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Sammanfattning
Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Sourcecom Svenska AB.
Sourcecom Svenska AB arbetar med kommunikationslösningar inom ITkommunikation, IT-säkerhet och telefoni. Examensarbetet går ut på att undersöka
konceptet Bring Your Own Device (BYOD) och föreslå olika lösningar beroende på
företagets informationssäkerhetskrav.
För att förstå konceptet BYOD behövs först en inblick i hur ett policybaserat system
fungerar. Rapporten undersöker och förklarar tre olika Network Access Control (NAC)
lösningar som är policybaserade.
De tre BYOD-lösningarna som presenteras i rapporten ger möjlighet att se och jämföra
olika tekniker som erbjuds av olika leverantörer.
Anslutningsmetoder inom BYOD som undersöks är trådlösa, trådbundna och
fjärranslutningar. Rapporten undersöker även de produkterna som är involverade i
konfigurationer av BYOD.
Det ges en riskanalys till de risker som ett införande av en BYOD-lösning kan ta med
sig till ett nätverkssystem samt förslag till olika metoder för att eliminera de riskerna.
I slutet av rapporten presenteras tre olika BYOD-lösningar anpassade till tre olika
företag beroende på deras krav på informationssäkerhet (hög risk, medelhög risk, låg
risk).
Rapportens främsta bidrag är en översikt över området BYOD, riskanalys och förslag
att eliminera riskerna.
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Abstract
This thesis has been collaboration with Sourcecom Sveska AB. Sourcecom Svenska AB
works with IT communications, IT security, and telephony. The thesis is to explore the
concept of Bring Your Own Device (BYOD) and propose different solutions depending
on the company's information security requirements.
To understand the concept of BYOD gives this thesis an explanation how a policybased system works. This report examines and explains the three different Network
Access Control (NAC) solutions which are policy-based.
Then the report analyzes three BYOD solutions and provides an opportunity to see and
compare the different technologies offered by different providers.
Connection methods in BYOD examined are wireless, wired and virtual private
network. The report also examines the products involved in the configurations of
BYOD.
At the end of the report presents three different BYOD solutions adapted to three
different companies depending on their requirements for information security (Highrisk, average-risk and low-risk). The report's main contribution is to be as helpful for
readers who want to get a better understanding of the concept of BYOD.
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Förord
Vi vill tacka vår handledare Hans Graah-Hagelbäck samt Magnus Brenning för deras
hjälp och handledning.
Ett stort tack riktas även till våra familjer för deras oerhörda stöd och kärlek.

Rodrigo Muñoz
Fovad Adami
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1. Inledning
1.1.

Bakgrund

Examensarbetet utförs på uppdrag av Sourcecom Svenska AB. Sourcecom är ett företag
som erbjuder tjänster inom IT-kommunikation, IT-säkerhet och telefoni. Detta
examensarbete är en undersökning av hur konceptet som kallas för Bring Your Own
Device (BYOD) fungerar samt hur säkerheten är uppbyggd kring de portabla enheterna
inom ett Bring Your Own Device system.

1.2.

Problemställning

Examensarbetet kommer att undersöka olika möjligheter till ett säkert sätt att ansluta sig
till företagens nät samt att kunna nå resurserna på ett säkert och lätthanterligt sätt.
Examensarbetes mål:
 Att undersöka konceptet Bring Your Own Device (BYOD).
 Vilka typer av nätverkssystem stödjer BYOD eller är bäst lämpade? Hur
ser stödet ut för olika operativsystem och enheter? Blir riskerna större
med olika plattformar t.ex. ska det vara kompatibelt med olika
operativsystem?
 Hitta tre olika lösningar anpassade till tre olika företag beroende av deras krav
på informationssäkerhet (Hög-risk, Medel-risk, Låg-risk).
 Olika säkerhetsnivåer dvs. Hierarkisk struktur som skapar olika
rättigheter beroende på arbetsuppgifter.
 Hur sker hantering av känslig information inom företagen? Hur hanterar
anställda den informationen som sparas t.ex. hårddisk kryptering? Hur
sker anslutning och dataöverföring inom enheterna (fasta, bärbara,
mobila) på ett säkert sätt?
 Hur hanteras loggning av aktiviteter samt av enheter?
 Utföra en undersökning av mjukvaror och hårdvaruprodukt som är involverad i
konfigurationen av BYOD.
 Undersöka tre ledande företag inom BYOD.
 Jämföra och presentera skillnader.
 Bearbeta fakta och skapa en riskanalys för att hitta de säkerhetshot som kan
skada ett bolag som använder sig av BYOD.

1.3.

Syfte och mål

Syftet är att utreda olika lösningar på BYOD beroende på organisationens krav på
informationssäkerhet. Ett annat syfte är att samla in, sammanställa och utreda på vilket
sätt enheterna ska ansluta sig samt hur de ska få tillgång till informationen.

1.4.

Avgränsningar

Examensarbetet kommer enbart att bearbeta hur och på vilket sätt enheterna ska anslutas
samt hur de ska få tillgång till informationen. Examensarbetet går inte in på att ge en
analys av olika kostnader utan fokus ligger endast på att hitta lösningar som passar och
fungerar på ett homogent sätt beroende på situation.
Vidare är arbetet bara en teknisk undersökning och går inte in på juridiska aspekter.

2

När det gäller mobiltelefoner behandlas dem system som har Windows, mac(ios) och
android som operativsystem.
Arbetet ska vara färdigställt som rapport och därefter ska en muntlig presentation hållas
på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) sektion Haninge under augusti månad år 2012.
Examensarbetet omfattar 10 veckors heltid för två studenter.

1.5.

Lösningsmetoder

Examensarbete kommer att utgå från problemställningen för att utföra en
säkerhetsanalys genom att utreda olika BYOD system. Fakta kommer att hämtas ut från
redan utvecklade system för att begrunda det men även med hjälp av böcker och egen
kunskap från KTH. Med hjälp av detta kommer olika säkerhetsmetoder som är
lämpligast att använda sig av i rätt nätverksmiljö utformas.
Det kommer även att tas hjälp av intervjusvar som hålls hos företag som är aktiva inom
BYOD.
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2. Definition av Bring Your Own Device
Det traditionella arbetssättet som innebär att användarna använder sig endast av
företagsägda, trådbundna enheter håller på att förändras. Bring Your Own Device
(BYOD) är en lösning som möjliggör en säker användning av portabla enheter såsom
mobila telefoner, surfplattor och bärbara datorer. Konceptet innebär att användarna med
hjälp av portabla enheter kan på ett säkert sätt ansluta sig till en nätverkskälla och
därmed även nå dess resurser. Detta uppmuntrar anställda att kunna använda sina
privata portabla enheter inom företagen. Företag som väljer att satsa på BYOD kan bl.a.
spara in på kostnader genom att inte köpa dataenheter till de anställda.
BYOD byggs på befintliga policybaserade nätverksstrukturer och erbjuder samtidigt
bättre övervakningsmöjligheter och flera administrativa verktyg för att hantera
användarna och de snabbväxande portabla enheterna.
Med tanke på att användarna med deras varierande enheter får åtkomst via BYOD till
servrar och resurser och kan därmed hantera och lagra datainformation, är konceptet en
utmaning för IT-administratörer.
För att kunna bemöta utmaningen gällande informationssäkerhet behöver företag som
inför ett BYOD system se över och uppdatera sina befintliga policyregler samt se till att
systemet på ett hållbart sätt uppfyller kraven som informationssäkerheten kräver.
Företagen som erbjuder BYOD måste kunna möta kraven från anställda och erbjuda de
verktyg som låter anställda utföra deras arbete utan att äventyra säkerheten.
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3. Network Access Control (NAC)
För att förstå konceptet kring BYOD behövs först en förståelse för hur NAC fungerar
eftersom BYOD bygger på ett befintligt NAC-system. NAC är ett uttryck som används
inom IT-organisationer och är en metod inom datanätverk och säkerhet som kopplar
ihop ändpunkterna i ett nätverkssystem.
NAC består av ändpunkter, nätverksåtkomst enheter och policykontroll enheter som
ser till att användare med sina enheter får tillgång och åtkomst till resurser inom
nätverket. Ett välstrukturerad och välplanerat NAC-system måste konfigureras på ett
sådant sätt att beställaren får ut det absolut bästa resultatet ur användarvänlighet,
tillgänglighetsprinciper och säkerhetsaspekter.
När användarna begär åtkomst till ett nätverk blir de och deras enheter först upptäckta
och därefter begärs användarna att autentisera sig. Efter autentiseringen går NACsystemet igenom en säkerhet- och hälsobedömning av användarna och deras enheter.
Uppfyller användarna och enheterna bedömningen får de tillgång och åtkomst till
nätverket och dess resurser. Beroende av vad nätverket har för policy regler tilldelas
användare rättigheter och åtkomst till resurserna.
NAC är generellt en process som kan delas i: användare, rättigheter, resurser och
platser.
Tabell 1 visar några exempel som hamnar under de fyra grupper som NAC delas i.
Användare
Administratör
Anställda
Gäster

Rättigheter
Alla
HTTP
Applikationer

Resurser
Alla
Applikation servrar
Internet Gateway

Platser
Överallt
Kontor
Skolor

Tabell 1 fyra grupper inom ett NAC-system.

De olika steg som ett NAC-system utför kan illustreras enligt figur 1.
 Detektering: upptäcka nya enheter som begär en anslutning till ett nätverk.
 Autentisering: Autentiserar användare och enheter mot systemet.
 Bedömning: Bedömer enheter gällande hälso- och säkerhets krav från nätverket.
 Tillgång: Ger användare och enheter åtkomst till nätverket baserad på
autentisering och bedömnings processerna.
 Åtgärda: Löser problem som hindrar enheter eller användarna för att ansluta sig.
 Övervakning: Övervakar anslutna enheter och användare inom nätverket.
 Hindra: Skyddar nätverket från att bli negativt påverkad genom att placera
enheter med problem i karantän.

Figur 1 Olika processer inom NAC system.
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För att kunna förstå tekniken inom BYOD kändes det tydligt att rapporten behövde
behandla några NAC-lösningar från olika leverantörer.
Rapporten väljer att undersöka och presentera tre olika lösningar från Cisco, Juniper och
Microsoft som är tre stora aktörer inom NAC.
Ciscos lösning, Network Admission Control (Cisco-NAC), väljs på grund av Ciscos
stora utbud av nätverksprodukter och kompetens inom nätverk och datakommunikation.
Cisco är även en av de största leverantörerna som finns på marknaden. Nästa NAClösning som rapporten analyserar är Junipers Unified Access Control (UAC). Juniper är
en växande nätverksleverantör och en direkt konkurrent till Cisco och väljs på grund av
deras syn på NAC-lösningen.
Microsoft(MS) som är ett mjukvaruföretag väljs som den tredje aktören att analyseras.
MS lösning för NAC heter Network Access Protection(NAP) och skiljer sig från de två
andra alternativen som är hårdvaruföretag.
Tanken är att kunna ge möjligheten att jämföra först två stora aktörer som är specialister
inom samma område för att sedan analysera en lösning av en tredje aktör som inte är
lika inriktad som de två tidigare fall men ändå har sin lösning för NAC.

3.1. Cisco-Network Admission Control (NAC)
Nätverk som använder sig av Cisco-NAC tillåter endast kompatibla och pålitliga
ändpunkter att ansluta och använda resurser efter policyregler.
Ändpunkter som inte är kompatibla kan begränsas med hjälp av bl.a. olika policyregler.
Cisco-NAC arbetar tillsammans med en mängd olika produkter för att bygga ihop ett
säkert nätverkssystem. Cisco-NAC kan kontrollera och se till att de senaste
uppdateringarna och signaturerna har blivit installerade hos enheterna. De
uppdateringarna kan t.ex. vara antivirusuppdateringar och brandväggsapplikationer.
Detta för att kunna skapa en profil om användaren samt undersöka ifall användaren
bedöms säker för nätverket innan enheten tillåts att ansluta sig.
För att operativsystemet ska fungera på bästa sätt är det viktigt att även klienterna
uppdaterar sina operativsystem för att kunna skydda systemet mot kända säkerhetshål
som utnyttjas för att göra intrång i systemet. Skulle en klient behöva en uppdatering av
antingen antivirus eller operativsystem kommer Cisco-NAC att be klienten att utföra
detta. Om en klient har blivit utsatt för virus eller om ett virus har brutit ut inom
nätverket kommer Cisco-NAC att lokalisera alla klienter som har blivit infekterade och
placera de i en karantän inom nätverket utan att ha möjligheten att kunna kontakta andra
enheter utanför karantänen.
Efter att klienten har uppdaterats eller har blivit virusfri utförs då en ny hälso- och
säkerhetskontroll och om klienten är ren eller har uppdaterats tillåts den att åter komma
in i nätverket.
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3.1.1. Hur fungerar Cisco-NAC?
En viktig tjänst inom Cisco-NAC är Cisco Trust Agent (CTA). CTA är en mjukvara
som körs från ändpunkterna i ett nätverk. Agenten ansvarar för att bedöma tillståndet
hos en klient för att sedan rapportera vidare detta till en Network Access Device
(nätverksåtkomst enhet/NAD) där en bedömning sker. CTA agerar egentligen som en
mellanhand som hämtar information om användare och på ett säkert sätt vidarebefordrar
informationen om klienten till en policyenhet som sköter ”autentication”,
”authorization” och ”accounting” (AAA) policy.
CTA kommunicerar på både lager 3 (EAPoUDP) och lager 2 (802.1x).
Det finns två typer av agenter. Den ena är en webbaserad agent som installeras
temporärt hos användare när en inloggning sker. Den andra agenten är en persistent
agent som installeras in i ett system för att utföra en hälso- och säkerhetskontroll hos
enheten och ser till att stanna kvar efter avslutat session.
För autentisering genom 802.1x involveras tre enheter: en klient, en nätverksåtkomst
enhet och en autentiseringsserver. Klienter skickar information om sig själv till
nätverksåtkomst enheten med hjälp av EAP over LAN (EAPOL) protokoll. Eftersom
EAPOL jobbar över lager 2 behövs ingen IP adress för att starta en
autentiseringsprocess utan det behövs endast med enhetens MAC adress.
Nätverksåtkomst enhet bestämmer om enheter som begär en åtkomst till nätverket ska
föras vidare till en autentiseringsserver.
Beroende av vad för beslut autentiseringsservern fattat tillåts eller nekas enheter som
begär en anslutning.
Autentiseringsserver har även som uppgift att bestämma vilken autentiseringsmetod
som ska användas mellan klienten och autentiseringsservern. Den kan även informera
om vilket VLAN klienten ska tillhöra och vilka policyregler som gäller. För att
enheterna i ett Cisco-NAC ska kunna kommunicera med varandra behövs tre protokoll.
För att skicka information från en användare till en nätverksåtkomstenhet (NAD)
används EAP och från NAD skickas information vidare till en autentiseringsserver med
hjälp av RADIUS.
RADIUS är ett nätverksprotokoll för att utföra autentisering av användare och enheter.
Protokollet används även för att distribuera information gällande rättigheter för
användare och enheter inom ett nätverk.
Figur 2 visar hur Cisco-NAC sköter kommunikationen när klienter vill ansluta sig till ett
nätverk.

Figur 2 Ett enkelt sätt att illustrera hur en Cisco Network Admission Control fungerar. [1]
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3.2. Junipers Unified Access Control (UAC)
Junipers NAC-lösning heter Junipers Unified Access Control (UAC) och består av
hälso- och säkerhetsrutiner. UAC kan med hjälp av säkerhetsregler bl.a. AAA policy
skapa en säker nätverksmiljö som är tänkt att kunna underhålla ett nätverkssystem. Allt
policy skapas och tillsätts av IC Series Unified Access Control Appliances.
Användaridentitet kan bestämmas av Junos Pulse som är Junipers nätverksagent för
klienter, agenten möjliggör för användarna att säkert ansluta sig till nätverket. Varje
Junipernätverk UAC består av dessa tre komponenter: IC Series UAC Appliance, UAC
Agent och verkställande kontrollenheter.
 IC Series UAC Appliances
IC Series UAC Appliances är en centraliserad policybaserad server som hanterar
och är optimerad för LAN åtkomstkontroll. IC serier kan leverera, installera och
uppgradera UAC agent eller Junos Pulse på enheter. IC serien hämtar och samlar
ihop hälso- och säkerhetsinformation samt även autentiseringsuppgifter från
användaren under en uppkopplingsfas.
När användaren autentiserat sig och har passerat hälso- och säkerhetskontrollen
låter IC serien enheten att tilldelas en lämplig åtkomstpolicy för en anslutning. IC
serier stödjer 802.1x som är en IEEE standard för NAC som är portbaserad. 802.1x
har autentiserings mekanism för de enheter som vill ansluta sig till en LAN eller
WAN.
 UAC Agent, Junos Pulse och UAC Agent lös
UAC agent jobbar för ändpunktklienter och samlar ihop användarna samt enheters
information för att därefter möjliggöra lager 2 och lager 3 användaruppkoppling.
Junos Pulse som är Junipers nätverksklient ser till att användarna, vare sig om dem
är gäst eller anställd, kan var och när som helst koppla upp sig till ett nät. Agenten
är kompatibel med t.ex. Junos Pulsegateway, IC serier UAC Appliance och andra
regel-baserade NAC enheter.
UAC agent som är en tjänst inom Junos Pulse har även en tjänst som heter Host
checker endpoint som kontrollerar enheter som ska ansluta sig till en IC serie. Host
checker ser till att enheter uppfyller säkerhetskraven som ställs. Tjänsten körs som
en inbyggd komponent av Junos Pulse för Mac OS och Windows.
UAC kan också etableras i UAC- agentlös läge. Uppkoppling via UAC agentlös
inkluderar fortfarande kontroll av enheter och skyddar systemet mot malware och
spam, UAC agentlös läge kollar nätverksanvändarna och deras enheter före
nätverksanslutning och även under den tiden användarna och enheter är anslutna för
att kunna ge en garanterat säker anslutning.
 Verkställande kontrollenheter
Den tredje komponenten inom UAC har en kontrollerande funktion som bedömer
enheterna och ger därefter tillgång till resurser.
När det gäller lager 2 policy jobbar Juniper med aktörer som kan erbjuda 802.1x för
trådlösa och trådbundna anslutningar.
I lager 2-4 finns de verkställande kontrollenheterna inom Junipers EX-serie
switchar som ger 802.1x port anslutningskontroll och verkställande policy regler
som baseras på användarnas identitet, enheter och platser.
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Lager 3-7 verkställande policy tjänster levereras via junipers brandvägg eller
Virtual Private Network (VPN) platform som är tjänster inom ISG Integrated
Security Gateway (ISG), Secure Service Gateway (SSG) och SRX Gateway serier.

3.2.1. Hur Fungerar UAC?
UAC är en policybaserad Network Access Control som använder sig av olika nivåer av
policy för att kontrollera åtkomsten.
När en användare och dennes enhet begär nätverksåtkomst, sker då i första steg en
kartläggning av användaren och enheten som ska ansluta sig. Detta begärs av IC serien
för att kunna gruppera användare och enheter.
Informationen som begärs för att kunna kartlägga användaren och enheten samlas i
Junos Pulse agent eller via en UAC agentlös. Den informationen som krävs för
kartläggningen kan bl.a. vara källans IP-adress, enhetens mac-adress,
nätverksgränssnitt, Secure Socket Layer (SSL) version och resultatet av UACs Host
checkers endpoint säkerhetskontroll som finns i IC serier.
När användaren och enhetens uppgifter har lämnats in görs det möjligt för IC serien att
köra en omfattande AAA-kontroll av dem.
IC serien kan kombinera användarens information, placeringen av användare och
enheter i en grupp samt destination av användare för att kunna låta enheten och
användaren kartläggas till nästa steg som är en policykontroll.
Efter att enheten har anpassats och passerat företagets policy får enheten då tillgång till
företagets resurser. Hela proceduren illustreras i figur 3.

Figur 3 Juniper Unified Access Control. [2]

3.3. Microsoft-Network Access protection (NAP)
UAC och Cisco-NAC, som rapporten hittills har presenterat, skiljer sig inte mycket från
varandra eftersom grundtanken är densamma i alla system. Undersöks NAP djupare så
hittas enstaka skillnader i systemet.
Liksom det föregående systemet är NAP ett policybaserat system där olika enheter och
situationer styrs med policyregler. Systemet utför även en hälsokontroll på enheterna.
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NAP täcker följande krav:





Hälsokontroll av enhet.
Begränsa tillgång till nätverkets resurser.
Automatisk hjälp av enheter för att kunna nå policykraven (t.ex. patch
uppdatering).
Ständig kontroll av enheter.

NAP följer de policyregler som en administrator har som krav för att tillåta enheter att
ansluta till nätverket. Den delen av NAP som ser till att enheter överensstämmer med
policyreglerna är Network Policy Server (NPS). Den kan t.ex. skicka en klient till en
"Restricted Network" som är en karantänzon inom nätverket där en åtgärdsserver kan
erbjuda klienten att uppdatera sitt system eller ordna felinställda konfigurationer.
En NAP-struktur, som illustreras i figur 4, består av NAP-klienter, Health Registration
Authority (HRA) och servers Network Policy Server (NPS). HRA är en viktig del i
NAP systemet som spelar en central roll när det gäller Internet Protocol security (IPSec)
kommunikation. IPsec är en samling av olika nätverksprotokoll för att skydda data.
HRA erhåller hälsocertifikat från NAP-klienter när beslut angående deras hälsotillstånd
begrundas och går i linje med förbestämda hälsopolicyregler.
Hälsocertifikaten autentiserar klienter för en skyddad IPsec kommunikation med andra
enheter inom ett NAP system.
Om det visar sig att en NAP-klient inte har ett hälsocertifikat, kommer då en IPsec
kommunikation inte kunna upprätthållas med en klient.
För att kunna vidarebefordra klientens begäran av ett hälsocertifikat krävs det
anslutningar mellan HRA, NPS och certificate authority server (CA).
HRA-servern har som uppgift att validera klientens information angående klientens
hälsostatus. Med hjälp av denna information vet HRA om den ska skicka efter en
begäran till en certfication authority (CA). HRA validerar certifikatbegäran mot en NPS
som bedömer om klienten möter hälsokraven.
Med hälsocertifikatet kan klienten då kommunicera med andra enheter inom ett NAPsystem. Några kärnkomponenter som NAP-klienten innehar är NAP-agent och
Windows Security Health Agent (WSHA). WSHA är en tjänst som är inkluderad i en
NAP-klient hos en dator som kör ett windows system. WSHA bevakar tillståndet hos
Windows Security Center och rapporterar information vidare till en NAP-agent för
lagring av klientens hälsostatus som även kallas för Statement of Health (SoH).
NAP-klienten har olika metoder att ansluta sig mot nätverket och även olika metoder för
kommunikation. Några metoder inom anslutning och kommunikation är följande: IPsecskyddad, anslutning med 802.1X-autentisering, VPN-anslutning, DHCP-konfigurationer
och Terminal Services Gateway (TS Gateway) kommunikation.
NAP stödjer IPsecs-hälsopolicyregler när det kommer till enheter och deras hälsostatus.
Om en klient inte visar sig vara kompatibel med hälsokraven eller inte möter
applikationskraven från NAP systemet kan systemet placera enheten i ett begränsat
VLAN.
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Enheter som placerats av systemet i ett begränsat nätverk kan automatiskt eller manuellt
repareras så att den uppnår systemets hälsokrav. I en begränsad miljö kan det
förekomma tjänster som hjälper den begränsade enheten att åtgärda brister. En av de
tjänsterna kan vara en FTP-server som erbjuder enheten att t.ex. uppdatera sitt
virusskydd. NAP-systemet kan antingen uppdatera enheten automatiskt eller manuellt
beroende på hur administratorn har ställt in inställningarna.
IPSec kommunikation i nätverket gäller endast för enheter som är kompatibla och är
den säkraste formen av NAP. För att få en bättre förståelse för NAP-lösningen kan figur
4 förklaras stegvis.
1. Klienten skickar ett SoH begäran för en Health Certificate Enrollment Protocol
(HCEP) där den indikerar sin hälsostatus.
2. HRA skickar information vidare med hjälp av RADIUS till NPS som utför en analys
av SoH.
3. NPS servern analyserar och bedömer SoH från klienten ifall den klarar av nätverkets
policyregler.
4. NPS servern skickar vidare beslutet (SoHR) om klienten till HRA där den bedömer
den som kompatibel, RADIUS används som protokoll vid överföring.
5. HRA erhåller ett X.509-baserat hälsocertifikat som är till för NAP-klienten. HRA
begär ett certifikat från en CA. Hälsocertifikatet är till för att autentisera enheten som då
kan starta en IPSec kommunikation med andra enheter.
6. HRA skickar ett HCEP svar där SoHR ingår och som ger klartecken till klienten att
den är ren och får ansluta till nätverket.

Figur 4 NAP kommunikation. [3]

3.4. Några viktiga punkter inom NAC
I rapporten analyserades tre olika lösningar för Network Access Control, det finns även
en mängd av andra Network access Control lösningar på markanaden. Vid
konfiguration och utförning av en NAC-lösning är det viktigt att tänka på lösningens
kompabilitet med nätverksinfrastruturen och lösningens mobilitetsförmåga.
Den mobila kommunikationen sätter höga krav på en NAC-lösning så valet av
mjukvaror t.ex. antivirus är minst lika viktig som valet av hårdvarukomponenter som
involveras i konfiguration av en NAC-lösning.
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En komplett NAC-lösning uppbyggd på en bra kombination av komponenter kan
uppfattas som en icke bra lösning om den mobila lösningen som byggs på den befintliga
NAC-lösningen inte är välfungerande.
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4. BYOD
Användarna och företagen kräver mer och mer användarvänliga IT-lösningar samtidigt
som nätverksattackerna blir mer avancerade. När ett företag slutligen bestämt sig för att
satsa på ett BYOD-system behöver företaget vara uppmärksamt på alla utmaningar som
detta system kan medföra.
Själva idén med BYOD är att fler och fler ska kunna använda sina egna enheter för att
t.ex. utföra sina arbetsuppgifter.
Förr i tiden kunde företag ge förslag på vilka enheter som personalen hade att välja på,
vilka enheter som var godkända och kunde användas inom företaget.
Med ett BYOD system måste företag lära sig att anpassa sig allteftersom. Ett företag
kan exempelvis inte längre bestämma i förväg vilka enheter som är godkända att
användas då tekniken förändras snabbt. För att företag ska kunna tillrättahålla
säkerheten måste företagen sätta riktlinjer i vad som krävs av enheter t.ex. att
personalen ska kunna välja fritt mellan enheterna men även se till att enheterna följer
punkter gällande säkerheten för att kunna koppla upp sig mot nätverket.
Inom säkerheten finns t.ex. WiFi säkerhet och VPN anslutning.
I de flesta fall kommer ett BYOD-system att innehålla en mängd olika klientenheter
som t.ex. bärbara datorer, smarta telefoner och surfplattor. Vissa kommer tillhöra
företaget medan andra kommer att vara anställdas egna enheter. När en klient
introducerar sin nya enhet måste detta ske på ett användarvänligt sätt med så lite
inverkan från IT-avdelningen så möjligt. BYOD ser även till att företagens resurser
skyddas ordentligt och förhindrar förlust av data.
En företagsanställd som använder sig av sin egen enhet kommer med all sannolikhet att
använda enheten i privata sammanhang. En stor risk är när användare t.ex. använder sig
av fildelningstjänster. Detta kan leda till att känslig företagsdata läcker ut.
För att kunna skydda företagsdata som lagras på enheter kan ett alternativ vara att
kryptera en partitionerad del av hårddisken på enheten med hjälp krypterings
applikationer. En av BYOD utmaningar är att kunna hålla systemet simpelt för de
anställda när det kommer till anslutning och tillgång till företagets resurser.
Användning av olika enheter skapar ett problem då sättet att ansluta sig på förändras
från enhet till enhet vilket också innebär att användaren har större krav på sig.
Företag med känslig datainformation kräver ett större skydd än ett företag som inte har
lika känslig information. Det är därför företagen väljer olika BYOD-lösningar som är
specialanpassade efter sin egen verksamhet.
Företag kan t.ex.välja att kategorisera olika säkerhetskrav.






Maximerad Säkerhet - Större kontroll av enheter.
 Förbestämda enheter.
 Endast på-plats-anslutning.
 Förbud mot andra enheter än företagets förbestämda enheter.
Normal Säkerhet -Normal åtkomst av flera enheter.
 Variation av tillåtna enheter.
 Endast på plats anslutning.
 Endast anställda- och gästenheter med endast tillgång till Internet.
Avancerad Säkerhet - Alla enheter, överallt och med en förbättrad säkerhet.
 Stor variation av tillåtna enheter.
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 Företags- och personalägda enheter har full tillgång till företags resurser,
både på plats i företaget samt även utanför företagets kontor.
 Klienten ansvarar för en säker anslutning från sin enhet.
 Gästanvändare endast tillgång till Internet.
Omfattande Säkerhet - Alla enheter, överallt och fri anslutning.
 Stor variation av tillåtna enheter.
 Företags- och personalägda enheter har full tillgång till företags resurser,
både på plats inom företaget samt även utanför företaget.
 Klienten ansvarar för en säker anslutning från sin enhet.
 Tillstånd att använda applikation som är anpassade till systemet.
 Gäst-och kundenheter med förbättrad säkerhet.

För att kunna få en bättre överblick över hur konceptet BYOD är uppbyggt och fungerar
behövs kännedom om olika BYOD lösningar som erbjuds av olika nätverksföretag.
Här väljs Cisco och Juniper som är två av dem stora leverantörerna inom BYOD för en
analys och även en lösning av Meru för att få en syn på olika leverantörers lösningar för
konceptet.
Cisco väljs för deras bredda och djupa kunskap inom nätverkssäkerhet och
kommunikation. Cisco produkter som används är anpassade till de företag som vill
införa en BYOD-lösning för att täcka de olika säkerhetskraven.
Juniper arbetar inom samma områden som Cisco gör men Juniper har en annan tolkning
av BYOD-systemet. Cisco använder sig av enheter som har mer specifika
arbetsuppgifter medan Junipers enheter däremot har funktioner som låter enheterna
sköta flera arbetsuppgifter.
Meru Networks lösning är vald som den tredje BYOD-lösningen som analyseras i
rapporten då de är partnerföretag med uppdragsgivaren Sourcecom Svenska AB.

4.1. Cisco BYOD lösning
Ett Cisco-BYOD system byggs upp som i figur 5 och är lämpligt inom företag som
kräver hög informationssäkerhet. Systemet stödjer även enheter och operativsystem
enligt tabell 1. För att bemöta anslutningskraven från olika enheter och platser har Cisco
valt att dela upp anslutningspunkterna. För en säker anslutning har Cisco valt att
kombinera X.509 Certifikat, Cisco AnyConnect och 802.1X. Detta medför en stor
variation av enheter som stöds och ger en säkrare anslutning mot nätverket. Varje ny
enhet som ansluter till nätverket lämnar ett avtryck som systemet senare kan koppla till
enheten utan att återigen behöva identifiera enheten. Genom att centralisera hanteringen
av policyregler kan företagen tillämpa regler över de olika nätverksanslutningarna.
Ciscos lösning kan identifiera både enheten och användaren samt applicera olika
policyregler beroende på användaren.
Systemet kan ändra beteende i hur användarna ska behandlas t.ex. kan systemet skilja
mellan privata och företagsägda enheter.
För andra användare som exempelvis gäster, inhyrd personal och andra temporära
användare, sker hanteringen av deras identitet med hjälp av företagets policyregler som
kan begränsa användarna till en viss tjänst och åtkomst till resurser. WLAN-tekniken
som Cisco har valt är, enligt Cisco, ledande inom både prestanda och pålitlighet för
trådlösa användare. Tekniken kommer med Cisco CleanAIR, ClientLink och en antenn
designad för att ge en bättre radiofrekvens (RF). Ciscos Wlan erbjuder Secure Fast
Roaming, media ström och trådlöst QoS för en bättre hantering av applikationer. Cisco
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Identity Services Engine (ISE) och Cisco Prime erbjuder en central källa för användare
och enheter vilket gör det enklare att felsöka och granska.

Figur 5 Ciscos BYOD lösning. [4]

Enhet
Android
Apple Macbook
Apple Iphone
Apple Ipad/Ipad2
Apple Ipod Touch
Cisco Cius
Samsung Galaxy
WindowsXP
stationär/bärbar
dator
Windows 7 bärbar

Trådbunden

X

Företagsnät
X
X
X
X
X
X
X
X

Publika WiFi
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

Mobilt 3G/4G
X
X
X
X
X

Tabell 1 visar en lista av enheter och system som Ciscos BYOD-lösning stödjer.

20

Rapporten kommer att behandla varje enhet och dess funktion i en BYOD arkitektur.













Cisco Integrated Services Routers (ISR1900,ISR 2900,ISR 3900)
ISR erbjuder WAN-anslutning för företaget, för hemkontoret samt för fasta och
trådlösa anslutningar genom företagsnätet. ISR har även andra tjänster som
fungerar som en anslutningspunkt för VPN genom mobila enheter. ISR har även
andra tjänster såsom Brandvägg, Intrusion Prevention System (IPS) och
filtrering av trafik. ISR kommer även med ett AAA säkerhet. De olika ISR
bidrar med olika tekniker som hjälper BYOD nätverket att täcka ett större
säkerhetsområde.
Cisco Wireless LAN Access Points (AP3500,AP3600)
Erbjuder WiFi-anslutningsmöjlighet för företagsenheter samt behandlar
autentiseringsbegäran från nätverket genom 802.1x.
Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
ASA erbjuder tjänster som brandvägg, IPS och en säker anslutningspunkt för
enheter som ansluter sig med hjälp av VPN (AnyConnect) och med mobila
enheter över Internet(3G/4G, Hotspots, WiFi).
Cisco Catalyst Switches (Catalyst 3000,Catalyst 4000,Catalyst 6000 series)
Tillhandahåller tråd -och trådlös förbindelse mot nätverket samt begäran om att
autentisera enheter med 802.1x. Switcharna har en funktion som heter power
over Ethernet (POE).
Cisco AnyConnect
Cisco AnyConnect har stöd för anslutning med 802.1x inom ett pålitligt nätverk
och VPN anslutning för enheter som vill ansluta genom opålitliga nätverk, t.ex.
WiFi, Publika Internet och 3G/4G nätverk. Ciscos AnyConnect sträcker sig till
en mängd olika mobila enheter, support finns för Android och Apple IOS.
Genom att endast använda AnyConnect bidrar företaget med en enkelhet för
anställda. AnyConnect kan skicka information om enheten till BYOD-systemet
och kan även införa policy regler.
Cisco Prime
Cisco Prime erbjuder en hantering av nätverket och dess funktioner samt att
hjälpa företag med:
 Enklare nätverkshantering.
 Skapa en effektivare verksamhet.
 Sänka kostnader.
Cisco Identity Services Engine (ISE)
ISE är en kärnkomponent av Ciscos BYOD lösning och kommer med en mängd
tjänster som t.ex.
 Autentisering
 Tillstånd.
 Skapa enhetsprofil.
 Certifikat godkännande.
 Bedömning av tillstånd inom en enhet.
 Riktlinjer och verkställande av policyregler.
 Noggrann identifikation av enheter genom olika enhetsprofiler.
Profilen används för att få ut information om enheten som t.ex. kapacitet
och plats från var enheten ansluter sig. En orsak till att detta är viktigt är
för att system måste veta vad för typ av policyregler som gäller samt om

21

enheten ska tillåtas eller inte. Genom att kombinera olika tekniker i ett
ISE kan företag implementera noggrannare policyregler mot enheter som
t.ex.
o Tillåta personalägda Ipads att endast använda HTTP-trafik
o Neka anslutning för iPhones som har blivit ”jailbroken”.
o Androidenheter ägda av företag ska kunna få full åtkomst till
närverket.
 Tredje parts enheter
 RSA SecurID
Lösningen från Cisco innehåller flera komponenter som inte är deras
egna och därför kommer rapporten även att förklara dessa. Två
mekanismer som används för en säker anslutning genom en VPN är RSA
SecureID token (token kan antingen vara i form av en dosa som
genererar ett lösenord eller en mjukvara som är kopplad till datorn och
som genererar lösenord med inom ett visst intervall). Den andra är en
autentiseringsserver. Båda skapar varsitt autentiseringslösenord där ena
är ett hemligt PIN och den andra är ett engångs lösenord. Båda bidrar till
att skapa ett säkert system för en anslutning genom en VPN.
 Mobile Device Manager (MDM)
Genom användningen av ett MDM server åstadkommer BYOD-system
en centralisering av de mobila enheterna i företaget. MDM stödjer de
självklara funktionerna som enhets konfigurering, enhetskryptering och
lösenordskrav.

4.2. Junipers lösning
Juniper har sin BYOD-lösning som kallas för Simply Connected, Simply Connected är
ett integrerat policybaserat system som bl.a. innehåller switchar, säkerhetsapplikationer
och trådlösa enheter som möjliggör en säker åtkomst till företagsresurser.
Simply connected stödjs av tre grunder:




Koordinerad Säkerhet
Prestanda
Anpassningsbarhet

Simply Connected är ett system som börjar med att kolla upp en enhet som begär en
åtkomst genom att först kontrollera enheten för att sedan utföra en bedömning, en
autentisering och en säkerhetsgenomgång av användaren och enheten.
Simply Connected är ett system som innehåller nätverksenheter som bevakar systemet
löpande, t.ex. om en enhet skulle försvinna eller bli stulen kan Simply Connected
skydda den lagrade informationen på enheten genom att radera allt data på den.
Lösningen gör det enkelt för en användare att byta ut en enhet mot en annan över tiden.
Enheter som är involverade i Simply Connected lösningen är följande:
 EX Series Ethernet Switches
Levereras med företagsklassad säkerhet som kan ha en kontroll over
applikationer, användare och grupp nivå. EX serier är integrerade i UAC
lösningen och levererar nätverksskydd och identitetsbaserade QoS som är
grundar sig på användare, enheter och plats.
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Virtuellt chassi är en egenskap som EX serier har som innebär att upp till tio
stycken EX-serier switchar kan kopplas ihop och användas som en enda switch.
Figur 6 visar ett exempel av placeringen av en EX Series Ethernet Switch
i ett nätverk.

Figur 6 Junipers EX switch. [5]





Wireless LAN Controllers (WLC) och Wireless LAN Access (WLA) Point
WLC Serier erbjuder en integrerad och trådlös LAN som jobbar med de
befintliga trådbundna infrastrukturerna.
SRX Series Services Gateways levereras med företagsklassad säkerhet som kan
användas för en kontroll över applikationer och användare. SRX serier erbjuder
tjänster som Juniper använder till routing och tillämpning av säkerhet till olika
nätverkssystem.
I figur 7 går det att se var en SRX serie placeras i nätverket och hur enheten
skiljer mellan säker och osäker zon.

Figur 7 Junipers SRX Gateway. [6]



Junos Pulse som förklarades under Unifeid Access Control (UAC) är en tjänst för
att åstadkomma en säker anslutning samt att skydda och hantera användare.

Junipers Simply Connected gör att uppkopplingar blir mindre trådbundna och de
trådlösa uppkopplingarna ska vara ett smidigare alternativ. Simply Connected ska göra
det enklare för mobila enheter att välja åtkomstpunkter när och var de vill, dessutom ska
det vara möjligt att vara uppkopplad dygnet runt så användarna kan ha tillgång till deras
dokument och data.
Det ska vara enkelt för IT-organisationer att erbjuda oavbrutet uppkoppling och
samtidigt se till att nödvändiga säkerhetsåtgärder skyddar systemet.
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Simply Connected tar fyra steg för att kunna ha ett hållbar fungerande system:
 Tillhandahålla en säker anslutning för enheter överallt.
 Bygg ett allmänt hållbart nätverk.
 Systemet som byggs ska kunna köras med nutidens nätverk och ska även
stödja framtida applikationer.
 Trådlösa enheter kommer att vara en majoritet inom snar framtid.
 Förenkla det trådbundna nätverket.
För mobila enheter använder sig Juniper av Junos Pulse Access Control service/UAC.
För att nå en fjärranslutning genom mobila enheter använder sig Juniper av följande
tjänster:
 Junos Pulse klient
 Network Enforcement Points
 Juniper MAG series Junos Pulse Gateway.
När en användare vill bli ansluten med hjälp av sin enhet till ett nätverk kommer Junos
Pulse klienten upp på skärmen och ber användaren autentisera sig med användarnamn,
lösenord, secure token-id eller en kombination av alla tre. Användarens enhet kan bli
ansluten till trådlösa nätet via 802.1x eller till det trådbundna nätet via EAP-over-LAN
till en switch.
Switchen vidarebeordrar autentiseringen hälso- och säkerhetskontrollen till MAG serien
via en RADIUS anslutning.
MAG serien utför först en Host check kontroll på de enheter som användarna använder
för att bedöma ifall enheten är säker och matchar företagets policyregler. Om enheten
anses frisk och kompatibel fortsätter processen. I annat fall placeras enheten i karantän
och kan behandlas automatiskt eller manuellt av en administrator.
När enheter har klarat av host check kontrollen kommunicerar då MAG serien med
företagets AD eller LADP server där, beroende på användarens roll i företaget, tilldelas
användarrättigheter och tillgång till dem resurser som användarna ska ha rätt till.
Figur 8 illustrerar hur de portabla enheterna kommunicera med varandra.

Figur 8 Junipers lösning för Mobila enheter inom BYOD. [7]
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4.3. Meru Networks – Lösning
Denna lösning kommer att visa hur Meru Network väljer att lösa problematiken runt ett
BYOD-system. Meru Network väljer att lägga en större vikt på de bärbara, mobila
enheter som personalen för in i företagsnätet. Meru Network har vissa riktlinjer för hur
ett säkert och fungerande system kan implementeras i ett nätverk.
En användare som för första gången ansluter sig till företaget måste identifiera sig och
autentiseras mot en nätverksenhet som styrs med hjälp av företagets policyregler. Det
optimala vore, enligt Meru, om användarna kunde autentisera sig med hjälp av en
applikation och med så lite hjälp så möjligt av IT-avdelningen. För att kunna hantera
olika nätverkenheter och vidarebefordra de till rätta tjänster och resurser, behöver
företaget använda sig av en enhet som sköter tilldelning av detta. Beroende på vilken
arbetsroll användaren har tilldelas de rättigheter och placeras därefter i rätt resursmiljö
inom ett nätsystem. En utmaning för företagen är hur hanteringen av företags-och
privatägda enheter sköts för att systemet ska identifiera rätt enhet till rätt resurs.
Då en anställd kan vara uppkopplad med flera enheter mot en WiFi anslutning kan det
vara svårt för företaget att tilldela rätt nätverkstjänst till rätt enhet samt att följa och
logga enheterna.

Figur 9 Nätverkskontroll struktur över tjänster i Meru Service för portabla enheter. [8]

Figur 9 visar de tjänsterna som är inbyggda i Meru Service Appliance.
Merus BYOD-lösning är till för WLAN-enheter inom ett företag. Systemet kommer
med “Smart Connect” som erbjuder identitetsbaserad åtkomst, enhetsregistrering och
policyhantering för företags- och privatägda enheter. Smart Connect löser många
problem med säkra anslutningar genom att förenkla 802.1x åtkomst och delning av
WiFi anslutning med hjälp av policyregler. Nya användare kan enkelt skapa sig en egen
profil genom att gå genom en webbportal och skriva in användarnamn och lösenord för

25

att därefter få en WiFi-profil och åtkomst till nätverket. Smart Connect har stöd för
flera protokoll som t.ex. WPA, WPA2,802.1x, PEAP-MSCHAPv2,PEAP-GTC.
Några tjänster inom Smart Connect:
 Policy- och rollbaserade prövning av anslutningar genom trådbundet och trådlöst
nätverk.
 Stark kryptering och autentisering anpassat för företagsnät.
 Stöd för stora operativsystem (iOS, Android, Windows)
Service Assurance Application Suite
Application Suite är en tjänst där Network Manager och Service Assurance Manager
(SAM) ingår. Tjänsten erbjuder en nätövervakning med loggningsfunktioner samt tester
för att optimera nätverkstrafiken för mobila enheter. SAM stödjer funktioner för att
identifiera och skicka statusinformation från olika trådlösa enheter.
SAM är designad för att upptäcka anslutningsproblem inom ett trådlöst nätverk och kan
även ge ett godkännande för olika vägar inom ett nätverk som trafiken passerar genom.
För trådbundna anslutningar och tjänster så som RADIUS och DHCP kan SAM hjälpa
till att validera olika vägar.
En annan tjänst som ingår är Spectrum Manager. Tjänsten hjälper det trådlösa nätverket
mot störningen från andra enheter som använder sig av det trådlösa
kommunikationsnätet (ISM). Det kan t.ex. vara Bluetooth och trådlösa telefoner.
Spectrum Manager hjälper systemet att lokalisera källan till störningen och lösa de
trådlösa problemen.
En stor del av BYOD-systemet går ut på att kontrollera slutanvändarnas enheter.
Meru har undersökt olika MDM lösningar och har funnit de kompatibla till alla Merus
kontrolltjänster. Figur 10 visar hur Meru väljer att placera sina enheter för att bemöta
kraven från de portabla enheterna.

Figur 10 visar Merus BYOD-lösning för portabla enheter. [9]
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5. Anslutning
För att användarna i en BYOD-lösning ska bli uppkopplad till ett nätverk och få tillgång
till nätverkets resurser behöver de använda sig av anslutningsmetoder.
De metoderna som undersöks i rapporten är Virtual Private Network (VPN), trådlösa
och trådbundna anslutningar.

5.1. Virtual Private Network (VPN)
VPN är en teknik som används för att fjärransluta enheter och skapa säkra förbindelser
mellan två punkter i ett nätverk. Detta innebär att det går att skapa en virtuell tunnel
mellan användare och företaget.
Användare kan med hjälp av en VPN-klient autentisera sig och blir ansluten till
företagets nätverk och få tillgång till företagets servrar. För att skydda data vid
överföringen är trafiken mellan klienten och servern som passeras genom tunneln
krypterad.
För att kunna ge en jämförelse mellan olika leverantörer som erbjuder VPN-tjänster
väljs i rapporten Cisco, Juniper och Microsoft att analyseras.

5.1.1. Cisco - VPN inom BYOD
Genom AnyConnect har Cisco gjort säkerheten starkare inom fjärranslutning.
AnyConnect Secure Mobility Client erbjuder ett större utbud av tjänster till olika mobila
enheter såsom bärbara datorer och Smartphones. Nu när enheter rör sig över olika
nätverksanslutningar har kraven också blivit större på att kunna följa enheter och
bestämma vilken anslutning som är bäst anpassad för en dataöverföring. AnyConnect
kommer med en ”smart VPN tjänst” som bevakar enheternas anslutningsmetoder och
anpassar sin tunnlade kommunikation därefter. En enhet kan hoppa mellan olika typer
av anslutningar men fortfarande erbjuda en säker anslutning oberoende av
anslutningsmetod som t.ex. Data Transport Layer Security (DTLS) för trafik som kräver
en snabb datasändning som Voice Over IP (VOIP).
Inbyggd säkerhet för Webb och skydd mot malware är en del av Ciscos Any Connect
Secure Mobility. Med hjälp av olika webblösningar erbjuder AnyConnect en säker
anslutning och åtkomst till företagets resurser. AnyConnect erbjuder lösningar med
antingen Cisco Ironport som är en webbsäkerhets verktyg eller en molnbaserad
webbsäkerhetstjänst (Scansafe). AnyConnect agerar konsekvent och anpassar sig
dynamiskt till olika situationer för bästa skydd och skapar en trygg nätverksmiljö.
Ett typisk Ciscomiljö för VPN-anslutning ser ut som på figur 11 där en Anyconnect
klient ansluts genom en SSL tunnel mot en ASA.
AnyConnect Secure Mobility Client har support för autentisering av enheter och
användare genom IEEE 802.1X.
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client har stöd för IEEE 802.1AE för datatrafik
som är i behov av sekretess. 802.1AE är för att säkerställa och skydda nätverket från
hot.
AnyConnect har även dataautentisering som är en kontroll av dataursprung, samt en
dataintegritetstjänst som skickas genom de trådbundna nätverken mellan olika
nätverkskomponenter för att skydda information.
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AnyConnect är en variationsrik säkerhetsklient som är anpassningsbar beroende på krav
från företag.

Figur 11 Med hjälp av en SSL Tunnel ansluter klienten mot nätverket. [10]

5.1.2. Juniper - VPN inom BYOD
Junos Pulse är en integrerad klient med en mängd tjänster som tillsammans med en
MAG Series Junos Pulse Gateway erbjuder dynamiska och säkra anslutningar samt en
snabbare hantering av körning av applikationer genom mobila enheter eller andra icke
mobila enheter. Junos Pulse har även kännedom om identitet och var enheten befinner
sig. Den förflyttar sig smidigt över olika anslutningsmetoder beroende på enhetens
position (fjärrstyrd genom SSL VPN eller lokalt UAC). Junos Pulse har stöd för LDAP
(kommunikation), Active Directory(katalogtjänst), RADIUS (Autentisering), certifikat
och andra typ av autentiseringsenheter.
Med Junos Pulse bedöms ändpunkterna med hjälp av en verifieringstjänst som ser till att
enheten möter företagets standard gällande säkerheten och policykraven innan den
tillåts att ansluta. Skulle en enhet inte möta kraven kan den automatiskt repareras så att
den kan möta företagens krav. Junos Pulse fungerar i en mängd olika operativsystem
som t.ex. Windows, Mac OS, Android och IOS.
Olika enheter kan ansluta sig enligt figur 12 där anslutningen sker mot en MAG serie
som bedömer de fjärrstyrda enheterna och ger åtkomst till resurserna.
Junos PulseSecure Access Service viktigaste punkter är:
 Lager 3 SSL VPN
 Dubbla transportprotokoll SSL + Encapsulating Security Payload (ESP), för
en full lager 3 anslutning (VPN) med en väl definierad åtkomst kontroll.
 Applikation VPN
 Klient eller Server proxy applikationer, som tunnlar trafiken mellan en
speciell applikation till en bestämd destination (Windows enheter endast).
 Områdeskännedom
 En lätt navigation mellan olika åtkomstpunkter (Windows enheter endast).
 Användarkontroll
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Enhetsautentisering med enkla policyregler. Tillgänglig för Windows, MacOS, iOS,
Android och Windows Mobile 6.5 (senare version av Windows mobile stödjer inte
VPN, nyare version som 8.0 har inte släppts ännu).
 Split Tunneling
 Ett brett konfigurerings miljö av Split Tunneling.
 Flexibel anslutnings miljöer (endast för Windows och Mac).
 Användare kan enkelt starta SSL VPN genom sin webbläsare eller direkt
från sitt skrivbord.
 Olika alternativ för autentisering, t.ex. hårdvara lås, Smarta kort.
 Administratorn kan enkelt ändra autentisering av fjärranslutning genom en
mängd
olika
tekniker
t.ex.
genom
engångslösenord
eller
Certifikatautentisering.
 Lager 7 Web Single sign-on (SSO) görs genom Security Assertion Markup
Language.
 Tillåta slutanvändarna att autentisera sig mot nätverket genom en Lager 3
tunnel och samtidigt vara autentiserad för användning av applikationer
genom en webbläsare.

En teknik som även finns i MAG Series gateway är applikations accelerator. Fjärrstyrda
klienterna samt mobila användare är några av målgrupperna för just denna tjänst.
Några tekniker bakom Application Accelerator är:






TCP acceleration
 Minskar fördröjning som skapas av applikationsprotokoll och förbättrar
responstiden genom att påskynda TCP-baserade applikationer i ett nätverk
med hög respons tid.
Common Internet File System (CIFS) acceleration
 Erbjuder en förbättring av filöverföring och fildelning.
SSL acceleration
 Förbättrar prestandan av kryptering inom applikationer.
Messaging Application Programming Interface (MAPI) acceleration
 Förbättrar prestanda och responstiden genom att accelerera MAPI
applikationer (ordprocessorer, kalkyl program och grafiska program).

Figur 12 Junipers VPN med SSL Gateway.
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5.1.3. Microsoft - VPN för Windows Mobil 6.5
I Rapporten är det valt att endast fokusera på en VPN-anslutning genom den mobila
enheten Windows Mobil 6.5 och bortse från VPN-klienter för Windows datorer då det
finns en mängd olika VPN-klienter för Windowsdatorer.
Windows mobile 6.5 kommer med en integrerad VPN-applikation som, efter att
mobilen har blivit registrerad hos ett MDM-system, startar automatiskt. Fram till dess
kommer tjänsterna att vara avstängda. Mobilens VPN använder Internet Key Exchange(IKE) v2 som är ett protokoll för autentisering av tunnel som hanterar VPN-trafiken.
Mobilen ansluter sig automatiskt när VPN-tjänsten är på och skulle mobilen tappa
anslutningen kommer VPN tjänsten att försöka återansluta efter en viss "backofftime".
För att kunna hålla en virtuell anslutning igång, skickar VPN periodvis paket med
Keep-Alive meddelande inom ett ESP-paket. När trafik skickas mellan anslutningen
nollställs keepalive meddelandet för att spara på batteritiden.
En nackdel med Windows Mobil 6.5 är att den inte byter anslutningsteknik, t.ex. när
klienten använder sig av 3G/4G och kommer in i en kontorsmiljö med WiFi-anslutning.
Detta främst, enligt Microsoft, för att behålla basanslutningen för att en överföring inte
ska behövas startas om ifall en enhet byter typ av anslutning.
Några tekniker som VPN tjänster erbjuder är:




Synkronisera data genom VPN med hjälp av AirSync.
Skapa en svartlista över anslutningspunkter för VPN.
VPN har stöd för MOBIKE-protokoll som gör det möjligt för användarna att
uppdatera VPN Security Associations (SA) ifall anslutningen bryts och VPN
behöver återanslutas. Fördelen med detta är att VPN inte ska behöva förhandla
fram en ny säkerhetsteknik (IKE2v) för trafiken och på sådant sätt skapar VPN
en snabbare återanslutning och mindre användning av bandbredd.

En anslutning börjar med att VPN använder sig av IKEv2 för att förhandla fram olika
säkerhetstjänster för en säker kommunikation. Detta görs under två faser:
Nyckelhanteringsfasen
En säker transportkanal skapas för efterföljande förhandlingar. Under registreringen av
enheten använder sig systemet av certifikat för att autentisera den mobila enheten med
andra VPN-punkter och för att överföra identifikationsinformation genom kanalen.
Efter att förhandlingarna är klara och en IKE-tunnel är fastställd, kommer den mobila
enheten och VPN-Gateway att använda tunneln för att förhandla fram olika
säkerhetskrav som kommer att användas under en kommande kommunikation i fas två.
Nyckelförhandlingarna görs med hjälp av Diffie-Hellman krypteringsprotokoll.
Datahanteringsfasen
I fas två, som även kallas för datahanteringsfasen, kommer nya förhandlingar att äga
rum genom tidigare framförhandlade IKE-tunnel.
Tunnel kommer att användas för att sätta olika säkerhetsparametrar för IPsec. som t.ex.
”Encapsulation mode”,”hashingalgorithms” och krypteringsalgoritm.
När en VPN-anslutning till slut är etablerad kommer trafiken, som generas från
applikationer, att skickas till en VPN Gateway över en IPSec-tunnel. Trafiken kommer
att bli krypterad och autentiserad med hjälp av algoritmer som blivit framförhandlade
under IKE fas 2.
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5.2 Trådlös/Trådbunden anslutning
Trådlösa anslutningar är ett sätt för användare att bli anslutna till ett nätverk. En sådan
anslutning kräver ingen fysisk förbindelse mellan en användare och en åtkomstpunkt.
En användare kan bli ansluten till en trådlös åtkomstpunkt för att bli uppkopplad till
nätverket. En Trådbunden anslutning kräver fysisk förbindelse mellan användare och
åtkomstpunkten.
Cisco, Juniper och Merus trådlösa och trådbundna anslutningar undersöks i rapporten
för att de analyseras i BYOD-lösningar.

5.2.1. Gästanslutning
När en gäst kommer till ett företag som använder sig av Juniper produkter och ska
ansluta sig med sin enhet som inte är registrerad måste gästen först registrera enheten
hos företagets Administrator.
Efter att administratorn har godkänt och gett gästen inloggningsuppgifterna, kommer
gästen att kunna logga in genom att starta sin webbläsare som då kommer att
vidarebefordra gästen till en inloggningssida som visas på figur 13.
När gästen startar webbläsaren, vidarebefordrar switchen eller WLAN-enheten gästen
till en Junos Pulse Gateway som även kallas för ”captive portal” (bild 13). Junos Pulse
ber gästen att autentisera sig genom sina inloggningsuppgifter.
MAG series Junos Pulse Gateway autentiserar gästen och informerar switchen eller
WLAN vad för typ av regler som gäller för en gäst inom företagsmiljö.
Gästen kommer endast att använda sig av en begränsad anslutning där bara en
Internetåtkomst kommer att tillåtas.
All data från gästkonton sparas lokalt på MAG serie Gateway som erbjuder
gästanslutningen. Rättigheter av gästkonton kan sköttas bl.a. av AD,LDAP eller av
andra tjänster som erbjuder AAA.

Figur 13 Juniper inloggning. [11]

På ett liknande sätt som Juniper autentiserar sina gäster, ansluter gästerna sig till ett
företag med Cisco-lösning. Användaren blir registrerad av administratorn som även
kallas för ”Sponsor User”. Det går även att konfigurera en ISE ”guest Service” funktion
på ett sådant sätt att gästen själv kan göra en webbregistrering och därefter logga in med
sina kontouppgifter.
Kommunikationen mellan klienten sker mellan en Wireless LAN Controller eller en
trådbunden enhet mot en ISE som sköter policyreglerna. WLC autentiserar gästen med
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hjälp av ISE där en profil som matcher gästen existerar och som även visar vilka
rättigheter gästen har. Efter att gästen loggat in i systemet kommer en Accept Use
Policy (AUP) och en lösenordändring att krävas innan gästen får åtkomst till nätverket.
En inloggningsruta genom Cisco-ISE ser ut som på figur 14.

Figur 14 inloggning och registrering av användare på Ciscos ISE. [12]

För att erbjuda gäster tillgång till Internet eller till företagsresurser, utan att sätta
företaget i risk, kommer Merus BYOD-lösning med en inbyggd gästhanteringstjänst
som låter ”Sponsor Users” skapa gästkonton på ett kontrollerat sätt.
Identitetshanteringstjänsten erbjuder både ett Sponsor portal som på figur 15 och en
självregistreringsportal för gäster.

Figur 15 Merus inloggnings process. [13]
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5.2.2. Personalanslutning
Genom användning av Junos Pulse som är en Juniper produkt kan klienten på ett säkert
sätt autentisera sig mot en MAG series gateway. Om en klient inte har Junos Pulse
installerad på sin enhet kan användaren själv ladda ner den från en säker källa. MAG
serien sköter policyhantering och ser även till att hämta säkerhetsinformation från
enheter. MAG serien kan lokalisera den autentiserade användaren och få reda påvarifrån
enheten ansluter sig. Figur 16 visar en inloggningsruta för system som använder sig av
Juniper Junos Pulse.

Figur 16 Junos inloggning för personal. [14]

När en anställd för första gången loggar in sig till ett system, som administreras av
Cisco ISE, krävs en inloggning med hjälp av en agent. ISE använder agenter för att
kunna få ut information gällande enhetens säkerhet och hur kompatibel den är mot
systemets krav.
När användarna ansluter sig kommer en inloggningsruta, som figur 17 visar, upp på
skärmen och därefter utförs en "enhetenscheck" innan full åtkomst tillåts. ISE
underrättar NAD enheterna om vilka protokoll som kan användas för autentisering,
några av dem är CHAP, PAP, PEAP och EAP. RADIUS används mellan ISE och NAD
enheter.

Figur 17 Inloggnings fönster för Cisco. [15]
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Merus Smart Connect gör det enkelt för anställda att ansluta genom sina enheter till
företagsnätet genom ett 802.1x anslutning. De anställda loggar in med sina
inloggningsuppgifter och systemet lagrar enheterna i nätverket.
Autentisering sköts transparent och användaren kommer inte behöva verifiera sig vid
nästa uppstart. Figur 18 visar tre inloggningssteg för användare som ansluter sig till ett
nätverkssystem.

Figur 18 Merus inloggning för personal. [16]
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6. Data- och mobila tjänster
För att få en säkrare BYOD-miljö används olika tjänster som kryptering och MDM.
MDM används för att på ett säkert sätt hantera portabla enheter och kryptering är för att
skydda data.

6.1. Mobile Device Management (MDM)
Trådlösa enheter och tjänster blir mer än vanlig nu för tiden och smarta telefoner som
Iphone, Android och surfplattor och även bärbara datorer blir nu ett mer önskat
alternativ. Detta utsätter företagens data för en risk att hamna i fel händer.
MDM erbjuder företag en lösning som förstärker säkerheten vid anslutningar och är ett
verktyg för att distribuera program, data och inställningar till de mobila enheterna.
Meningen med MDM är att kunna optimera säkerheten och funktionaliteten för ett
mobilt kommunikationsnät.
Mobila enheters säkerhet börjar först med det operativa systemet som är installerad på
enheter, alla operativsystem har en metod för att skydda datorer från dataförlust och
andra hot, så första steget för att nå en säkrare IT-miljö är att ha en väldefinierad
nätpolicy och när passande policyregler har satts upp är det dags för att implementera
dessa policyregler med MDM.
MDM ska stödja en välfungerande och förnyad krypteringstjänst samt möjligheten för
att rensa känslig data på enheter och återställning av enheten.
En av fördelarna med MDM är att kunna hantera IT centralt. Detta ger administratörer
möjlighet att kunna få en bra överblick över enheter som är registrerade under deras nät.
MDMs funktionalitet är baserad på over-the-air distribution av program, data och
inställningar för alla typer av mobila enheter. Detta gäller för både företag och
privatägda enheter som används i ett BYOD-system.
Olika leverantörer har olika lösningar för MDM och de flesta MDM-lösningar följer
samma grund. Ett exempel på MDM-mjukvara är det som erbjuds av Juniper och kallas
för Junos Pulse Mobile Security Suite som är ett paket av tjänster som skyddar systemet
med hjälp av antimalware, personlig brandvägg, stöld-förlust skydd samt
övervakningskontroll tjänster.
JunosPulseMobile SecuritySuite är kompatibel med följande plattformar:
• Apple iOS 4. X eller senare
• Google Android 2.X, 3.0 och 4.0
• Nokia Symbian S60 5th Edition och Symbian
• Windows Mobile 6.0, 6.1, and 6.5
• BlackBerry 4.X
En användare med en Junos Pulse klienten på sin enhet kan kommunicera med en server
får att få åtkomst, servern sköter AAA-kontroll och kryptering vid dataöverföring. När
enheten är registrerad i servern får företaget möjligheten att vid behov spärra, spåra och
radera känsliga data som är lagrade på enheten.
Figur 19 visar de tjänster som ingår i Junos Pulse Mobile Security Suite.
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Figur 19 Mobile Device Security Management. [17]

6.2. Kryptering
Inom ett BYOD-system sker mycket dataöverföring mellan en mängd olika punkter i
nätverket. För att förhindra dataläckage använder sig systemen av bl.a. olika
krypteringsprotokoll som skyddar datainformation när den passerar från enhet till enhet.
Enheter som är känsliga och är i en större riskzon är portabla enheter.
För att förebygga dataläckage utanför ett BYOD-system, där systemet inte längre har
kontroll över vad som sker med enheten, kan företag välja att använda sig av
hårddiskkryptering. Kryptering går att utföra på olika sätt. Här i rapporten väljs tre olika
krypteringsmetoder, dessa metoder är: full diskkryptering, fil och mappkryptering för
endast en användare och fil och mappkryptering för flera användare.


Full diskkryptering ("FDE")
En hårdvarukryptering innebär att hela innehållet i disken eller volymen blir
krypterad och dekrypteras under användning med hjälp av en nyckel. Detta gör
den enheten som lagrar datainformation säker vid förlust eller stöld eftersom den
krypterade datainformationen är i behov av en nyckel för att göra informationen
tillgänglig. Krypteringen gäller endast vid fastdata och inte vid tillfällen då data
skickas över nätverket som t.ex. via e-post.



Fil och mappkryptering (Enkel användare)
Om en användare vill kryptera datafiler finns det ett flertal verktyg att använda.
De krypteringsverktyg som finns går att använda på enstaka filer genom att
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kryptera information med hjälp av nyckel. Många krypteringsprogram använder
sig av teknik som gör det möjligt att skapa en virtuell hårddisk som är egentligen
en krypterad fil. När en nyckel används för att dekryptera filen kommer
användaren att kunna lagra och hämta information från den virtuella hårdisken.
Program som Open Office och MS Office har inbyggda filkrypteringstjänster
(enkel fil). Filkrypterings teknik fungerar väl vid dataförlust men då måste
användaren se till att alltid kryptera eller placera information i en krypterad
miljö. Vid dataöverföring är filkryptering en fördel då endast behörig har
tillgång till information som finns i filen med hjälp av dekrypteringsnyckel.


Fil och mappkryptering (Fler användare)
Vid användning av flera användare med samma möjlighet att kryptera filer krävs
en större kunskap än vid kryptering av en enskild användare. Mjukvaror som
används under krypteringen måste tillåta användning av flera nycklar, t.ex. en
för varje användare eller en nyckel som alla delar på. Ett problem som uppstår är
att krypteringsprogrammen måste hantera flera användare som använder samma
fil samtidigt. De programvaror som användas inom sådan kryptering måste
konfigureras och uppdateras ständigt, annars leder detta till att användarna som
inte har den senaste versionen inte kan komma åt den krypterade data.

Inom det mobila området var säkerheten inte det främsta prioritet men ju mer utbrett
BYOD blir inom företag blir kraven från företagen större.
Därför har de olika mobiltillverkarna börjat med att bygga in en krypteringstjänst i
systemet. En mobilenhet som används inom BYOD miljö innehåller en mängd privatoch företagsinformation vilket kan orsaka stor skada om den hamnar i orätta händer.
Android och iOS går olika vägar när det gäller säkerhet. Android från sin sida låter
användaren själv bestämma vad för typ av säkerhet som passar användaren medan iOS
är mer strikt. Både iOS och Android använder sig av PIN kod och ”mönsterkod” och
båda plattformarna kommer med en mer avancerad teknik som låter dig som användare
att gå djupare och göra informationen i mobilen säkrare. Det första en användare kan
göra, och som går ganska snabbt, är att låsa sin mobil med t.ex. en mönsterkod som
redan har en viss typ av säkerhet, men denna metod är inte lika övertygande för företag
som använder sig av känslig data. Det säkraste för en vanlig användare är att kunna låsa
sin enhet med hjälp av en PIN kod.
Inom iOS finns det ett fåtal sätt att låsa sin mobil med. Den vanligaste formen är att
trycka in ett fyrsiffrigt lösenord som öppnar mobilen. iOS ger användaren chansen att
göra enheten ännu säkrare genom att införa en ”wipe” av enheten om någon obehörig
skulle komma i kontakt med mobilen. Om personen anger fel lösenord tio gånger
kommer enheten att radera all information som användaren har sparat. iOS tillåter även
användaren att gå lite längre för att säkra mobilen, exempelvis genom att avaktivera
”Simple Passcode”, kan användaren trycka in en kombination av siffror, bokstäver och
tecken för att göra mobilen säkrare. Före Android 3.0 fanns det inget stöd för en
fullenhetskryptering, men det fanns ett visst stöd för vissa mobiler men inte en full
kryptering. Den krypteringsteknik som finns inbyggd i telefonen nu och som kommer
med Android 4.0, kräver att du trycker in ett lösenord varje gång du bootar telefonen.
Genom att trycka in ett lösenord varje gång telefonen startar så dekrypteras filsystemet
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och mobilen kan då användas. För att återställa telefonen i ett fall där användaren inte
kommer ihåg lösenordet är att fabrik återställa mobilen genom mobilens boot- system.
All sparad data på mobilen kommer då att försvinna. iOS började implementera
hårdvarukryptering i iOS 4 men det fanns även ett visst stöd för 3GS versionen. Alla
filer på enheten krypterades automatisk men utan krav på ett lösenord. Filerna blir
dekrypterade när enheten låses upp, tillsammans med en PIN kod är systemet
någorlunda säkert och skyddar mot dataintrång. Ett annat system som iOS använder sig
av är dataskydd. Denna krypteringsteknik lägger ett nytt lager med kryptering som
använder sig av en PIN kod för att säkra upp data med en AES 256-bit kryptering.
Jailbreakade mobiltelefoner kan radera applikationer som hanterar säkerheten, därför är
det viktigt att företag implementerar verktyg som upptäcker och förhindrar anslutningar
från mobiltelefoner som är Jailbreakade. Då Android har bakgrundsprocesser som körs
konstant kan systemet använda sig av en applikation som blockerar användare från att
öppna vissa applikationer. Några applikationer som Seal och AppProtector Pro kan
användas för att blockera och tvinga användaren att autentisera sig med en PIN kod.
Applikationerna som blockerar användarna är inställda så att de startar när mobilen
bootar. Det finns en mängd MDM tjänster som erbjuder olika typer av säkerhet. Det är
upp till företaget att ställa sina krav och därefter undersöka vilken mjukvara som är mest
lämpad för deras företag.
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7. Säkerhetsanalys
Enligt Google Intelligence (GI) Security survey 2011 rapport [18] som genomfördes,
var 71 procent av de tillfrågade företagen villiga att låta sina anställda ta med sig sina
egna enheter. 47 procent får spara och lagra företagets dokument och data på deras egna
enheter. Undersökningen visade att många enheter inte skyddas säkert och bara var
femte enhet hade antivirusprogram. Krypteringstjänster används bara på hälften av
enheterna. BYOD har massor av fördelar som gör konceptet lockande för både företag
och anställda. Under denna rubrik behandlas några kända hot, metoder och verktyg för
att hantera och eliminera dessa hot inom BYOD.
 Dataläckage
En av riskerna som kan skapa problem är dataläckage, t.ex. när en anställd mailar
känslig information till obehöriga av misstag.
Det som kan göras i nuförtiden är att försöka skapa så pass säkra system som leder
till att orsaken till dataläckage inte blir tekniskt betingade utan endast kan spridas
genom mänskliga orsaker, avsiktliga eller oavsiktliga.
Det finns för närvarande olika metoder som erbjuds av olika leverantörer för att
hindra omedvetna dataläckage. De flesta aktörer föreslår och erbjuder lösningar som
är baserade på en blandning av processer, olika metoder och teknologi. Tanken är att
skapa ett helhetsgrepp om IT-säkerheten och få fram lösningar som går att
administrera centralt.
 Data loss prevention (DLP)
DLP är en lösning som används av många stora aktörer inom nätverkssäkerhet.
Lösningen är utformad för att upptäcka dataintrångsförsök i tid, hindra de och
skydda data genom att övervaka enheter som är under bruk, trafiken inom nätverket
och lagring av data.
Det finns tre olika DLP och den första är Network DLP som kan vara en
programvara eller en nätverksenhet som ser till att övervaka trafiken för att upptäcka
känslig data som sänds.
Den andra är Storage DLP och denna metod är en mekanism för att förhindra
obehöriga att nå data som är lagrad på en hårddisk, USB eller externa hårddiskar.
Den tredje är Endpoint DLP som installeras på ändpunkter, arbetsstationer och
servrar för att kunna övervaka in och ut kommunikationer.
 Borttappade eller stulna enheter
Det är alltid en risk för företag att låta sina anställda att ta med sig enheterna ut från
arbetsplatsen. Anställda kan lagra dokument på enheterna som kan vara av känslig
karäkter och om enheten blir stulen eller borttappad och hamnar i orätta händer kan
detta få förödande konsekvenser för företaget.
Juniper, Cisco och de företag som erbjuder BYOD har funktioner som kan spåra,
spärra enheter och även radera allt data som finns på borttappade/stulna enheter.
Metoden som används här kallas för remote wipe. Tjänsten erbjuds av de flesta
MDM system och används även av Juniper, Cisco och andra aktörer som erbjuder
BYOD. Junos Pulse via Junos Pulse Mobile Security Suite erbjuder ett antal tjänster
för MDM. Stöld-förlust skydd är en av funktionerna.
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Genom applikationen blir användaren uppkopplad till företagets nät, ifall enheten
tappas bort eller blir stulen går det att rensa all data som finns på mobilen via Junos
Pulse applikationen.
 Jailbreak/Root
Med jailbreak menas att användarna tar bort de kontroller och begränsningar som
iOS placerar i enheten för att bl.a. skydda enheten mot virus och andra hot.
Motsvarande för Android kallas för root.
Modifierade mobiltelefoner är en risk som kan skada ett BYOD system med tanke
på att anställda använder egna enheter och kan ladda ner applikationer som kan
skada företagets system. En jailbreakad iPhone ska inte tillåtas att ha access till ett
BYOD-nätverk. Med ett säkert och fungerande NAC system kan IT-administratörer
kontrollera om det finns någon svartlistad applikation som körs på enheten och kan
då hindra mobilen från att koppla upp sig mot nätet tills problemet ät löst.
MDM som är installerade på systemet har även funktioner som kan upptäcka
jailbreakade eller rootade mobiltelefoner.
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8. Rekommendationer
Olika företag har olika krav på informationssäkerhet. Exempelvis krav på säker anslutning
och överföring av data mellan anställda och företag.
Det finns företag och myndigheter som har väldigt känsliga dokument att skydda och då väljs
förstås den absolut säkraste lösningen oavsett hur mycket lösningen kan komma att kosta
företag eller myndighet. Men det finns även andra beställare som inte har känslig data att
vara rädda om och har därför inte lika höga krav på informationssäkerhet. De kanske erbjuder
bara en enkel uppkoppling till Internet till sina gäster och har inte e-post eller fil-servrar att
ansluta sig till vilket gör det mindre nödvändigt att implementera ett lika säkert system som
krävs för vissa andra grupper.
Om ett väldigt begränsat och stängt nätverkssystem önskas är BYOD inte den optimala
lösningen att designa. Användarvänligheten som BYOD erbjuder kan äventyra säkerheten för
de organisationer som kräver väldigt höga nivåer av säkerhet. Det går dock att implementera
ett sådant system för de organisationer som kräver höga nivåer av säkerhet. Men systemet bör
då vara åtkomstbegränsat för att kunna skydda känslig information. Detta kan gå emot den
grundtanken som BYOD erbjuder.
Här rekommenderas tre olika lösningar anpassade till tre olika företag beroende på deras krav
på informationssäkerhet (Hög-risk, Medel-risk, Låg-risk).

8.1. Lösning för system med låga krav på informationssäkerhet
Lösningen är för de företag och organisationer som har låga krav på informationssäkerhet och
som inte har känslig datainformation lagrade på deras servrar. Detta betyder inte att produkter
som används för att bygga ett sådant system inte tar säkerhetsfrågan på allvar utan väljs och
anpassas efter det enskilda företagets eller organisationens krav.
De kraven kan vara i form av mindre utrustningskostnader eller efter val av
produktegenskaper.
Systemet ska stödja de enheter som använder sig av följande operativsystem: Mac OS, iOS,
Android och Windows, lösningen ska kunna erbjuda trådlösanslutning med fokus på de
portabla enheterna.
Enheter och användare som är involverade i denna BYOD-lösning ska kunna administreras
med hjälp av policy-regler och rättighetskontroller.
Rapportens första val är en låg-information-säkerhetslösning som byggs med hjälp av Meru
Network enheter.
För att konfigurera lösningen som visas i figur 20 används:
 AP300 Wireless Access Point (AP300)
 SA 200
 MC1500 Wireless LAN Controller (MC1500)
AP300 används som åtkomstpunkter för de portabla enheter som ska ansluta sig till ett
nätverk, enheten använder sig av tekniken 802.11n. Användarna autentisera sig med captive
portal eller 802.1x. Kommunikationen sker med hjälp av olika transportprotokoll som t.ex.
EAP-TLS, PEAP eller LEAP. AP300 har även stöd för RADIUS.
Efter att användarna och enheter har anslutat och autentiserat sig via AP300 skickas de vidare
till MC1500. MC 1500 är en kontrollenhet som kontrollerar och optimerar den trådlösa
trafiken som kommer från AP300.
MC1500 stödjer även krypteringstjänster, innehåller brandvägg och IDS/IPS för den trådlösa
trafiken. Vidare i lösningen finns en Service Appliance-enhet som kallas för SA200 som har
administrativa verktyg som hjälper till att hantera användare och fördela resurser. T.ex. vill en
IT-administrator tilldela ett nytt konto till en ny anställd utför administratorn arbetet med
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hjälp av SA200. Lösningen är kompatibel till tredjeparts enheter så som Cisco och Juniper
nätverksenheter. En MDM tjänst som erbjuds av en tredjepart leverantör går även att placera i
lösningen för att hantera de mobila enheter som ansluter sig till nätverket.

Figur 20 lösning för låginformationssäkerhet.

8.2. Lösning för system med högre krav på informationssäkerhet
En medel informationssäkerhet är ett företag eller organisation som har så pass känslig
information som kräver en lösning på högre nivå än en låg informationssäkerhetslösning.
Lösningen som konfigureras för den här typen av organisationer och företag är anpassad till
företagens och organisationernas verksamhetsutökning i framtiden.
Denna lösning är konfigurerad på sådant sätt att lösningen kan uppfylla företagens framtida
expanderingsplaner. Anledningen till att rapporten väljer att använda Cisco produkter för att
konfigurera en medelinformationssäkerhets BYOD-lösning är att Cisco kan uppfylla de krav
som ställs.
Komponenter som är involverade i konfigurationen är:







Cisco AP3500 Serier
Cisco Catalyst Switchar
Cisco ISE
Cisco WLC 5500 Series
Cisco ASA 5500 Serier
Tredjepartstjänster som MDM server, active directory (AD), certificate authority
(CA).

En användare som vill bli ansluten till nätverket med sin portabla enhet skickar först en
autentiseringsbegäran till en AP3500 som är Ciscos åtkomstpunktenhet. AP3500 är
kompatibel för 802.1x autentisering. Kommunikationen fortsätter vidare via en Cisco Catalyst
switch som är direkt kopplade till en WLC 5500.
WLC 5500 är en kontrollenhet som tar emot trafik som kommer från den trådlösa
åtkomstpunkten och är designad för att ge en 802.11 kommunikation. För att information och
trafik ska passera säkert använder WLC 5500 de kända krypteringstjänster så som IPsec, SSL
och TLS. Trafiken skickas vidare till Cisco ISE som är ett centraliserat system som sköter
nätverket genom att förenkla hanteringen av användare och enhetensinnehåll. ISE kontrollerar
klienten som försöker att ansluta till systemet genom att identifiera och utföra en hälso- och
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säkerhetskontroll av användare och enheter. Efter bedömning av kontrollerna kan ISE matcha
användarens profil mot företagens policyregler och därefter får användaren lämpliga
rättigheter och åtkomst till nätverkets resurser.
Förutom trådlös anslutning erbjuder lösning även fjärranslutningar för de som jobbar på
distans. Med hjälp av Cisco AnyConnect VPN-klient kan användarana koppla upp sig mot
ASA5500 serie. ASA5500 kommer med IPS, brandvägg och VPN-teknologi. ASA5500
erbjuder både klient (SSL/DTLS/IPsec) -och klientlös VPN-anslutning.
Tredjepart tjänster som är involverad i lösningen är MDM, CA och AD servrar.
Figur 21 visar rekommendationen av placering och val av enheter som lösningen byggs av.

Figur 21 lösning för medelinformationsäkerhet

Ett medelriskföretag har allt som ett lågrisk företag använder sig av, ett medelstort företag har
säkert ett större antal anställda så IT-avdelningen ska se till att systemet är förberett för en
eventuell utökning eller senare expandering.
I ett medelriskföretag byggs systemet säkrare på så sätt att nätverket delas upp på olika zoner
som separerar gäster och anställda. Användarna hamnar på olika VLAN för att bl.a. minska
belastning på nätet. Det går även ha ett system som låter gäster vara anslutna till nätet under
begränsad tid.
Det går även att implementera identitetskontrollbaserade tjänster utöver WLC för en säkrare
och smidigare administration av nätet t.ex. så har Cisco ISE som går enkelt att implementera i
ett system som stödjer BYOD.
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8.3. Lösning för system med höga krav på informationssäkerhet
Vissa företag och organisationer med låg-informationssäkerhet kan ta en mer öppen
inställning till säkerheten, de kan vara beroende av grundläggande autentisering och
säkerhetsrutiner. Andra företag och organisationer föredrar säkrare sätt att identifiera och sätta
upp AAA policyregler för enheter. De behöver en lösning som sätter höga krav på
informationssäkerhet. En hög informationssäkerhetslösning är för de företag eller
organisationer som har känslig data lagrad på deras servrar och kräver en säker BYODlösning för att hindra dataläckage samt även ha en bra administrativförmåga för att på ett
säkert sätt kunna hantera enheter som ansluter sig till nätverkssystemet.
Lösningen som visas i figur 22 är en rekommendation för en lösning för
höginformationssäkerhet som använder Cisco produkter.
Cisco produkterna är:










Cisco AP3500
Cisco WLC5500
Cisco ISE
Cisco ASA5500
Cisco AnyConnect klient
Cisco Catalyst Switchar
Cisco CSM
Cisco Prime Network Control System (NCS)
Tredjepart tjänster (MDM server, AD server, CA server)

Systemet erbjuder trådlösa och fjärranslutningar för både gäst och personal.
Första enheten som användare kopplar sig mot är en AP3500 som erbjuder WiFi-anslutningar
för nätverket och hanterar autentisering som begärs av användare.
AP3500 använder sig av Lightweight Access Point Protocol (LWAPP) som gör det möjligt att
hantera och konfigurera flera AP i system, LWAPP använder sig av ”Control And
Provisioning of Wireless Access Point” (CAPWAP) som använder LWAPP som
standardprotokoll.
Användarana kan placeras av Cisco ISE i olika Vlan beroende av vad de har för roll i
systemet.
Placering i olika Vlan är för att administrator ska ha kontroll över nätverket för att hindra
obehöriga att komma åt känsliga resurser.
Vidare skickas trafiken till en WLC5500 i form av en kontrollenhet och kan integreras med
Cisco ISE för att upprätthålla AAA-kontroller över ändpunkter. WLC5500 kontrollerar de
trådlösa AP i systemet genom en CAPWAP tunnelprotokoll som används för att hantera de
trådlösa AP. Ett annat sätt för anslutning som denna BYOD-lösning kan erbjuda är
fjärranslutning. Användaren kan med hjälp av Anyconnect klienten ansluta sig mot företagets
nät och få tillgång till resurser. Klienten ansluter sig mot en ASA5500 som är konfigurerad
för bl.a. VPN-anslutning. ASA5500 erbjuder även IPS och brandväggsfunktioner. ASA5500
hanteras med hjälp av Cisco Security Manager (CSM) som behandlar tjänster inom systemet
som t.ex. loggning av enheter, återinföring av policykrav och felsökning av systemet. Detta är
bara några av verktyg som ett CSM bidrar med. Ett annat verktyg som med hjälp av en ISE
ser över systemets säkerhets– och policyrelaterade problem är Cisco Prime Network Control
System (NCS). Genom att använda NCS förenklas hanteringen av trådlösa enheter NCS kan
även kombineras med andra tredjepartsenheter för att hämta ut information gällande systemets
hälsa. NCS har även verktyg som centraliserar och underlättar hanteringen av AP i systemet
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som t.ex. att övervaka och uppgradera enheterna. Efter att klienten och enheten autentiserat
sig och systemet har godkänt anslutningen, placeras användaren i den VLAN som systemet
bedömer att användaren ska placeras i.

Figur 22 lösning för höginformationssäkerhet
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8.4. Framtida arbete
Det som rapporten inte har hunnit behandla, men som i ett senare skede kan vara aktuellt, är
behandlingen av operativsystemet Linux. Ett praktiskt utförande av konceptet BYOD var inte
möjligt på grund av tidsbegränsningen.

51

52

9. Slutsats
Rapporten har undersökt konceptet BYOD och har kommit fram till att det finns olika
nätverkssystem som stödjer krav från företag som vill införa en BYOD-lösning.
Det har framkommit att det finns ett växande intresse bland de stora leverantörerna för
konceptet BYOD.
De stora nätverksleverantörerna erbjuder lösningar som är kompatibla med olika
operativsystem och portabalaenheter.
Rapporten ger en bild av hur olika BYOD-lösningar sköter hanteringen av användare och vad
de har för metoder för att eliminera de risker som en BYOD-lösning tar med sig till ett
nätverkssystem. Med hjälp av olika autentiseringsmetoder hanteras användare och dess
enheter inom en BOYD-lösning. Kryptering av lagrad data och skyddade anslutningsmetoder
föreslås av rapporten för en dataöverföring inom enheter. Administrativa verktyg som sköter
loggning av enheternas aktivitet används i systemet.
Trådlös- och fjärranslutning är de två främsta anslutningsmetoder som rapporten behandlar
för portabla enheter som vill åt nätverksresurser.
I slutet av rapporten kommer en rekommendation av tre olika BYOD-lösningar som, enligt
rapportens skribenter, tycks vara anpassad till tre olika företag beroende på deras krav på
informationssäkerhet.
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