På sikt står hotet kvar. Företaget brukar hyra in konsulter för att arbeta med projekt som kräver 

spetskompetens. Det finns inga hinder för att konsulter att ansluta sin dator till nätverket. Om en 

sådan dator är infekterad med malware kan påverka datorer inom samma VLAN. Eftersom ingen 

trafik är tillåten mellan VLAN:en.  

6.3 Åtkomsten inifrån och utifrån till nätverket, domäner och servrar 
I detta delkapitel diskuteras åtkomsten till nätverket, domäner och servrar. Delkapitel 6.3.1 

diskuteras åtkomst inifrån och utifrån till nätverket. Delkapitel 6.3.2 behandlar åtkomsten till 

domäner och servrar. 

6.3.1 Åtkomsten inifrån och utifrån nätverket 

Åtkomsten till nätverket är för var och en på företaget hittills begränsad till tillgången av en 

nätverkskabel. Det funkar bra för de anställdas arbetsdatorer.  

Om man ställer upp ett scenario där vi har en hackare som försöker introducera sig till nätverket 

inifrån. Hackaren behöver gissa en möjlig IP-adress och en gateway IP-adress. Därefter kan hackaren 

fortsätta med sina planer. Däremot har bara hackaren bara åtkomst till som finns i VLAN:et. I nästa 

delkapitel 6.3.2 belyses åtkomsten till domäner och servrar. 

Tidigare nämnt i delkapitel 4.2.1 gäller för att komma åt nätverket utifrån att det behövs en 

förinställd VPN klient och en arbetsdator från företaget. Under diskussion med en anställd fick jag 

veta att det finns en säkerhetmekanism hos VPN servern. Det innebär förutom kunskap om rätt 

användarkonto även rätt konfiguration av mjukvara. Rätt konfigurationen förutsätter bl.a. korrekta 

registernycklar och uppdaterat anti-malware skydd. Detta är gjort på alla företagets arbetsdatorer 

och ingen får fortsätta med VPN anslutning in till nätverket om konfigurationen inte stämmer. VPN 

anslutningen blir helt enkelt bruten. Upplägget håller således ute obehöriga till inträde. För att ha en 

god chans att bryta sig in i nätverket behövs tillgång till en av företagets arbetsdatorer, men också ett 

giltigt användarkonto. 

Det som man kan se i figur 5b under delkapitel 5.3 visar en stor del servrar med avslagen brandvägg. 

Lyckligtvis har alla servrar i domän sju (som är exponerade mot omvärlden) påslagen brandvägg. Det 

skyddar mot attacker utifrån. Servrar i det inre nätverket är däremot sårbara för attacker inifrån. 
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I avslutning till detta delkapitel kan nämnas att det finns planer att införa en trådlös 

nätverkanslutning på företaget där besökare kan ansluta sig och få åtkomst till internet. Dessa 

användare blir automatiskt delegerade till ett VLAN som är isolerat från resten av företagets nätverk. 

En önskad effekt är att besökare skall få ett mindre behov av att ansluta sig till nätverket med 

nätverkssladd med sina egna datorer. 

6.3.2 Åtkomsten till domäner och servrar 

Användarkonton lagrade i en DC har krav på lösenordkomplexitet. Nämnt i delkapitel 5.2 krävs 

lösenordet ha minst åtta tecken långt med special tecken. Det är en bra grund till säkerheten. 

Om man beräknar likadant som i delkapitel 2.6 och gör ett till exempel. Låt utfallsrummet 

                             där | |   62 om vi har lösenord L är åtta tecken långt. Vad 

är sannolikheten P att knäcka lösenord L? 

                      
 

  

 

  

 

  

 

  
 

 

  
 

 

   
                

Ty, det är en 
 

  
 sannolikhet per tecken att få lösenordet rätt om 

                            , | |     kan det behövas upp till 

                     av prövningar. Eftersom det går att välja 62 olika tecken per enhet av 

lösenordet. 

 Observera ovanför att special tecken har utlämnats i beräkningen. Det har ingen annan betydelse än 

att utfallsrummet blir utökat vid tillägg av special tecken. Med ord det blir svårare att knäcka 

lösenordet. 

Det är värt att kommentera är att det finns inga hinder att skapa ett lösenord baserat på hela ord och 

sedan byta ut en del tecken till special tecken. Det gör lösenordet nämnvärt mer svårt att knäckas i 

kombination av ordboks och ”brute force” attacker. 

I delkapitel 5.2 nämndes att i vissa domäner hos företaget har dålig konfiguration på 

lösenordshistorik och mycket lång tid till byte av lösenord. En god idé är att inte tillåta att samma 

lösenord upprepas. Istället bör man tvinga att nytt lösenord skapas och att lösenordet är bara giltig 

under en strikt begränsad tid. Genom att tillämpa en mer striktare säkerhetskonfiguration ger det 

mer kontroll av åtkomsten till företagets nätverk. Huvudsakligen motverkar det att utnyttja 

kännedom av gamla lösenord för användare för att en obehörig introducera sig till nätverket. 

En smärre detalj är också att tillämpa en minimum livslängd på lösenord. Minst två veckor för att 

hindra frekvent byte av lösenord. Idén är att avstyra användare från att bläddra lösenord upprepade 

gånger genom lösenordshistoriken tills han eller hon får sitt favorit lösenord. 

Åtkomsten till en domän är begränsad till behöriga användarkonton men även vilket VLAN. 

Regelverket i brandväggarna tillåter ingen trafik mellan olika VLAN. Det gör antalet utgångspunkter 

begränsat för en obehörig användare skulle kunna försöka ta sig in ifrån. Dessutom har 
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domänkonton hög lösenordkomplexitet som krävs av DC i alla domäner. Med dessa två detaljer blir 

det svårt för en obehörig att försöka ta sig in. 

På servrar går det logga in på två sätt. Det mest vanliga sättet är att användaren använder sitt 

användarkonto i domänen. Om ens konto har administratör privilegier till domänen loggas man in 

som en administratör på servern. Det andra sättet är att logga in lokalt på servern. 

Som det sagts i delkapitel 5.2 ställs det inga krav på lösenordkomplexitet på lokala användarkonton. 

Det gäller även lokala administratörkonton. 

Karaktären på lösenord för lokala administratörkonton är ett ord där en eller flera av samma bokstav 

är utbytt mot en siffra. Ett gemensamt lösenord är nästan på alla lokala administratörkonton. Detta 

är allt för simpelt för att hindra obehörigt intrång.  

Det finns ett stort behov att upprätta regler för lösenordskomplexitet för lokala lösenord. Samma 

krav bör ställas som på domännivå, antingen i en överenskommelse med alla användare som är 

ansvariga för driften av nätverket eller som en regel med hjälp av ett GPO. 

6.4 Uppdatering av OS och konfiguration av brandvägg 
Figur 5b i delkapitel 5.3 visar en betydande brist på utförda uppdateringar av servrars OS. Vid brister 

på uppdateringar kan göra ett OS sårbart mot attacker som utnyttjar specifika svagheter i mjukvaran. 

Genom att hålla OS:et uppdaterat minskar risken att systemet blir äventyrat. 

Typiska svagheter (kan också kallas för defekter) i mjukvaran kan vara buffertspill (kallas på engelska 

”buffer overflow”), dålig hantering av både heltal och formaterade strängar. Dessa svagheter kan 

göra det möjligt för en hackare att exekvera en egen kod, att krascha programmet eller att kringgå 

säkerhetsspärrar som skall stänga ut obehöriga användare. 

I figuren 5b ser man ett stort antal servrar har avslagna brandväggar. Det innebär en betydande 

sårbar punkt i säkerheten. I konsekvens kan en hackare enklare komma åt datorsystemen. Genom att 

aktivera brandväggen med det standard regelverk skapat av Microsoft kommer det dagliga arbetet 

inte att bli påverkat. Däremot får man en gynnsam effekt till datorsäkerheten. Kontrollen på en 

servers ingående och utgående anslutningar blir påtaglig. 

6.5 Internet kontroll 
En av företagets betydande problem är saknaden av webbproxy. Användare av företagets 

internetanslutning kan på egen hand besöka vad som behagas. Som beskrivet i delkapitel 2.7 om en 

korrekt tillämpad webbproxy kan hjälpa företaget att skärma bort oprofessionella sidor men, också 

filtrera bort oönskad data samt malware. 

6.6 Certifikat kontroll 
Företaget har ett flertal servrar som inte har sina certifikat bunden till en certifikatauktoraritet. Det 

är värt insatsen att tillämpa certifikat kontroll för att garantera integriteten hos servrar. 
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I teorin skulle en hackare kunna lura användare att ansluta till en falsk server. Det är något långsökt 

att idén skulle lyckas men, den bör inte helt uteslutas. Först skapar hackaren en egen server med en 

möjlig IP-adress. Sedan förgifta DNS-servern i domänen med dåliga poster eller på något sätt ta ner 

en riktig server och låna dess IP-adress. En icke observant användare som ansluter till servern kan bli 

lurad på sina kontouppgifter vid inloggning.  

6.7 Fysisk åtkomst 
Beskrivet i delkapitel 5.2.2 visar att den fysiska säkerheten vara tillräcklig. För att tillträda företagets 

lokaler kräver en ”bricka” för att komma in, eventuellt behövs en pinkod för att komma in. En analys 

på hur man skulle förfalska en ”bricka” ligger utanför denna avhandling. 

Det blir svårt för obehöriga att försöka ta sig in utan våld i företagets lokaler och specifika lokaler 

kräver en högre behörighet för tillträde. Det blir även svårt att ta sig in på annat sätt tack vare goda 

säkerhetsrutiner på plats.  
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7. Slutsats av utredningen 
Det finns ett par stora svagheter i företagets nätverkssäkerhet. Huvudpunkterna är: 

 Ca 96 % av alla servrar har inget skydd mot malware. Det är stor risk att driften av nätverket 

kan äventyras. 

 Ca 63 % av alla servrar har avstängda brandväggar. Det gör servrar sårbara mot attacker samt 

minskad kontroll på ingående och utgående anslutningar. 

 Ca 35 % av alla servrar har inte fullt uppdaterat OS. Kan exploatera buggar i mjukvaran eller 

brister i säkerheten. 

 Det finns en avsaknad av webbproxy. Ingen möjlighet att skydda nätverkets servrar, att även 

tillåta användare att besöka oprofessionella sidor eller att inte filtrera bort oönskad data. 

 En dålig konfiguration av lösenordhistoriken, inget minimum på livslängden och allt för lång 

giltighetstid för lösenord.  

En något mindre betydelsefull säkerhetspunkt är att se till att knyta alla servers certifikat till en 

certifikatauktoraritet i dess tillhörande domän. Lösenorden för de lokala administratörkontona bör 

ändras till en högre komplexitet. Det är en rekommendation för att motverka en enkel bakdörr till 

datorsystem. 

I övrigt finns det både goda säkerhetsrutiner och bra säkerhetsanordningar som förhindrar obehöriga 

att få tillträde till företagets lokaler och arbetsdatorer. Exempel på sådana säkerhetsanordningar är 

elektroniska lås och pinkod-lås. 

För att åtgärda påtalade säkerhetsbrister behövs det en åtgärdsplan. Följande prioriteringar 

rekommenderas. Alla servrar bör ingå i planen. 

1. Aktivera inbyggda Windows brandväggar. 

2. Uppdatera OS:et med de senaste uppdateringarna. 

3. Installera ett anti-malware skydd. 

4. Implementera en webbproxy som både servrar och användare måste passera igenom för 

att komma ut på internet. Konfiguration av webbproxy blir baserat på företagets 

policykrav. 

5. Införa en striktare konfiguration av lösenordhistorik, minimum livslängd och giltighetstid 

av lösenord. 

6. Öka lösenordskomplexitet på lokala administratörkonton. 

7. Associera servers certifikat med trovärdig certifikatauktoritet i domänen.  
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Bilagor 

A. Search and Retrieve Computer Info 
Detta är ett PowerShell skript som använder “cmdlets” för att hämta information från Windows 

datorer. Observera att sökvägar till flera filer i skriptet är omskrivna för att inte avslöja namn på 

filserver och domän. Många funktionsanrop i skriptet är länkade till en annan skript fil. Se bilaga B för 

att se funktionernas implementering. 

################################################### 

# Author: Fredric Nylander 

# 

# This script retireves various details of system information 

# and prints out in the console. 

################################################### 

#Loads the base functions for this script 

. \\fileserver.domain\home\User\Dokument\powershell_scripts\Functions.ps1  

 

#Continues the execution and don't print error message if a cmdlet couldn't perform the action 

$ErrorActionPreference = "SilentlyContinue"  

 

$myError = "" #Error variable to check execution of cmdlets 

 

#Test if .Net Framework is installed on the computer by checking the registry key on host 

#computer 

if (($out = Test-Path "hklm:\software\microsoft\.NetFramework") -ne $true) 

{ 

Write-Host ".Net Framework is not installed on this computer. Install it and try again. 

Exiting..." 

  EXIT #Stops the execution of the script and exits 

} 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kerberos_(protocol)
http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_Unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Malware
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Update
http://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_table
http://en.wikipedia.org/wiki/Active_Directory
http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_controller
http://en.wikipedia.org/wiki/Group_Policy
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#Invokes Get-Credential cmdlet to create a credential object 

#Used later to authenticate oneself for a remote computer 

$cred = $null 

$cred = Get-Credential "" 

 

 

 

 

  

#If no proper credentials are given then the script will not continue 

if ($cred -eq $null -or $cred -eq "") 

{ 

  Write-Host "Cannot continue without proper credentials. Exiting..." 

  EXIT #Stops the execution of the script and exits 

} 

 

#System variable %HOMEPATH% points to the home folder of current logged in user 

$initialDirectory = "%HOMEPATH%"  

 

$fileToLoad = $null #File to be loaded by dialog option. Initialized to null 

 

#Creates an open file dialog of the Windows GUI framework 

$fileToLoad = Get-FileName($initialDirectory)  

 

#Checks if a path has been given to a file 

if ($fileToLoad -eq $null -or $fileToLoad -eq "") 

{ 

  Write-Host "Cannot continue without a list of computers. Exiting..." 

  EXIT #Stops the execution of the script and exits 

} 

 

Write-Host "Preparing to scan computers by given list:" 

Write-Host $fileToLoad 

 

$computerList = $null 

$computerList = Get-Content $fileToLoad 

#Checks whether it was possible to retrieve contents of the file 

if ($computerList -eq $null -or $list -eq "") 

{ 

Write-Host "Cannot continue. Was unable to get the contents of the specified list.   

Exiting..." 

  EXIT #Stops the execution of the script and exits 

} 

 

Write-Host "" #Newline in the text output 

Write-Host "Give a list of security software to scan for" 

 

Write-Host "Preparing to scan computers for security software from given list:" 

Write-Host $fileToLoad 

Write-Host "" #Newline in the text output 

 

#Load list of antivirus software 

$fileToLoad = $null 

$fileToLoad = Get-FileName($initialDirectory) 

$hasSecuritySoftwareList = $false 

 

#Checks if a path has been given to a file 

if ($fileToLoad -eq $null -or $fileToLoad -eq "") 

{ 

Write-Host "No given antivirus list. No scan for will be done for such software. Will now 

continue..." 

} 

else  

{ 

  $securitySoftwareList = Get-Content $fileToLoad 

  #Checks whether it was possible to retrieve contents of the file 

  if ($securitySoftwareList -eq $null -or $list -eq "") 

  { 

    Write-Host "Was unable to get the contents of the antivirus list. Will now continue..." 

  } 

   else 

  { 
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    $hasSecuritySoftwareList = $true 

  } 

} 

 

 

 

 

 

 

#Checking the list 

$i = 0 

foreach($item in $computerList) 

{ 

  $i++ 

  #Prints a updating progress of the task 

Write-Progress -activity "Checking the list" -status "Percent done: " -PercentComplete (($i / 

$computerList.Count)  * 100)  

  

  Write-Host "---" $item "---" 

  #Makes a quick connection test to a remote computer 

  if (Test-Connection -ComputerName $item -Count 1 -Quiet -ErrorVariable myError)  

    { 

      GatherAndPrintInformation($item, $securitySoftwareList, $hasSecuritySoftwareList) 

    } 

    else #If the remote host is not responding on the first test packet 

    { 

        if ($myError -notlike "") 

        { 

            Write-Host "An error has occured:" 

            $myError | select Exception | Format-List #Extract the cause of error 

            $myError = "" 

        } 

        else  

        { 

            Write-Host $item "is not responding on the first try. Now trying to ping more..." 

    

            #Tries more in the event of a packet loss 

            if (Test-Connection -ComputerName $item -Quiet)  

            { 

GatherAndPrintInformation($item, $securitySoftwareList,                

$hasSecuritySoftwareList) 

            }  

            else 

            { 

                if ($myError -notlike "") 

                {   

                  Write-Host "An error has occured:" 

       

                  #Extract the cause of error 

                  $myError | select Exception | Format-List 

                  $myError = "" 

                } 

                else 

                { 

                  Write-Host $item "is not responding" 

                } 

            } 

        } 

    } 

    Write-Host "" #Newline in the text output 

} 

 

Write-Host "End of script. Exiting..." 

 

EXIT #Stops the execution of the script and exits 
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B. Hjälp fil med funktioner till ”Search and Retrieve Computer Info” 
En fil med hjälpfunktioner till skriptet ”Search and Retrieve Computer Info”. 

################################################### 

# Author: Fredric Nylander 

# 

# This is a help file for the script "SearchAndRetrieveComputerInfo". 

################################################### 

$DomainProfile = 1 

$PrivateProfile = 2 

$PublicProfile = 4 

$daysSpan = 30 

 

#This is the main function of this help functions file.  

Function GatherAndPrintInformation($listArgs) 

{ 

  $computer = $listArgs[0]  

  $securitySoftwareList = $listArgs[1] 

  $hasSecuritySoftwareList = $listArgs[2] 

 

  $os = Get-WmiObject -computer $computer win32_operatingsystem -Credential $cred 

  Write-Host $os.Caption "with" $os.CSDVersion "("$os.Version")" 

  

  #Gathers and prints out the remote host's services 

  Print-Services($computer) 

   

  #Creates a PowerShell connection to a remote host in order to invoke specific Poweshell 

scripts or commands 

  $sessionConnected = $false 

  $session = New-PSSession -ComputerName $computer -Credential $cred 

  if ($session -eq $null -or $session -eq "") 

  { 

    $winRMService = Get-WmiObject Win32_Service -filter "name='WinRM'" -ComputerName $computer 

-Credential $cred 

    Write-Host "" #Newline in the text output 

    Write-Host "### Remote PowerShell connection ###" 

    Write-Host "Couldn't create a powershell session with computer. Makes it unable to extract 

more information, e.g. detailed settigns of the firewall." 

    Write-Host "One of the things needed to accomplish such session needs Windows Remote 

Management service running a.k.a WS-Management." 

    Write-Host "Currently the service reported as:" 

    Write-Host "Start mode:" $winRMService.StartMode 

    Write-Host "State:" $winRMService.State 

    Write-Host "Status" $winRMService.Status 

    Write-Host "" #Newline in the text output 

    Write-Host "If above looks good check the firewall settings through a remote desktop 

connection and create or set the inbound rule to allow for Windows Remote Management" 

    Write-Host "" #Newline in the text output 

  } 

  else 

  { 

    $sessionConnected = $true 

  } 

  

    #The following commands in this code block are not supported by older Windows operating 

system, earlier than Windows Server 2008 

    if ($os.Caption -notlike "*2003*" -or $os.Caption -notlike "*xp*") 

    { 

        if ($sessionConnected -eq $true) 

        { 

            $firewallResults = Invoke-Command -ComputerName $session.ComputerName -Credential 

$cred -ArgumentList $DomainProfile, $PrivateProfile, $PublicProfile -ScriptBlock { 

                param($DomainProfile, $PrivateProfile, $PublicProfile) 

         

                $fw = New-Object -ComObject HNetCfg.FwPolicy2 #Creates a firewall object 

      

                $output = New-Object PSObject #Creates a custom PowerShell object 

                #Adds various static members to the object 

               $output | Add-Member –membertype NoteProperty –name ActiveProfile –value NotSet 

               $output | Add-Member –membertype NoteProperty –name DomainProfile –value NotSet 
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              $output | Add-Member –membertype NoteProperty –name PrivateProfile –value NotSet 

               $output | Add-Member –membertype NoteProperty –name PublicProfile –value NotSet 

    

                $output.ActiveProfile = $fw.CurrentProfileTypes 

                $output.DomainProfile = $fw.FirewallEnabled($DomainProfile) 

                $output.PrivateProfile = $fw.FirewallEnabled($PrivateProfile) 

                $output.PublicProfile = $fw.FirewallEnabled($PublicProfile) 

     

                return $output 

            } #End of script block 

     

         $windowsUpdatesCount = Invoke-Command -ComputerName $session.ComputerName -Credential 

$cred -ScriptBlock { 

                $updateSession = New-Object -com "Microsoft.Update.Session" 

                $updateSearcher = $updateSession.CreateUpdateSearcher() 

                $searchResults = $updateSearcher.Search("IsInstalled=0 and Type='Software'") 

    

                return $searchResults.Updates.Count 

            } #End of script block 

        } 

     

        if ($hasSecuritySoftwareList -eq $true)  

        { 

            $securitySoftwareResults = @() 

          $installedPrograms = Get-WmiObject win32_product -ComputerName $computer -Credential 

$cred | select Name 

     

            $installedPrograms | ForEach-Object -Process { 

                foreach ($entry in $antivirusList) 

                { 

                    #Adding stars to make matching less strict  

                    if ($_ -like "*" + $entry + "*")  

                    { 

                        $result += $_ #Adds the match to the array 

                    } 

                } 

            } #End of Process block 

        } 

   

        if ($sessionConnected -eq $true) 

        { 

            Print-FirewallSettings($firewallResults) 

            Print-WindowsUpdatesCount($windowsUpdatesCount) 

        }  

        else 

        { 

            #Since the Windows update service is different on older Windows operating systems 

#The WMI class win32_QuickFixEngineering is used to gather update information in a   

#specified time frame 

$result = Get-WmiObject Win32_QuickFixEngineering -ComputerName $computer -Credential $cred | 

? {$_.InstalledOn} | where { (Get-date($_.Installedon)) -gt (get-date).adddays(-$daysSpan) } 

 

            Print-OldWindowsUpdate($result) 

        }  

   

        Print-SecuritySoftware($securitySoftwareResults, $hasSecuritySoftwareList) 

    } 

    else #Commands supported by older Windows operating systems, e.g. Windows Server 2003 

    { 

        #Since the Windows update service is different on older Windows operating systems 

#The WMI class win32_QuickFixEngineering is used to gather update information in a   

#specified time frame 

$result = Get-WmiObject Win32_QuickFixEngineering -ComputerName $computer -Credential $cred | 

? {$_.InstalledOn} | where { (Get-date($_.Installedon)) -gt (get-date).adddays(-$daysSpan) } 
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        if ($hasSecuritySoftwareList -eq $true) 

        { 

     $securitySoftwareResults = Invoke-Command -ComputerName $session.ComputerName -Credential 

$cred -ScriptBlock { 

                $result = @() 

 

                Get-ChildItem "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall" | 

ForEach-Object -Process { 

                    $itemProperty = Get-ItemProperty $_.PsPath 

                    foreach ($entry in $antivirusList) 

                    { 

                     #Adding stars to make matching less strict 

 

                        if ($itemProperty.DisplayName -like "*" + $entry + "*") {                

                            $result += $_ #Adds the match to the array 

                        } 

                    } 

                } #End of Process block 

                return $result 

            } #End of script block 

        } 

        Write-Host "*** Firewall settings ***" 

 Write-Host "Due to be an old Windows operating system, it's hard to gather specific  details. 

Check with the computer through a remote desktop connection." 

        Print-OldWindowsUpdate($result) 

        Print-SecuritySoftware($securitySoftwareResults, $hasSecuritySoftwareList) 

    } #End of else-case 

  

    #Last thing to do, 

    #Disconnect Powershell connection to remote host 

    if ($sessionConnected -eq $true) 

    { 

        Remove-PSSession -Session $session 

    } 

} 

 

#This function retrieves information about services by a WMI query class Win32_Service from a 

specified computer 

Function Get-Services($computer)  

{ 

    $output = @() #Declaring a dynamic array 

 

    $services = Get-WmiObject Win32_Service -ComputerName $computer -Credential $cred 

    $output += $services | ? {$_.name -like "wuauserv"} 

    $output += $services | ? {$_.name -like "SharedAccess"} 

    $output += $services | ? {$_.name -like "MpsSvc"} 

  

    return $output 

} 

 

#This function creates an openfile dialog with it's initial point specified by parameter 

Function Get-FileName($initialDirectory) 

{    

    [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") |  Out-Null 

 

    $OpenFileDialog = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog 

    $OpenFileDialog.initialDirectory = $initialDirectory 

    $OpenFileDialog.filter = "All files (*.*)| *.*" 

    $OpenFileDialog.ShowDialog() | Out-Null 

    $OpenFileDialog.filename 

} #end function Get-FileName 
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#Prints a formated message of services 

Function Print-Services($computer) 

{ 

    Write-Host "" #Newline in the text output 

    Write-Host "*** Services ***" 

    $result = Get-Services($computer) 

 

 

 

 

    #Looping through the results 

    for ($i = 0; $i -lt $result.Count; $i++) 

    { 

        $out = $result.Get($i) 

        Write-Host $out.Caption "is" $out.State 

    } 

} 

 

 

 

#Prints a formated message of firewall settings 

Function Print-FirewallSettings($FirewallObject) 

{ 

    Write-Host "" #Newline in the text output 

    Write-Host "*** Firewall settings ***" 

    Write-Host "The active firewall profile is: " -NoNewline 

    switch ($FirewallObject.ActiveProfile) { 

        $DomainProfile { Write-Host "Domain Profile" } 

        $PrivateProfile { Write-Host "Private Profile" } 

        $PublicProfile { Write-Host "Public Profile" } 

    } 

    Write-Host "The firewall is enabled for the following profiles..." 

    Write-Host "Domain Profile:" $FirewallObject.DomainProfile 

    Write-Host "Private Profile:" $FirewallObject.PrivateProfile 

    Write-Host "Public Profile:" $FirewallObject.PublicProfile 

} 

 

#Prints a formatted message about Windows Update information 

Function Print-WindowsUpdatesCount($windowsUpdatesCount) 

{ 

    Write-Host "" #Newline in the text output 

    Write-Host "*** Windows Update ***" 

    if ($windowsUpdatesCount -gt 0) 

    { 

      Write-Host "This computer may be in need of updates. Number of updates is estimated to"     

$windowsUpdatesCount 

    } 

    else 

    { 

        Write-Host "This computer is up to date!" 

    } 

} 

 

#Prints a formatted message about Security Software 

Function Print-SecuritySoftware($securitySoftwareResults, $hasSecuritySoftwareList) 

{ 

    Write-Host "" #Newline in the text output 

    Write-Host "*** Security software ***" 

    if ($hasSecuritySoftwareList -eq $true -and $securitySoftwareResults -gt 0) 

    { 

        Write-Host "Found possible security software" 

        foreach ($entry in $securitySoftwareResults) 

        { 

            Write-Host $entry 

        } 

    } 

    else 

    { 

   Write-Host "The scan didn't reveal any matching security software from the specified list." 

    } 

} 

 



Fredric Nylander 
Länsmansvägen 153 
192 70 Sollentuna 
880325-0474 
fredricn@kth.se 
 

29 
 

 

#Prints a formatted message for older Windows Server OS, such as Windows Server 2003 

Function Print-OldWindowsUpdate($windowsUpdate) 

{ 

    Write-Host "" #Newline in the text output 

    Write-Host "*** Windows Update ***" 

    if($windowsUpdate.Count -gt 0) 

    { 

      Write-Host "The computer has been updated in the last" $daysSpan "days. The updates are" 

        $windowsUpdate | select HotFixID, Description, InstalledOn, InstalledBy | Format-List 

    } 

    else 

    { 

        Write-Host "The computer has _not_ been updated in the last" $daysSpan "days" 

    } 

} 

 


