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Implementation av PKI-baserad Single Sign On för Web Services 
 
Sammanfattning  
Idag går utvecklingen mot alltmer distribuerade IT-system där en grupp datorer 
kommunicerar med varandra. Detta gäller för sökmotorer, beräkningsintensiva miljöer och 
även för den svenska försvarsmaktens ledningssystem. För att systemen ska kunna 
kommunicera så flexibelt som möjligt vill man ofta att kommunikationen ska ske enligt 
standardiserade protokoll vilka är oberoende av datorplattform, programmeringsspråk och 
transportprotokoll. Ett koncept som kan användas för denna sorts kommunikation är Web 
Services vilket är ett koncept där meddelanden skickas XML-formaterade över valfritt 
kommunikationsprotokoll. För att möjliggöra utbyte av känsligt data som inte får nås av 
obehöriga måste kommunikationen stöttas av ett flertal viktiga säkerhetsfunktioner. En av 
dessa funktioner är användarautentisering vilket innebär att användarens identitet kan 
verifieras. För att möjliggöra användarautentisering kan digitala certifikat och asymmetriska 
kryptooperationer användas, denna typ av operationer är prestandakrävande varför ”Single 
Sign On” eftersträvas. SSO innebär att användaren endast autentiserar sig en gång under ett 
visst tidsintervall för att underlätta för både system och användare.  När 
användarautentiseringen är genomförd kan en symmetrisk nyckel utbytas för fortsatt 
kommunikation. Den fortsatta kommunikationen kan skyddas på olika nivåer såsom 
transportnivå och meddelandenivå.  Författaren av detta examensarbete har undersökt och 
implementerat en lösning för användarautentisering och meddelandeskydd för Web Services. 
Dessutom utreds några verktyg som finns tillgängliga för Web Services idag och några som 
förväntas komma inom kort. 
 
Implementation of PKI-based Single Sign On for Web Services 
 
Abstract 
Today, the technical development goes towards distributed computer systems where a group 
of computers communicate with each other. This applies for search engines, calculation 
intensive environments and also for the Swedish defence management systems. In order for 
the systems to communicate as flexible as possible one often wants the communication to take 
place according to standardized protocols which are independently of computer platform, 
programming language and transport protocol. A concept that can be used for this type of 
communication is Web Services which is a concept where information is sent as XML 
formatted messages over optional communication protocol. In order to make it possible to 
exchange sensitive data that must be out of reach of unauthorized use, the communication 
must be supported of several important security functions. One of these functions is user 
authentication which incorporates that the member's identity is verified. In order to make user 
authentication possible, digital certificates and asymmetric crypto operations may be used. 
These types of operations are performance requiring why Single Sign On is sought. SSO 
means that the member only authenticates itself once during a certain time interval in order to 
facilitate for both systems and members.  When the user authentication is completed a 
symmetric key can be exchanged for continued communication. The continued 
communication can be protected on various levels such as transport level and message level.  
The author of this master thesis has examined and implemented a solution for user 
authentication and message protection for Web Services. Moreover, different existing tools 
are investigated that are available for Web service's today and some that are expected to come 
shortly. 
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Ordlista 
 
De ord och uttryck som används i rapporten och kan vara okända för en läsare presenteras här. 
Engelsk motsvarighet till ord och uttryck är inom parentes. 
 
Behörighetskontroll (Access Control), betyder att avgöra om en identitet är behörig att 
använda en viss resurs  
 
Certifikat, ett elektroniskt dokument som kopplar samman en viss person med dennes öppna 
nyckel. 
 
Certifikatsutfärdare (Certificate Authority (CA)), är den part som utfärdar certifikat till 
användare. 
 
Certifikatssigneringsbegäran (Certificate Sign Request (CSR)), ett elektroniskt dokument 
som används då ett certifikat skapats som ska signeras av en certifikatsutfärdare. 
 
Dynamiskt anropsgränssnitt (Dynamic Invocation Interface (DII)), ett gränssnitt som 
används då en ”Web Service”-klient ska ansluta till en ”Web Service”-server. 
 
Undantag (Exception), en programsignal som används för att indikera att ett fel uppstått i 
programkoden. 
 
Fjärranrop (Remote Procedure Call (RPC)), ett anropssätt som används för att utföra 
metodanrop på en annan dator än den egna maskinen. 
 
Kryptering, användande av algoritm för att dölja data från obehörig tillgång. 
 
Publicering, (Deployment), utförs då en ”Web Service”-server görs tillgänglig på en 
applikationsserver. 
 
Publiceringsbeskrivning (Deployment descriptor), används för att ange parametrar till 
applikationsservern vid publicering av en applikation. 
 
Revokeringslista (Certificate Revocation List (CRL)), ett elektroniskt dokument som 
innehåller serienummer för de certifikat som återkallats. 
 
Rotcertifikat, certifikatsutfärdarens certifikat. 
 
RSA, en krypteringsalgoritm för kryptering med publika nycklar. 
 
Tillitsankare (Trust anchor), används i Java för att indikera vilket certifikat som är betrott. 
 
Web Service (svensk översättning saknas), är ett server- och klientkoncept där båda parter 
kommunicerar med XML-formaterade dokument över valfritt kommunikationsprotokoll. 
 
Web Service Definition Language (WSDL), är en XML-baserad standard för att definiera 
gränssnittet för en ”Web Service”-server. 
 
X509-Certifikat, ett certifikat uppbyggt enligt X509-standarden. 
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1 Inledning 
Denna rapport beskriver det examensarbete som jag utfört vid Totalförsvarets 
forskningsinstitut. Rapporten beskriver hur autentisering av användare kan utföras och hur 
kommunikationen mellan olika applikationer i NetSim-projektet[33] ska kunna utföras säkert.  

1.1 Bakgrund 
Idag går utvecklingen mot alltmer distribuerade IT-system där en grupp datorer 
kommunicerar med varandra. Detta gäller för sökmotorer såsom google, beräkningsintensiva 
miljöer och även för försvarsmaktens ledningssystem. För att systemen ska kunna 
kommunicera så flexibelt som möjligt vill man ofta att kommunikationen ska ske enligt 
standardiserade protokoll vilka är oberoende av datorplattform, programmeringsspråk och 
transportprotokoll. Ett koncept som kan användas för denna sorts kommunikation är Web 
Services vilket är ett koncept där meddelanden skickas XML-formaterade över valfritt 
kommunikationsprotokoll.  
 
Oavsett vilket system som används för kommunikation är det viktigt det existerar 
säkerhetsfunktioner som kan motverka attacker utförda av obehöriga för att komma över 
känslig information. En av de säkerhetsfunktioner som måste finnas tillgänglig är möjligheten 
att identifiera (autentisera) en part för att kommunikationen ska kunna äga rum (man vill ju 
inte skicka känslig information till en okänd part). Ett sätt att utföra denna autentisering är via 
asymmetriska kryptooperationer där identiteter kan verifieras med hjälp av publika nycklar. 
Ett problem med asymmetriska kryptooperationer är deras beräkningsintensiva uppbyggnad 
vilket omöjliggör möjligheten att autentisera varje part i varje fas under kommunikationen 
varför ”Single Sign On” (SSO) är önskvärt. Dessutom brukar användare av system inte 
uppskatta att ideligen krävas på användarnamn och lösenord eftersom detta stör användarens 
arbete. Ofta implementeras SSO som en ”Kerberos”-lösning där en central server delar ut så 
kallade biljetter vilka används för att bevisa identiteten vid kommunikation med en annan 
part. ”Kerberos” passar dock inte bra i en föränderlig miljö där servern plötsligt inte är 
tillgänglig, då ett bättre alternativ är att använda sig av Public Key Infrastructure (PKI) med 
certifikat vilka går att spara och använda lokalt. Noderna kan sedan framförhandla en 
symmetrisk nyckel som kan användas för framtida kommunikation.  
 
NetSim [33] är ett projekt inom FOI där försvaret ska kunna simulera strider och testa olika 
strategier. Arbetet i denna rapport syftar till att hitta en lösning för säkerheten i NetSim-
projektet så att applikationerna kan kommunicera säkert. 
 

1.2 Totalförsvarets Forskningsinstitut 
Detta examensarbete är utfört vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) i Linköping. Detta 
kapitel beskriver myndigheten och ger en insikt i dess verksamhet. Följande text är hämtad 
från FOI:s hemsida [26]: 
 
FOI:s verksamhet spänner över ett brett spektrum av områden. Uppdragen som genomförs 
utgår från kundens behov och är huvudsakligen forskning men har även inslag av utredningar, 
analyser, utbildning och olika former av simuleringar liksom provnings- och mätuppdrag. I 
verksamheten finns en unik och mycket avancerad instrumentpark och laboratorieutrustning. 
Verksamheten finns i Stockholmsområdet, i Linköping och i Umeå.  
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FOI ger kunderna tillgång till ledande expertis inom ett stort antal tillämpningsområden 
genom egen kompetens och omfattande nätverk. Bland tillämpningsområdena, som är såväl 
militära som civila, finns säkerhetspolitiska studier och analyser inom försvar och säkerhet, 
bedömning av olika typer av hot, system för ledning och hantering av kriser, skydd mot och 
hantering av farliga ämnen, IT-säkerhet och nya sensorers möjligheter. Forskningsmässigt är 
verksamheten mångvetenskaplig och spänner över ett brett spektrum av områden, allt från 
teknik och naturvetenskap till medicin och samhällsvetenskap. 
FOI indelar sin verksamhet i följande forskningsområden:  
 

• Analys av säkerhet och sårbarhet 
• Bekämpning och skydd 
• Farkost- och rymdteknik, inkl material 
• Ledning, informationsteknik och sensorer  
• Människa och teknik 
• Operationsanalys, modellering och simulering 
• Skydd mot NBC och andra farliga ämnen 
• Telekrig och vilseledning 

 
 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka och implementera användarautentisering med 
tillhörande säkrade kommunikationstekniker för Web Services. Detta innefattar 
implementation av en autentiseringsklass vilken kan verifiera riktigheten i de certifikat som 
används samt verifiera att båda parter har tillgång till den privata nyckeln. Den privata 
nyckeln ska sparas krypterad på hårddisk eller USB-minne för att säkerställa att endast rätt 
användare har tillgång till nyckeln. Dessutom ska en symmetrisk nyckel för kommunikationen 
framförhandlas och användas för framtida kommunikation. Syftet med examensarbetet är inte 
att implementera en produktionsfärdig lösning utan syftar till att undersöka vilka möjligheter 
som finns samt implementera en prototyp vilken kan användas för att visa konceptet.  

1.4 Metod 
Examensarbetet har delats upp i flera olika faser där vissa av faserna blev överlappande 
eftersom nya krav framkom och nya tekniker upptäcktes under arbetet. I den första fasen 
undersöktes ”Web Service”-konceptet där inläsning av olika böcker och handledningar ingick, 
under fasen undersöktes också hur olika datasäkerhetsspecifika metoder fungerar i Java. 
Under den andra fasen designades ett system för användarautentisering vilket också 
framförhandlar en symmetrisk nyckel vilken används i fas fyra. Under den tredje fasen 
implementerades och testades autentiseringssystemet. Under den fjärde fasen undersöktes 
olika befintliga tekniker för kommunikationsskydd under denna fas undersöktes ett flertal 
olika tekniker varav en valdes ut för att skapa en prototyp. Själva implementationsarbetet har 
framförallt löpt under faserna design, implementation och slutligen test men undantag har 
förekommit för att testa olika möjligheter. Ibland har kod programmerats för tester vilken 
sedan använts i redigerad form.  

1.5 Avgränsningar 
Eftersom ett examensarbete utförs under en begränsad tid finns inte möjlighet att göra alla de 
uppgifter och delar som annars skulle utföras för att få ett komplett system.  
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Eftersom säkerhetssystem har mycket höga krav är den största och viktigaste begränsningen 
att systemet som utvecklats endast kan användas som prototyp för att visa hur konceptet kan 
användas. Ett system som ska användas i produktion måste utvärderas in i minsta detalj och 
gärna attacktestas vilket inte är inom ramen för detta examensarbete. 
 
Nästa viktiga begränsning är den så kallade behörighetskontrollen (eng. Access Control) där 
tillgång till resurser begränsas utifrån regler som administratören av systemet sätter upp vilket 
inte har implementerats eftersom uppgiften är tillräckligt stor för att bilda ett eget 
examensarbete. 

1.6 Läsanvisningar 
Resten av denna rapport är uppbyggd som följer: 
 
Kapitel 2 - I detta kapitel beskrivs den tekniska bakgrunden och de verktyg som använts för 
uppbyggnaden av systemet som implementerats. I kapitlet beskrivs datasäkerhetens grunder 
med tillhörande begrepp samt ”Web Service”-konceptet. För den som är väl förtrogen med 
datasäkerhetsområdet rekommenderas att läsa denna del överskådligt.  
 
Kapitel 3 – Detta kapitel beskriver den uppgift som uppdragsgivaren (FOI) har önskat erhålla 
en lösning på. I kapitlet beskrivs uppgiften detaljerat och krav specificeras. Detta kapitel 
rekommenderas för den som vill skaffa sig en bild av vad som gjort under de månader som 
arbetet fortlöpt. 
 
Kapitel 4 – Kapitlet behandlar den metod som jag har arbetat efter. Dessutom beskrivs 
systemdesignen översiktligt. Kapitlet bör läsas av den som vill ha en översiktlig bild av 
lösningen utan detaljer. 
 
Kapitel 5 – Detta kapitel beskriver det system som implementerats i detalj. Förutom 
systemimplementationen innehåller kapitlet också en beskrivning av XWS-security vilket 
används för att säkra kommunikationen efter autentiseringen. Kapitlet bör läsas av den som 
vill vidareutveckla applikationen eller som vill utveckla liknande applikationer. 
 
Kapitel 6 – Detta kapitel innehåller utvärdering och slutsats för projektet. 
 
Kapitel 7 – Detta kapitel behandlar det arbete som jag anser bör göras för att utveckla ett 
komplett säkerhetssystem för ”Web Service”-applikationer. 
 
Appendix - Kapitlet innehåller testkörningar med meddelandedata, och kommandorader för 
generering av nycklar. 
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2 Teknisk bakgrund 
2.1 Datasäkerhetens hot och verktyg för att motverka dessa 

2.1.1. Hot 
En viss del av den information som finns omkring oss är endast avsedd för ett fåtal personer. 
Både information som är lagrad elektroniskt och annan information skyddas mot obehörig 
åtkomst framförallt inom försvarsmakten. Skydden kan variera mellan kryptografi, fysiska 
skydd, brandväggar mm. Denna rapport kommer endast att behandla information som är 
lagrad elektroniskt.  

2.1.2 Konfidens – information skyddas från obehörig åtkomst 
För att förhindra att en obehörig får tillgång till informationen kan man kryptera den vilket 
innebär att man ordnar om de databitar som informationen består av. Det finns många olika 
metoder att göra detta, dessa metoder brukar delas upp i två huvudgrupper: 
 
Symmetrisk  kryptografi: Denna typ av kryptografi bygger på att alla parter som ska ha 
tillgång till informationen också har tillgång till en hemlig nyckel. Denna nyckel kan sedan 
appliceras på den krypterade informationen för att dekryptera den. Denna typ av kryptografi 
brukar användas för att kryptera stora mängder information eller där hastigheten på kryptot är 
avgörande för att applikationen ska fungera. Exempel på algoritmer är DES, trippelDES. 
Typiska nyckelstorlekar är 128, 192 eller 256 bitar. 
 
Asymmetrisk kryptografi: Nycklarna till kryptot består av ett nyckelpar: en privat (hemlig) 
och en publik. Krypteringen utförs genom att applicera en av nycklarna på informationen, det 
enda sättet att nu dekryptera informationen är att applicera den andra nyckeln i nyckelparet på 
kryptot. Denna typ av kryptografi används främst för nyckeldistribution och 
identitetsverifiering (autentisering) eftersom krypteringsalgoritmerna är långsamma jämfört 
med symmetriska algoritmer. Exempel på algoritmer är: RSA. Typiska nyckelstorlekar är 
1024 eller 2048 bitar. 

2.1.3 Integritet – ändring av information kan upptäckas 
Genom att uppfylla kraven för konfidens har man försvårat avsevärt för en obehörig att ändra 
informationen till något som kan vara till den obehöriges fördel men det är inte omöjligt. I 
vissa fall kan kryptografi vara överflödigt eftersom informationen inte på något sätt är hemlig. 
För att upptäcka ändringar i informationen kan man skapa en mycket kort sammanfattning 
kallad hash av informationen. Meningen är att eventuella ändringar i informationen ska 
upptäckas i hashen oavsett vilken ändring som gjorts. Genom att skapa en ny hash när tillgång 
ges till informationen och jämföra denna med orginalhashen kan man upptäcka om 
informationen ändrats, dock inte vad som ändrats. För att säkerställa att ingen obehörig även 
ändrat hashen kan man kryptera denna vilket kallas signering. Exempel på hashalgoritmer är 
SHA-1 (Secure Hash Algorithm). 

2.1.4 Ickeförnekande – motverka förnekande av sänt data  
Genom att kombinera integritet och konfidens kan man säkerställa att en person verkligen 
skickat något till någon annan. Lösningen kallas elektroniska signaturer vilka möjliggör ett 
starkare skydd än en vanlig handskriven signatur. Denna teknik kan t ex användas av banker 
när de vill säkerställa att olika transaktioner verkligen är beställda av den riktiga kunden. 
Lösningen bygger på att kunden skapar en hash av beställningen och krypterar denna hash 
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med en privat nyckel (asymmetrisk kryptografi). På så sätt skapas en signatur som kan 
verifieras av banken. Eftersom det är extremt svårt för någon annan att skapa en signatur som 
passar säkerställer banken att transaktionen verkligen är beställd av kunden vid en viss 
tidpunkt dvs. att kunden verkligen har skrivit ordern. Vilken handskriven signatur kan 
säkerställa detta? 

2.1.5 Autentisering – fastställ identiteten hos person 
För att säkerställa identiteten på en person krävs idag en identitetshandling såsom pass, 
körkort, passerkort mm. I datorvärlden passar dessa typer av identitetsverifiering inte så bra 
vilket många banker nyligen fått erfara när de vill ge kunderna tillgång till internetbank mm. 
Lösningen som många banker har använt bygger på asymmetrisk kryptografi och signaturer. 
Privata nycklar har delats ut i form av dosor vilka kunden sedan använder för att kryptera en 
mängd data (ofta genom att kunden knappar in de siffror som bankens webbplats presenterar 
för kunden). Eftersom det är extremt svårt för en obehörig att generera passande signaturer 
(vilket försvåras ytterligare av att datamängden som ska signeras endast är giltig en mycket 
kort period) kan banken säkerställa att personen som försöker logga in verkligen är den riktiga 
kunden.  

2.1.6 Tillgänglighet – se till att info alltid är tillgänglig 
Information kan skyddas mot obehörig tillgång men det innebär inte att informationen alltid är 
tillgänglig för den behöriga användaren. Detta är en mycket viktig del i datasäkerhetsvärlden 
men tyvärr saknas perfekta lösningar. De flesta lösningar bygger på att systemet känner av 
försök till attacker och sedan stoppar attacken men detta kan vara otillräckligt i många 
situationer. Attacker som motverkar tillgängligheten av en tjänst på en dator kallas i 
datorvärlden för tillgänglighetsattacker eller belastningsattacker (eng. DOS-attack (Denial Of 
Service)). 
 

2.2 Kryptografi 
Som tidigare nämnts finns två huvudgrupper av krypton, symmetriska krypton där samma 
nyckel används för kryptering och dekryptering och asymmetriska krypton där en publik och 
en privat (hemlig) nyckel används för att kryptera och dekryptera data. I detta kapitel beskrivs 
de två huvudgrupperna mer ingående och detaljer om teknikerna behandlas. 
 

2.2.1 Symmetrisk kryptografi 
Symmetrisk kryptografi är den vanligaste och enklaste typen av kryptografi och används i 
stort sett alltid för att säkra kommunikation över en kanal (exempelvis över ett nätverk). 
Symmetrisk kryptografi innebär att endast en (hemlig) nyckel används för att kryptera en viss 
datamängd. Nyckeln får endast vara känd av dem som ska kommunicera eftersom alla andra 
som har tillgång till samma nyckel kan läsa data. Det absolut största problemet med 
symmetrisk kryptografi är distributionen av nycklar vilken ofta löses med asymmetrisk 
kryptografi eller med hjälp av något nyckeldistribueringssystem såsom överlämning av 
nyckeln på CD-skiva eller USB-minne eller muntligt via telefon.  
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Figur 2.1: Kommunikation med symmetriska nycklar 
 

 
Symmetriska chiffer delas in i två huvudgrupper beroende på hur de arbetar med data; 
 
Blockchiffer: 
Blockchiffer krypterar data i omgångar (block) där varje block krypteras separat. När ett 
block är krypterat skickas detta vidare och nästa block behandlas, en typisk blockstorlek är 64 
bitar (8 bytes). Chiffertexten har samma längd som inkommande data vilket kan vara önskvärt 
då utrymmet för chiffertexten är begränsat. Blockchiffer används främst för kryptering av filer 
eller andra data när allt data finns tillgängligt vid start av algoritmen. Det finns ett stort antal 
kända blockchiffer där framförallt följande används [29, 30]; 
 

• AES (Advanced Encryption Standard) – utvecklades av Joan Daemen och Vincent 
Rijmen (därav dess tidigare namn Rijndael). Den algoritm som standarden specificerar 
har en variabel nyckel- och blockstorlek vilket underlättar för framtida 
implementationer samt möjliggör för användaren att själv välja säkerhetsnivå och 
hastighet. Normala nyckelstorlekar är 128, 192, eller 256 bitar. 

  
• Blowfish – när Bruce Schneier utvecklade algoritmen 1993 var syftet att skapa en 

gratis och licensfri konkurrent till DES och IDEA. Nycklarna har variabel längd från 
32 till 448 bitar. Algoritmen är mycket snabbare än både DES och IDEA. 

 
• DES (Data Encryption Standard) – 1974 släpptes DES av US National Bureau of 

Standards och 1977 blev DES en ANSI-standard. DES använder sig av en nyckel på 
64 bitar (endast 56 bitar används dock i själva krypteringsprocessen). 
Utvecklingsprocessen av DES offentliggjordes inte varför det påstås att det finns 
hemliga bakdörrar i algoritmen.  

 
• TrippelDES (3DES eller DESede) - är helt enkelt DES tredubblat. Triple DES 

använder sig maximalt av tre DES-nycklar, totalt 192 bitar. Säkerheten i Triple DES 
ligger i nyckeln där 128 eller 192 bitar bör användas. 

 
• IDEA (International Data Encryption Algorithm) - använder sig av en nyckel på 128 

bitar (16 tecken). Algoritmen fungerar i stort sett likadant som DES, den använder sig 
av 17 "rundor" för att kryptera data men är dock snabbare än DES. IDEA är även 
säkrare p.g.a. av den större nyckeln. 

 
• TwoFish - är baserad på Blowfish och är utvecklad av Counterpane Labs. Algoritmen 

använder en nyckel på 256 bitar. 
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             Figur 2.2: Schema för kryptering med blockchiffer 

 
 
Strömchiffer: 
Strömchiffer arbetar till skillnad mot blockchiffer på en ström av enskilda bitar eller enskilda 
bytes. Till skillnad mot blockchiffer producerar strömchiffer olika utdata beroende på tidigare 
krypterat data. Om inget tidigare data finns används en så kallad initieringsvektor vilken inte 
får förekomma fler än en gång (detta är ett av de allvarligaste felen med WEP-krypteringen 
som finns i många trådlösa routrar).  Strömchiffer är i allmänhet betydligt snabbare än 
blockchiffer och de kräver ofta betydligt mindre komplex hårdvara. Strömchiffer används 
främst för att kryptera strömmande data såsom nätverkstrafik där data som ska krypteras blir 
tillgängligt allt eftersom applikationen kör. Typiska strömchiffer är [29,30]: 
 

• A5/1 – är det strömchiffer som används i GSM-näten idag. Chiffret utvecklades 1989 
och hölls hemligt tills 1994 då information om algoritmens uppbyggnad läckte ut och 
1999 var algoritmen helt känd då efterforskningar gjorda med hjälp av en vanlig 
mobiltelefon gjorts. Sedan algoritmen blivit känd har ett flertal säkerhetshål hittats 
och algoritmen klassas idag som knäckt, trots detta används den i de flesta mobilnät 
idag. 

 
• RC4 (Rivest Cipher 4) – vilket är det mest använda strömchiffret idag. Det 

utvecklades av Ron Rivest vid RSA Security 1987 och används bl a i trådlösa 
accesspunkter för att kryptera nätverkstrafiken mellan noder i ett nätverk. RC4 har 
variabla nyckellängder mellan 40 och 256 bitar. 

 
• Phelix – är ett höghastighetschiffer vilket använder sig av 256 bitars nyckel och 128 

bitars slumptal men det är trots detta designat för 128 bitars säkerhet. 
 

• WAKE (Word Auto Key Encryption) – är ett strömchiffer utvecklat av David 
Wheeler 1993. Chiffret är snabbt men sårbart mot vissa valda klartextattacker.  

 

Krypteringsnyckel 

01101101

Blockchiffer 

10100010

Klartext 

Krypterat data 
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                 Figur 2.3: Schema för kryptering med strömchiffer 
 

2.2.2 Asymmetrisk kryptografi 
Asymmetrisk kryptografi eller ”öppen nyckel”-kryptografi bygger på att alla parter har två 
nycklar; en publik nyckel som är känd av alla och en privat (hemlig) nyckel som endast är 
känd för innehavaren av nyckelparet. Fördelen med asymmetrisk kryptografi jämfört med 
symmetrisk kryptografi är möjligheten att kommunicera utan att behöva utbyta någon hemlig 
nyckel. Tyvärr är asymmetrisk kryptografi i sin natur betydligt mer beräkningsintensiv vilket 
innebär att kommunikation inte kan skyddas med enbart denna typ av krypton. Däremot 
passar asymmetrisk kryptografi utmärkt för att utbyta nyckelinformation vilken sedan kan 
användas för fortsatt kommunikation. Det asymmetriska nyckelparet kan användas på två sätt: 
 

1. För att kryptera data vilket utförs genom att någon krypterar data med en publik 
nyckel vilket får till följd att endast innehavaren av den privata nyckeln kan läsa data. 

 
2. För att signera data vilket utförs genom att innehavaren av den privata nyckeln 

krypterar en datamängd för att visa innehavet av den privata nyckeln. Alla som har 
tillgång till den publika nyckeln kan verifiera att data är signerat av en viss nyckel 
genom att dekryptera datamängden. Se kapitel 2.6 för mer information om digitala 
signaturer. 

 
Typiska algoritmer, standarder och protokoll som bygger på asymmetrisk kryptografi är: 
 

• Diffie-Hellman – vilket är ett protokoll för att utbyta nyckelinformation mellan två 
parter. Protokollet publicerades av Whitfield Diffie och Martin Hellman 1976. 

 
• RSA – vilket är den mest använda krypteringsalgoritmen för asymmetrisk kryptografi. 

Algoritmen publicerades 1977 av Ron Rivest, Adi Shamir och Len Adleman. Typiska 
nyckelstorlekar är 1024 eller 2048 bitar. Algoritmen bygger på det matematiska 
problemet att defaktorisera stora sammansatta tal i primfaktorer. Mer information 
finns i [31]. 

 
• ElGamal – är en krypteringsalgoritm publicerad av Taher Elgamal 1984. Algoritmen 

bygger på Diffie-Hellman och användes bland annat i tidigare versioner av PGP 
(Pretty Good Privacy) [32]. 

 
• DSS (Digital Signature Standard) - är en standard föreslagen av det amerikanska 

standardiseringsinstitutet (NIST) och specificerar hur digitala signaturer ska användas. 

Krypteringsnyckel 
01101101

Strömchiffer 

10100010

Klartext 

Krypterat data 

Initieringsvektor 

Strömchiffer 

01101101

Klartext 

000110101
Krypterat data 



  

Andreas Frey - 9 -  

 
 

                 
                  Figur 2.4: Kommunikation med asymmetriska nycklar 
 

2.3 Certifikat 
I detta kapitel kommer certifikat att beskrivas ingående. Både certifikatens struktur och 
tillvägagångssättet för att skapa certifikat behandlas.  

2.3.1 Vad är ett Certifikat? 
Ett certifikat är ett standardiserat sätt att presentera och spara den publika delen av ett 
asymmetriskt nyckelpar. I certifikatet ingår förutom nyckeln även information om nyckelns 
ägare för att kunna verifiera att nyckeln verkligen tillhör en viss person. Det finns de som 
jämför ett certifikat och privat nyckelpar med ett körkort eller ID-kort vilket är en ganska 
rättvis jämförelse enligt mig. Faktum är att de pass som börjar användas från den 1:a oktober 
2005 bygger på certifikat.  
 
Precis som körkort är certifikat skapade på ett sätt som gör dem svårförfalskade. Certifikaten 
skyddas mot förfalskningar genom en signatur. Signaturen är en hash av certifikatets innehåll 
vilken är krypterad med en annan privat nyckel. Denna privata nyckel tillhör ofta (men inte 
alltid) en allmänt betrodd myndighet eller organisation. Det är denna organisation kallad 
certifikatsutfärdare (certificate authority) som signerar (och ofta skapar) certifikatet. Eftersom 
signaturen är skapad med certifikatsutfärdarens privata nyckel kan alla som har tillgång till 
dennes publika nyckel verifiera signaturen genom att helt enkelt dekryptera den och jämföra 
med en hash av certifikatsinformationen. Precis som nämndes ovan måste certifikatet inte 
vara signerat av en betrodd certifikatsutfärdare, det är fullt möjligt att själv signera sitt 
certifikat eller helt enkelt strunta i att signera certifikatet. Problemet med självsignerade 
certifikat är att ingen kan verifiera att certifikatet verkligen tillhör den vars uppgifter står 
nämnda i certifikatet.  

2.3.2 X509-standarden 
För att kunna utveckla applikationer som använder certifikat har en standard för certifikat 
utfärdats. Den första standarden kom 1988 men denna version reviderades 1993 efter att ett 
antal säkerhetshål upptäckts. Standarden finns i tre olika versioner där version tre är den 
version som främst används idag. Standarden specificerar vilken information ett X509-
certifikat ska innehålla: 
 

• Version – anger vilken version av standarden certifikatet följer. 
• Serienummer – ett för varje utfärdare unikt serienummer. 
• Algoritmidentifierare – anger vilken algoritm som använts för att signera certifikatet.  
• Utfärdare – namnet på den utfärdare (CA) som skapat certifikatet 
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• Giltighetstid – två tidsangivelser som anger certifikatets giltighetsperiod. 
• Användarnamn – denna del innehåller ett så kallat ”distinguished name” (se nedan). 
• Användarens nyckelinfo – innehåller en publik nyckel och en algoritmidentifierare. 
• Utfärdarens unika id-nummer (frivilligt) – används för att särskilja utfärdare. 
• Användarens unika id-nummer (frivilligt) – används för att särskilja användare. 
• Tillägg (frivilligt) – tillägg som kan användas i särskilda applikationer. 
• Signaturalgoritm – anger (igen) vilken algoritm som använts för att signera certifikatet 
• Signatur – detta fält innehåller certifikatets signatur. 

 
Användarnamnet (”distinguished name”) består av ett flertal attribut vilka används för att 
namnet ska bli unikt över hela världen. Användarnamnet kan bestå av följande attribut: 

• CN – för och efternamn eller företagsnamn  
• OU - avdelning inom organisationen 
• O - organisation  
• L - ort 
• ST land eller provins 
• C – tvåställig landskod 
 

Ett exempelcertifikat finns bifogat i appendix. 

2.3.3 Revokering av certifikat 
Eftersom certifikaten har en viss giltighetstid måste säkerheten kring den privata nyckeln vara 
tillfredsställande under giltighetstiden så att endast den rättmätige ägaren av nyckeln har 
tillgång till den.  Om den privata nyckelns säkerhet åsidosätts under giltighetstiden finns en 
funktion som möjliggör ogiltigförklarande av certifikat vilket kallas revokering. Revokering 
utförs genom att generera och distribuera speciella listor innehållande serienumren för de 
certifikat som revokerats. Endast certifikatutfärdaren kan revokera certifikat vilket säkerställs 
genom att de revokeringslistor som innehåller serienumren till de ogiltigförklarade 
certifikaten är signerade av certifikatutfärdaren. Revokeringslistorna (eng CRL (Certificate 
Revocation List)) innehåller förutom serienummer för revokerade certifikat och en signatur 
även två tidsangivelser vilka specificerar den period under vilken revokeringslistan är giltig. 

2.3.4 Certifikat och nycklar i Java 
Certifikat är som nämndes i kapitel 2.3.1 ett standardiserat sätt att spara och presentera den 
publika nyckeln. För att använda certifikat i Java kan man använda sig av en färdig struktur 
vilket underlättar för programmeraren. Dessutom har Sun följt de standarder [8] som finns för 
certifikat vilket innebär att den applikation som programmeraren utvecklar också följer dessa 
standarder. Från och med Java 1.4 (2005-06 är senaste skarpa versionsnumret 1.5) innehåller 
JDK:n (Java Developer Kit) ett färdigt kommandoradsverktyg för att skapa nyckelpar och 
spara dessa på fil, verktyget heter ”KeyTool” och beskrivs mer detaljerat nedan.  I Java sparas 
alla certifikat (och även nycklar för symmetrisk kryptering) i ett objekt som heter 
”KeyStore”. Det finns självfallet också fall då Suns ”KeyStore” inte passar, t ex då andra 
program än Javaprogram behöver tillgång till nycklar och certifikat. Detta är inget problem 
när det gäller certifikaten eftersom välkända standarder finns för att lagra publika nycklar i 
certifikat, dock är det inte lika självklart hur den mycket hemliga privata nyckeln ska lagras.  
 
Skydd av nycklar i KeyStore: 
I dokumentationen för ”KeyTool” [1] finns information om ”KeyTool”, tyvärr saknas 
information om hur nycklar och certifikat skyddas. I dokumentationen står nämnt att en 
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”KeyStore”-fil skyddas från ickeauktoriserad användare med hjälp av ett lösenord, dock 
krypteras inte hela ”KeyStore”-filen vilket också syns om man öppnar filen med en vanlig 
texteditor (filen är reducerad vilket är markerat med tre punkter): 
 

 
Figur 2.5: Utdrag ur en keystorefil 
 
 
Lösenordet till ”KeyStore”-filen används till: 
 

• Integritetskontroll dvs, användaren uppmärksammas om någon försökt att ändra de 
publika nycklarna i ”KeyStore”-filen. Alla certifikat listas om man listar tillgängliga 
certifikat i en ”KeyStore”-fil med hjälp av ”KeyTool” utan att ange något lösenord, 
dock verifieras inte integriteten om lösenordet inte anges (se exempel nedan). 

• Skydd av privata nycklar, vilket krävs för att säkerställa att ingen obehörig kommer åt 
nyckelinformationen om denne kommer över ”keystore”-filen. Jag har dock inte 
lyckats verifiera vilket skydd som används i standardimplementationen av ”keytool” 
vilket innebär att ett extra skydd måste läggas till för att säkerställa säkerheten på 
”keystore”-filen. Varken krypteringsalgoritmer eller storlek på krypteringsnycklar 
är specificerat i dokumentationen eller på någon av mig hittad plats. 

• Skydd mot obehörigt tillägg av betrodda certifikat. Om någon illasinnad skulle vilja 
få sina certifikat godkända av användarens applikationer kan denne importera ett 
rotcertifikat till ”keystore”-filen och på så sätt skapa giltiga certifikatsstigar (se 
kapitel 2.6) till sitt rotcertifikat. Detta skulle innebära att hela säkerheten i PKI (public 
key infrastructure) är åsidosatt eftersom certifikat från användare som inte är behöriga 
tillåts. Detta kan motverkas genom att i koden alltid ange det betrodda certifikatet 
explicit genom ett så kallat tillitsankare (trust anchor) men många applikationer anger 
inte detta. 

 

þíþí_____________ andreas____ZX�Ô___¹0‚_µ0__ 
+____*_______‚_¡„_÷cU2H!lVXe8T‰©°×ð’¨u_KûàM_M¨µ_—
(ßâ2ªUx;}ÊÖ_™ï_ƒ˜$V_Ø\9�ëªvaÃWºÎ_M•àŠZ~³bæ×Õ4bè‰ 
ºûC`¸D 
_____0v1_0 
__U____Sweden1_0___U___  
Stockholm1_0___U_ _ Stockholm10 
__U 
__OI1_0___U_ 
. 
.
. 
DatasÃ¤kerhet1_0___U___
Andreas Frey0__ 
050608050733Z_ 
050906050733Z0v1_0 
__U____Sweden1_0___U___ 
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Figur 2.6: Körresultat från verktyget ”keytool” 
 
 
IBM [2] anser att man bör ha separata ”keystore”-filer för publika och privata nycklar för 
att ha möjlighet att skicka hela publika ”keystore”-filen till andra användare som kan tänkas 
behöva tillgång till de certifikat som är sparade i ”keystore”-filen. Jag anser dock att detta är 
farligt eftersom personen som tar emot ”keystore”-filen med stor sannolikhet inte 
kontrollerar vilka certifikat som skickats till honom/henne (läs mer om detta i ”viktigt att 
tänka på). 
 
 
Skapa ett certifikat med hjälp av Java KeyTool 
För att skapa ett certifikat måste man ange ett antal uppgifter som nämns i kapitel 2.3.3. Alla 
dessa uppgifter används för skapa certifikatet och generera det unika namn (bör bli unikt över 
hela Internet) som man tilldelas under skapandet av certifikatet. Skälet till att namnet blir 
unikt beror på att många av uppgifterna i certifikatet sätts samman till ett så kallat DN 
(Distiguised Name) se kapitel 2.3.2.  
 
 
Signera certifikatet 
Tyvärr stödjer inte ”KeyTool” signering av certifikat vilket innebär att man måste använda sig 
av andra verktyg om man vill skapa certifikat som är signerade av ett rotcertifikat. Jag valde 
att använda ”OpenSSL” [10, 11] vilket är ett fritt verktyg framtaget i ett open source-projekt. 
Verktyget ”KeyTool” kan dock användas för att skapa osignerade certifikat samt 
certifikatssigneringsbegäran (Certificate Sign Request) vilka används för att skicka det 
genererade certifikatet till en certifikatsutfärdare som ska signera certifikatet. När certifikatet 
är signerat kan det importeras till ”KeyStore”-filen igen för att användas i en applikation. 
 
Importera certifikat till en keystore 
 
Viktigt att tänkta på: 

• Det finns en default ”keystore” (sökväg: ...\jdk1.5.0_03\jre\lib\security) 
vilken innehåller ett stort antal betrodda certifikat. I många applikationer vill man 
dock inte godkänna certifikat som inte är signerade av den certifikatsutfärdare som 
satts upp vilket innebär att man alltid måste ange sökvägen till ”keystore”-filen 
explicit. 

C:\Certificat>keytool -list -keystore keyfile
Ange keystore-lösenord: 
*****************  VARNING VARNING VARNING  ***************** 
* Integriteten beträffande den information som lagras i keystore-filen  
* 
* har INTE verifierats!  Om du vill verifiera dess integritet, * 
* måste du tillhandahålla ditt keystore-lösenord.                * 
*****************  VARNING VARNING VARNING  ***************** 
 
Keystore-typ: jks 
Keystore-leverantör: SUN 
 
Din keystore innehåller en 1 post 
andreas, 2005-jun-08, keyEntry, 
Certifikatsfingeravtryck (MD5): 
2C:3F:67:B1:42:12:0D:88:F6:5F:10:E8:F1:98:A0:27 

 
C:\Certificat> 



  

Andreas Frey - 13 -  

• Om någon kommer över lösenordet till ”keystore”-filen (vilket inte behöver vara 
samma som till de privata nycklarna i samma ”keystore”) kan denne lägga till sitt 
eget rotcertifikat till ”keystore”-filen vilket innebär att alla certifikat signerade av 
denna ”bluffutfärdare” kommer att accepteras om man exempelvis bygger ett 
”CertPath”-objekt utifrån ”keystore”-filen. ”CertPath”-objektet används av ett 
”Certvalidator”-objekt som alltid försöker hitta en giltig väg för att kunna validera 
ett certifikat. 

 
 

2.3.5 Certifikat och nycklar i OpenSSL 
I detta kapitel beskrivs hur nycklar och certifikat skapas i programmet OpenSSL. För mer 
information om OpenSSL hänvisas till [11]. 
 
Skydd av privata nyckeln utan keystore 
Eftersom man inte alltid vill att certifikat och nycklar ska vara beroende av Javaspecifika 
lösningar har jag även tittat på lösningar som bygger på standarder för certifikat och nycklar. 
 
En lösning som passar för att skydda en privat nyckel utan att använda en ”keystore” är att 
kryptera den privata nyckeln med ett symmetriskt krypto (ex 3DES) vars nyckel framställs ur 
ett lösenord (lösenordsbaserad kryptering). På så sätt måste en användare krävas på ett 
lösenord innan den privata nyckeln kan dekrypteras och användas. Eftersom AES (Advanced 
Encryption Standard) innehåller stöd för symmetriska nycklar försökte jag använda denna 
standard med lösenordsbaserad kryptering men tyvärr så stödjer inte Java skapande av 
lösenordsbaserade nycklar till AES (mer information om AES i Java finns i [9]). Däremot 
stöds skapande av lösenordsbaserade nycklar till 3DES vilket är den enligt mig starkaste 
algoritmen som Java stödjer för lösenordsbaserade nycklar.  
 
För att skapa lösenordsbaserade nycklar till symmetriska krypton (såsom 3DES) finns 
standarden PKCS#5 initierad av ”RSA Data Security”[7]. Standarden bör användas vid 
skapande av lösenordsbaserade nycklar vilka i sin tur ska användas för att skydda privata 
nyckar. I denna standard står angivet att lösenordsbaserade nycklar skapas med hjälp av 
lösenordet, ett fixt antal (ofta 8) slumpgenererade bytes vilka kallas ”salt” och en 
iterationssiffra. Frågan är nu hur dessa data ska sparas till den fil som innehåller den privata 
nyckeln? 
 
Det visade sig att OpenSSL [10, 11] har stöd för att skapa just denna sorts filer. OpenSSL har 
stöd för att skapa certifikat och lösenordsskyddade privata nycklar, dock måste Java kunna 
dekryptera nyckeln vilket inte är möjligt utan att känna till det slumpade saltet samt 
iterationssiffran (i) som används när man skapar krypteringsnyckeln. Saltet används för att 
utesluta envägsmappning mellan lösenord och krypteringsnyckel genom att blanda lösenordet 
med saltet i gånger. Genom att använda salt ökas arbetet som krävs för en lyckad attack mot 
kryptot. 
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Figur 2.7: Schema för lösenordsframställning från textbaserat lösenord. 
 
 
Eftersom saltet är nödvändigt för att kunna återskapa krypteringsnyckeln och dekryptera 
RSA-nyckeln måste detta antingen ges från användaren eller sparas på disk. Saltet är inte 
hemligt utan kan sparas utan speciellt skydd. Skälet till randomiseringen är att ingen ska 
kunna beräkna alla möjliga krypteringsnycklar i förväg och på så sätt kunna dekryptera alla 
meddelanden på konstant tid. Eftersom saltet inte är hemligt och dessutom jobbigt för en 
användare att minnas och skriva in så tillhandahåller standarden PKCS#8 en möjlighet att 
spara den krypterade RSA-nyckeln tillsammans med saltet på fil. Filen ska ha följande ASN.1 
(se nedan) uppbyggnad: 
 

 
 
Figur 2.8: ASN.1- syntaxen för en nyckelfil innehållande en privat nyckel. 
 
 
ASN.1 [24] används för att beskriva hur data ska vara uppbyggt för att kunna läsas av olika 
program. ASN.1 används ofta för att beskriva hur olika protokoll (såsom http, ftp) är 
uppbygga. Definitionen ovan specificerar att alla ”EncryptedPrivateKeyInfo”-filer består 
av en del som innehåller en algoritmidentifierare och en del med det krypterat data. 
Algoritmidentifierardelen består i sin tur av objektidentifierare och eventuella parametrar (i 
detta fall saltet och iterationssiffran).  
 

2.4 Autentisering 
För att två parter ska kunna verifiera varandras identiteter med hjälp av certifikat måste båda 
parterna göra följande: 

• Se till att båda parter har tillgång till rotcertifikatet. Certifikatet kan t ex göras 
tillgängligt på en Internetsida. 

• Se till att båda parter har tillgång till varandras certifikat (dessa kan skickas vid 
autentiseringstillfället) 

• Båda parter verifierar giltigheten på varandras certifikat. Kontrollen innefattar kontroll 
av giltighetstid, revokering (återkallande av certifikat) och kontroll av signatur. 

• Båda parter verifierar att den som skickat ett certifikat också innehar den privata 
nyckeln. Se kapitel 2.4.1. 

Lösenord 

Salt (8 bytes) 

Hashalgoritm Krypteringsnyckel 

i gånger 

EncryptedPrivateKeyInfo ::=  SEQUENCE { 
     encryptionAlgorithm   AlgorithmIdentifier, 
     encryptedData   OCTET STRING } 
  
AlgorithmIdentifier  ::=  SEQUENCE  { 
     algorithm              OBJECT IDENTIFIER, 
     parameters             ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL  } 
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2.4.1 Verifiera den andra partens innehav av privat nyckel 
Eftersom certifikat är publika dvs. tillgängliga för alla, innebär inte innehavet av ett certifikat 
att identiteten hos den som innehar certifikatet är fastställd. För att verifiera att en part 
verkligen är ägare till certifikatet måste innehavet av den privata nyckeln bevisas. Detta gör 
man lämpligen genom att kryptera en mängd data med den privata nyckeln. Detta kan bara 
den som har den privata nyckeln göra annars skulle hela idén med PKI vara värdelös. Vad är 
då lämpligt att använda som data vid krypteringen? När det gäller autentisering mellan två 
parter måste hänsyn tas till två viktiga faktorer: 
 

1. Data som ska krypteras får inte återkomma två eller fler gånger eftersom en obehörig i 
så fall kan använda tidigare krypterat data för en så kallad replay-attack. Denna attack 
innebär att den obehöriga får tillgång ett exemplar av det krypterade datat och väntar 
till dess samma data begärs igen. Då skickar den obehörige det tidigare krypterade 
datat som svar och blir så sätt ogiltigt autentiserad. 

2. Data som ska krypteras får inte vara förutsägbart, eftersom en obehörig i så fall kan 
beräkna ett krypterat data som passar. Denna attack är mycket osannolik eftersom ett 
mycket stort arbete skulle krävas innan den obehörige lyckas skapa ett passande 
krypterat data men med tillgång till den publika nyckeln och stor datorkraft skulle 
attacken kunna lyckas.  

 
En lösning för att skapa data som tar hänsyn till de två faktorerna ovan är att kombinera tiden 
och slumpen. I många datorer finns tillgång till funktioner som returnerar en så kallad 
tidstämpel (time stamp) vilket är ett tal som representerar antalet millisekunder sedan en viss 
tid (ofta 1 Jan 1970). Genom att använda denna tidstämpel som data kan vi garantera att 
samma data inte återkommer fler än en gång (om inte datorns klocka flyttas tillbaka). Sedan 
genereras ett slumptal vilket inte är förutsägbart (sanning med modifikation eftersom ingen 
äkta slumptalsgenerator finns i datorerna idag), detta kan bl.a. göras med färdiga funktioner i 
Java. Genom att konkaternera (sätta samman) dessa data har man nu ett passande data att 
kryptera. I detta examensarbete kommer data att genereras av den ena parten och sedan 
skickas till den andra parten för kryptering (vilket i metoderna kallas för signering eftersom 
krypterat data används som signatur). Genom att välja detta förfarande försvåras för en 
obehörig att generera ett passande data i förväg. 
 

2.5 Digitala signaturer 
Som tidigare nämnts kan data signeras vilket försäkrar att signerat data inte är ändrat samt att 
informationen verkligen kommer från den part som signerat data. Eftersom det inte är rimligt 
att allt data krypteras med asymmetrisk kryptering (vilket också skulle kunna vara en form av 
signatur) så brukar en sammanställning kallad hash skapas av informationen. Denna hash 
krypteras sedan med en privat nyckel i ett asymmetriskt nyckelpar tillhörande den part som 
signerar data. Signaturen kan sedan kontrolleras genom att dekryptera signaturen med den 
publika nyckeln i nyckelparet vilket ger hashen. Den andra parten (kan vara flera) kan sedan 
verifiera signaturen genom att skapa en ny hash av mottaget data och jämföra denna med den 
hash som signaturen bestod av. På så sätt säkerställs att data inte är ändrat sedan det 
krypterades. Eftersom hashen endast kunde dekrypteras med den publika nyckel som tillhör 
en viss identitet (se kapitel 2.3 för mer information om certifikat) så säkerställer signaturen att 
data verkligen signerats av denna identitet. 
 
Eftersom säkerheten kring digitala signaturer är kritisk måste den hashalgoritm som används 
för att skapa signaturer hålla mycket hög kvalitet. Med detta menas att varje ändring av indata 
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ska generera ett utdata som skiljer sig från tidigare utdata. En enkel hashalgoritm skulle t ex 
kunna skapa en hash av informationen genom att ta den första bokstaven i varje ord i ett visst 
dokument vilket förstås inte skulle ge någon skillnad i utdata om någon ändrade alla ord utom 
första bokstaven i varje ord. Normalt används en algoritm som heter SHA-1 (Secure Hash 
Algoritm One) [34] vilken genererar en 160-bitar lång hash utifrån valfritt indata. Även en 
liten ändring i indata ger stora skillnader i utdata vilket visas nedan. Mer information om 
SHA-1 finns i [34]. 
 
 

 
Figur 2.9: Applicering av säker hashalgoritm för två olika textsträngar. 
 
 

2.6 PKI - Public Key Infrastructure 
För att verifiera identiteter mellan olika domäner (t ex över Internet) måste någon struktur 
finnas som kan verifiera riktigheten i de certifikat som används. För detta ändamål bygger 
man upp en struktur som kallas PKI (Public Key Infrastructure) vilken består av ett antal 
delar. Den viktigaste delen är certifikatsutfärdaren (CA) vilken signerar (och ofta skapar) de 
certifikat som ska användas. Certifikatsutfärdaren har ett asymmetriskt nyckelpar där den 
privata nyckeln används för att signera de certifikat som skapats. Den publika nyckeln sparas i 
ett certifikat som är självsignerat dvs certifikatsutfärdaren signerar själv sitt certifikat med den 
privata nyckeln. Detta certifikat måste sedan distribueras på ett säkert sätt så att de som vill 
använda den publika nyckeln kan säkerställa att den verkligen tillhör den certifikatsutfärdare 
som certifikatet anger. Idag är detta löst i många webbläsare genom att tillverkaren av 
webbläsaren inkluderar certifikat till de vanligaste certifikatsutfärdarna i distributionen av 
programmet vilka sedan används för att verifiera andra certifikat.  

SHA1("The quick brown fox jumps over the lazy dog") = 
 "2fd4e1c67a2d28fced849ee1bb76e7391b93eb12" 
 
SHA1("The quick brown fox jumps over the lazy cog") = 
 "de9f2c7fd25e1b3afad3e85a0bd17d9b100db4b3" 
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När den som ska verifiera ett certifikat saknar den publika nyckel som signerat certifikatet 
presenteras detta i många webbläsare så här: 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 2.10: Exempel från webbläsare där verifikation av certifikatsstig inte var möjlig. 
 
 
Dessa varningar beror på att webbläsaren inte kunde hitta en så kallad certifikatsstig vilket är 
en kedja av certifikat vilka signerar och verifierar varandras riktighet hela vägen till ett 
certifikat vilket är betrott av ägaren av datorn. Bilden nedan beskriver tillvägagångssättet för 
användare A och användare B när de vill kommunicera över Internet. I detta fall råkar de 
använda samma rotcertifikat vilket inte måste vara fallet för en lyckad verifiering. Varje 
användare måste endast verifiera ett certifikat längs certifikatsstigen tills ett betrott certifikat 
hittas. 
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Figur 2.11: Schema för en PKI, i detta fall har båda användare samma rotcertifikat. 
 
 
Nästa viktiga del för en PKI är möjligheten att revokera (ogiltigförklara) de certifikat som 
används. Syftet med revokering är att möjliggöra ogiltigförklarande av certifikat för 
användare som misstänker att säkerheten kring den privata nyckeln är åsidosatt vilket får 
förödande konsekvenser för användaren om den privata nyckeln missbrukas. Eftersom alla 
certifikat har en viss giltighetstid vilken bestäms vid skapandet av certifikatet kommer alla 
certifikat att bli ogiltiga förr eller senare men eftersom denna tid kan vara i stort sett hur lång 
som helst så finns som sagt möjligheten att revokera certifikat. Detta implementeras genom så 
kallade revokeringslistor (CRL Certificate Revocation List) vilka innehåller ett antal 
serienummer för de certifikat som revokerats. För att en obehörig inte ska kunna sprida 
revokeringslistor är dessa signerade av certifikatutfärdaren vilket säkerställer att 
informationen är riktig (såvida inte certifikatutfärdarens privata nyckel är känd vilket får 
katastrofala konsekvenser för PKI:n). Distributionen av revokeringslistorna kan 
implementeras på olika sätt men ofta skickas dessa under bestämda tidpunkter. 
Revokeringslistorna har också en giltighetstid för att säkerställa att gamla revokeringslistor 
inte används. Dessa datum brukar ofta utgöra grunden för beslut om uppdatering av 
revokeringslistorna i system. 
 

2.7 Web Services 
Detta examensarbete bygger på en teknik som kallas Web Services [22,23,25 och B1-B6], 
Web Services är ett engelskt ord som jag inte hittat någon passande svensk översättning 
varför ordet inte översätts i rapporten. Följande kapitel beskriver konceptet och visar också 
tillvägagångssättet för att publicera en enkel Web Service. I resten av rapporten kommer 
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orden server och klient att underförstått betyda ”Web Service”-serverdel samt ”Web Service”-
klientdel om inte annat anges. 

2.7.1 Vad är Web Services? 
Web Services är ett koncept vilket inte ska förväxlas med de Internetsidor som många 
använder i sin webbläsare idag. För Web Services är det upp till applikationsprogrammeraren 
att presentera den information som tillgängliggörs. Web Services är inget nytt koncept, enligt 
[B4] har detta koncept använts inom industrin sedan år 1980 via EDI-(Electronic Data 
Interchange)-standarder. Web Services som vi känner konceptet idag kan dock härledas till 
april 2000 då SOAP-specifikationen (se 2.8.3) kom. Det nya med Web Services är att 
användarna inte behöver bry sig om olika hårdvarutyper, operativsystem, 
programmeringsspråk eller nätverkstopologi. Ett skäl till att använda Web Services är att olika 
tjänster kan ansluta till servern och hämta information oavsett vilka de underliggande 
strukturerna är. Ett enkelt exempel på när detta skulle kunna användas är när söktjänster på 
Internet söker bland olika webbutiker efter lägsta priset på en viss vara. Istället för att klienten 
(söktjänsten) ska försöka tolka det som står på webbutikens hemsida vilket idag är mycket 
komplicerat eftersom varje webbutik har olika gränssnitt och uppbyggnad så ansluter klienten 
till webbutikens server och genom ett enkelt anrop returneras priset på den aktuella varan från 
webbutiken. Anrop i Web Services utförs ofta som så kallade fjärranrop (RPC) men måste 
inte utföras på detta sätt utan kan också göras meddelandebaserat enligt [B4]. I denna rapport 
kommer tonvikten att ligga på fjärranrop via internetbaserade protokoll såsom TCP/IP och 
http. 
 

 
                Figur 2.12: En enkel ”Web Service” där server och klient kommunicerar via XML-          
                 formaterade meddelanden. 
 

2.7.2 WSDL-Web Service Definition Language 
WSDL (Web Service Definition Language) [22] är ett språk särskilt utvecklat för Web 
Services vilket används för att klienten ska veta hur anropet till servern ska se ut och vad som 
returneras. Detta specificeras för varje server i ett så kallat WSDL-dokument. Detta dokument 
kan jämföras med CORBA IDL (Interface Definition Language) vilket används vid fjärranrop 
utförda genom CORBA.  WSDL-dokumentet publiceras i samband med att tillgång till 
servern ges i applikationsservern (detta beskrivs närmare i kapitel 2.8.5) och hämtas då 
klienten ska skapa ett gränssnitt för att ansluta.  
Eftersom Web Service-konceptet bygger på öppna standarder som ska möjliggöra 
kommunikation oavsett underliggande struktur har XML valts som bas för WSDL-språket. En 
applikationsprogrammerare skriver vanligtvis inte WSDL-dokumentet själv utan genererar 
detta utifrån en Javaklass (detta beskrivs närmare i 2.8.5). I exemplet nedan specificeras en 
”Web Service”-server som kallas ”SecureFileService”. Servern har en metod kallad 
”getFile” vilken anropas med en sträng som parameter, som svar ges också en sträng. Syftet 
med exemplet är främst för att visa ett typiskt WSDL-dokument. 
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Figur 2.13: Ett WSDL-dokument för en enkel ”Web Service”-server. 
 

2.7.3 SOAP 
Enligt [23] är SOAP ett lättviktsprotokoll vilket ska användas för att utbyta information i ett 
decentraliserat och distribuerat system. SOAP är ett XML-baserat protokoll som består av tre 
delar; ett kuvert som definierar ett ramverk för hur informationen som finns i meddelandet ska 
tolkas, en mängd avkodningsregler vilken används för att beskriva instanser av 
applikationsdefinierade datatyper, samt en del som specificerar fjärranropsspecifikt data. För 
att varje applikationsprogrammerare som vill använda Web Services inte ska behöva sätta sig 
in i hela SOAP-protokollet finns ett flertal projekt där SOAP-motorer implementerats såsom 
AXIS, JWSDP, Systinet m fl. Det bör beaktas att Web Service-konceptet inte specificerar att 
just SOAP ska användas men sedan SOAP-specifikationen kom i April 2000 har Web 
Services betraktats synonymt med SOAP.  
SOAP är inte ett transportprotokoll utan kräver en underliggande struktur för att sköta själva 
transporten där http sköter transporten (i standarden finns inget annat protokoll specificerat 
även om standarden tillåter andra protokoll än http). I exemplet nedan visas ett avskalat 
SOAP-meddelande där de grundläggande delarna visas för ett meddelande från en klient till 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <definitions name="SecureFileService" targetNamespace="urn:Foo"   
  xmlns:tns="urn:Foo" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"    
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"> 
  <types/> 
  <message name="SecureFileServiceIF_getFile"> 
    <part name="String_1" type="xsd:string"/> 
  </message> 
  <message name="SecureFileServiceIF_getFileResponse"> 
    <part name="result" type="xsd:string"/>’ 
  </message> 
  <portType name="SecureFileServiceIF"> 
    <operation name="getFile" parameterOrder="String_1"> 
      <input message="tns:SecureFileServiceIF_getFile"/> 
      <output message="tns:SecureFileServiceIF_getFileResponse"/> 
    </operation> 
  </portType> 
  <binding name="SecureFileServiceIFBinding"  
   type="tns:SecureFileServiceIF"> 
    <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/ 
     soap/http" style="rpc"/> 
     <operation name="getFile"> 

 <soap:operation soapAction=""/> 
   <input> 
      <soap:bodyencodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/ 
       soap/encoding/" use="encoded" namespace="urn:Foo"/> 
   </input> 
   <output> 
    <soap:body 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
     use="encoded" namespace="urn:Foo"/> 
   </output> 

     </operation> 
  </binding> 
  <service name="SecureFileService"> 
   <port name="SecureFileServiceIFPort"  
    binding="tns:SecureFileServiceIFBinding"> 
     <soap:address location="REPLACE_WITH_ACTUAL_URL"/> 
   </port> 
  </service> 
</definitions> 
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en server där klienten skickar ett certifikat och en signeringsbegäran (se 5.3 för mer 
information). I appendix A och B finns ett flertal kompletta SOAP-meddelanden. 
 

 
Figur 2.14: Ett SOAP-meddelande innehållande certifikat och signeringsbegäran. 

2.7.4 Apache AXIS 
För att realisera en Web Service krävs två viktiga delar: 

1. En applikationsserver som bland annat hanterar kommunikation och trådar.  
2. En SOAP-motor som hanterar de meddelanden som skickas mellan server och klient. 

 
Apache AXIS [15] är en SOAP-motor implementerad som ett open source-projekt av ASF 
(Apache Software Foundation). Eftersom Apache också har implementerat en 
applikationsserver kallad Tomcat ligger det nära till hands för en applikationsprogrammerare 
att kombinera dessa för att erhålla en avancerad lösning för att skapa Web Services. Det finns 
flertalet välskrivna handledningar på Internet som beskriver hur man går tillväga för att skapa 
enkla Web Services till just denna kombination. Vid tidpunkten för denna rapports skrivande 
arbetar ASF som bäst med att släppa version 2.0 av AXIS (kallad AXIS2) vilken inte har 
utretts under examensarbetet eftersom ingen stabil version har släppts, istället har version 1.2 
använts och resultaten nedan bygger på en installation av denna version. 

2.7.5 Skapa en enkel server med AXIS 
För att skapa enkla ”Web Service” - servrar har AXIS ett mycket enkelt tillvägagångssätt, 
applikationsprogrammeraren skriver bara en helt vanlig Javaklass utan main-metod och 
ändrar filnamnstillägget från ”.java” till ”.jws” (java web service). Sedan placeras 
källkodsfilen i katalogen ”…\Tomcat\webapps\axis\”. För att verifiera att servern verkligen 
är tillgänglig anges adressen ”http://adress:port/axis/Klassnamn.jws” i ett 
webbläsarfönster, ibland kan applikationsservern (Tomcat) kräva en omstart för att servern 
ska visas som tillgänglig. Webbservern kommer att svara med en enkel sida som innehåller en 
kort text samt en länk till WSDL-filen. I bakgrunden har klassfilen kompilerats, en WSDL-fil 
skapats och servern har publicerats på webbservern. För att ansluta till servern måste nu en 
passande klient skrivas. Klienter kan genereras automatiskt från WSDL-filen med hjälp av ett 
till AXIS medföljande program kallat WSDL2Java. I många fall är dock servern en enkel 
server med ett fåtal metoder. För att skapa en anslutning från klienten till servern räcker 
följande rader: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope  
         xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
         xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
 
  <soapenv:Body> 
   <exchangeCertificates  
    soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
      <arg0 xsi:type="soapenc:string"    
            xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  -----BEGIN CERTIFICATE----- ... -----END CERTIFICATE----- 
     </arg0> 
     <arg1 xsi:type="soapenc:string"  
           xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
           142935650608401766966166386577327124630655987599976392002 
     </arg1> 
    </exchangeCertificates> 
   </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
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Figur 2.15: Ett förenklat kodexempel för anslutning från klient till server. 
 
Problemet med denna enkla typ av ”Web Service”-servrar är att applikationsprogrammeraren 
inte kan hantera mer avancerad funktionalitet som ingår i AXIS, t ex kan inte handlers (2.8.6) 
konfigureras enligt [4]. 
 
För att skapa dessa mer avancerade Web Services krävs att en WSDL-fil genereras samt att en 
så kallad ”publiceringsbeskrivning” (deployment descriptor) skapas. Denna 
publiceringsbeskrivning anges som parameter till programmet ”AdminClient” vilket sedan 
publicerar servern och WSDL-filen på applikationsservern. Publiceringsbeskrivningen 
innehåller de parametrar som krävs för att applikationsservern ska kunna publicera servern, 
följande exempel visar en enkel publiceringsbeskrivning för en AXIS Web Service: 
 

 
 
Figur 2.16: En enkel publiceringsbeskrivning. 
 
 
Mer information om publiceringsbeskrivningen och dess parametrar finns i [4]. 

2.7.6 Handlers i Axis  
Handlers [6, 15] kan användas för att säkra en server eller en klient men också för att hantera 
sessionsinformation eller loggning av de meddelanden som skickas och tas emot. En handler 
är en Java klass vilken har tre metoder som måste definieras: 
 

• handleRequest – hanterar utgående meddelanden 
• handleResponce – hanterar inkommande meddelanden 

import org.apache.axis.client.Call;
import org.apache.axis.client.Service; 
import javax.xml.namespace.QName; 
 
... 
 
//Create Service object 
Service service = new Service(); 
 
//Get Call object from servie 
Call call = (Call)service.createCall(); 
 
//Set address to Web Service 
String endpoint = "http://localhost:8080/axis/Hello.jws"; 
call.setTargetEndpointAddress(new URL(endpoint)); 
 
//Set the method name to call 
call.setOperationName(new QName("myMethod")); 
 
//Do the call and retrieve response as “Object” object 
Object test = (Object)call.invoke(new Object [] {}); 
 

<deployment xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/" 
    xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java"> 
  <service name="Auth2" provider="java:RPC"> 
    <parameter name="scope" value="Session"/>  
    <parameter name="className" value="Auth2"/> 
    <parameter name="allowedMethods" value="*"/> 
  </service> 
</deployment> 
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• handleFault – hanterar fel 
 

För att en server ska använda den handler som programmeraren önskar måste handlerklassen 
specificeras i publiceringsbeskrivningen inom taggarna ”<responceFlow>” respekive 
”<requestFlow>” beroende på om handlern ska hantera inkommande eller utgående 
meddelanden, samma klass kan (brukar) specificeras i båda taggarna. Inom dessa taggar 
specificeras parametrarna till en eller flera handlers inom taggar med namnet ”<handler>”. 
Det kan tyckas udda att inkommande och utgående klasser kan specificeras i 
publiceringsbeskrivningen eftersom alla handlerklasser har metoder för just inkommande och 
utgående meddelanden. Detta beror enligt [6] på att handlermekanismen designades och 
implementerades innan JAX-RPC implementationen var färdig. Observera också att flera 
handlerklasser kan specificeras i en kedja av handlers vilka alla har olika syften såsom att 
logga meddelanden, kryptera meddelanden eller hantera sessionsinformation. För att aktivera 
en handler på klientsidan anges i programkoden speciella metodanrop vilka pekar ut en 
handlerklass och adderar den till kedjan av handlers (Figur 2.18). Figur 2.17 visar hur 
handlerkonceptet är tänkt att fungera. 
 

 
Figur 2.17: Schematisk bild som beskriver ”handler”-konceptet . 
 
 
 

 
Figur 2.18:  Kodexempel som visar hur en handler aktiveras på klientsidan. 
 
 

Web Service 
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Handler
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Klientens exekveringsmiljö 
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Java.util.HashMap cfg = new java.util.HashMap(); 
cfg.put("keyStoreFile", "client.ks");  
cfg.put("certEntryAlias", "serverkey");  
 
Class hdlrClass = org.jstk.wss4axis.WSSClientHandler.class;  
 
java.util.List list = svc.getHandlerRegistry().  
getHandlerChain(new QName(nameSpaceUri, portName));  
 
list.add(new javax.xml.rpc.handler.HandlerInfo(hdlrClass, cfg, null)); 
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2.7.7 Java Application Server och JWSDP 
Java Application Server [35] (JAS) är en applikationsserver som Sun har implementerat för 
att skapa en plattform för olika webbaserade applikationer. I standardversionen av JAS finns 
stöd för Web Services men för att bygga mer applikationer med mer avancerad funktionalitet 
finns paketet JWSDP (Java Web Service Developer Pack) att hämta på [36]. Det ges ingen 
möjlighet för applikationsutvecklaren att använda handlerkonceptet i JWSDP i nuvarande 
version av JWSDP (1.6) men denna möjlighet väntas komma då nästa version av JAXRPC 
släpps [13, 14, 37]. Handlerkonceptet används trots detta i bakgrunden och möjliga 
metodanrop finns tillgängliga i API:et för systemutvecklaren men möjligheten att konfigurera 
server och klient för att använda handlers är inte tillgänglig. 

2.7.8 Skapa en enkel server med tillhörande klient i JAS 
För att skapa en enkel Web Service i Java Application Server 8.1 så krävs betydligt mer jobb 
jämfört med AXIS. Tillvägagångssättet beskrivs i detalj i [16] men de huvudsakliga delarna 
som ska göras är: 

1. Skriv en enkel javaklass med tillhörande gränssnittsklass. 
2. Skriv en konfigurationsfil (beskrivs nedan). 
3. Kör ”wscompile” för att generera nödvändiga serverfiler. 
4. Använd ”deploytool” för att paketera filerna till en WAR-fil (Web Archive). 
5. Skriv en klientklass (beskrivs nedan). 
6. Använd ”wscompile” för att generera klientbindningar. 
7. Kompilera klientbindningar och klientklass. 

 
Konfigurationsfilen innehåller de parametrar som krävs för att ”wscompile” ska kunna hitta 
nödvändiga klassfiler samt generera de filer som applikationsservern kräver för att kunna 
publicera klassen som en server. 
 

 
Figur 2.19:  Konfigurationsfil för en server. 
 
När servern är publicerad genereras klienten. Klientklassen har olika struktur beroende på hur 
klientbindningarna som genererats ser ut (se 5.2.2) men någon slags kod måste skrivas för att 
klienten ska ansluta till servern. Det enklaste fallet är när statiska klientstubbar används 
eftersom källkoden som utför anslutningen finns i stubbklasserna.  

2.8 Säkerhet i Web Services 
Om inga speciella åtgärder utförs så kommunicerar Web Services med varandra i klartext via 
oskyddade anslutningar vilket gör det lätt för en obehörig att lyssna av och ta del av 
informationen. För att undvika lyckade attacker kan säkerhet appliceras på transportnivå där 
paketen som skickas över nätet är skyddade eller på meddelandenivå där endast innehållet i 
XML-meddelandet skyddas. Självfallet kan dessa tekniker användas parallellt om så önskas 
men normalt sett används endast en av teknikerna.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jax-rpc/ri/config"> 
  <service  
      name="Auth"  
      targetNamespace="urn:Foo"  
      typeNamespace="urn:Foo"  
      packageName="AuthService"> 
      <interface name="AuthService.AuthIF"  

servantName="AuthService.Auth"/> 
  </service> 
</configuration> 
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2.8.1 SSL (Secure Sockets Layer) 
Både JAS och Tomcat har vid installation stöd för SSL (Secure Sockets Layer) [6,10,11,17] 
vilket är en standard för kryptering av bland annat webbtrafik i transportlagret. I SSL-
standarden ingår förutom kryptering av trafiken också en standard för att utföra ömsesidig 
autentisering. SSL används idag flitigt på Internet där olika webbsidor erbjuder klienterna 
(webbläsarna) att informationen överförs krypterat, detta syns bland annat genom att adressen 
till sidan börjar med ”https”. Detta kapitel specificerar de problem som innebär att SSL inte 
lämpar sig för användarautentisering och datakryptering i detta arbete. 
 

• Certifikat och nycklar måste sparas i ”keystore”-filen, dvs det enda format för 
nycklar och certifikat som stöds är det inbygga ”keystore”-formatet. Detta påverkar 
förstås möjligheten att använda certifikat och nycklar i andra miljöer. Dessutom finns 
ingen information om hur den privata nyckeln skyddas (krypteras) i dokumentationen 
för ”keystore”-formatet [1] vilket innebär att skyddet inte kan verifieras. 

• Endast ett nyckelpar (publik och privat nyckel) kan användas per applikationsserver 
vilket innebär att om flera servrar ska köras på en applikationsserver kan klienterna 
endast autentisera applikationsservern och inte den enskilda servern.  

• SSL är designat för punkt till punkt säkerhet vilket kan vara otillräckligt då flera 
mellanliggande noder (såsom routrar och brandväggar) måste dekryptera trafiken. För 
att skyddet ska räcka hela vägen krävs säkerhet mellan nodernas ändpunkter. Detta 
uppfylls mha meddelandebaserad säkerhet. 

• SSL skyddar enbart kommunikationen och hjälper inte om meddelanden och/eller 
trafik sparas lokalt på datorns hårddisk vilket t ex förekommer vid cachning. 

• Certifikatsvalideringen i SSL går att anpassa (i JAS) så att programmeraren själv kan 
välja hur valideringen ska utföras genom att programmera och specificera en klass 
som sköter certifikatsvalideringen. Detta skulle kunna användas i detta arbete men 
eftersom lösningen inte är utbyggbar så att även åtkomstkontroll kan implementeras 
räcker inte denna anpassning. 

• När man använder SSL på applikationsservern sköter applikationsservern hela 
autentiseringsförfarandet vilket gör det svårt att själv välja hur autentiseringen ska gå 
till. Detta gör det mycket svårt att bygga ut autentiseringsdelen för att t ex överföra 
autentiseringsinformationen till andra säkerhetsdomäner vilket kan vara önskvärt. 

• Det finns inte idag något sätt att överföra en påbörjad session över http till https. Detta 
innebär att en klient som påbörjat en förfrågan till en Web Service måste avsluta den 
påbörjade sessionen för att sedan ansluta till den port som använder https. 

 
 
 

2.8.2 WSS4J för AXIS 
Eftersom Web Services används i hela världen har ett behov att säkra dessa med allt från 
användarautentisering till kryptering av meddelanden. För att tillgodose de krav som ställs har 
många utvecklare av applikationsservrar försökt implementera lösningar för att möjliggöra 
säkra Web Services. Ett paket som utvecklats heter WSS4J (Web Service Security For Java) 
vilket innehåller en mängd säkerhetsrelaterade funktioner. Paketet kan användas tillsammans 
med handlerkonceptet för att sköta det säkerhetsrelaterade arbetet transperent för 
applikationsprogrammeraren. Det finns en exempelimplementation vilken använder WSS4J 
med AXIS och handlerkonceptet. Mer om WSS4J och Web Service Security för AXIS finns i 
[6] . 
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2.8.3 XWS-Security för JWSDP 
Precis som för AXIS finns ett säkerhetspaket skapat av Sun för JWSDP vilket kan användas 
för att skapa säkra servrar och klienter. I paketet ingår en mängd funktioner men funktionerna 
är inte tillgängliga via ett API som vanligtvis är fallet utan funktionaliteten anges i speciella 
inställningsfiler vilka sedan används under kompileringstillfället (beskrivs närmare i avsnitt 
5.5 och 5.6). Problemet enligt min uppfattning med detta tillvägagångssätt är att förändringar i 
funktionaliteten försvåras avsevärt vilket innebär att applikationsprogrammeraren själv måste 
programmera funktioner som passar applikationen. Nästa problem med säkerhetspaketet är att 
endast statiska stubbar kan användas tillsammans med paketet enligt [20] vilket inte heller 
alltid passar alla applikationer. Det finns också ett antal mycket bra funktioner i XWS-
security-paketet där nyckelhanteringen är en av dem. Eftersom Sun inte vet hur varje 
applikationsprogrammerare hämtar de nycklar och certifikat som används måste 
applikationsprogrammeraren själv skriva en säkerhetsparameterhanterare vilken hanterar de 
olika begäran som XWS-security-lagret kan tänkas generera. Tillsammans med JWSDP finns 
ett flertal exempel på säkerhetsparameterhanterare vilka kan användas som grund. Det 
programmatiska tillvägagångssättet beskrivs närmare i avsnitt 5.5 och 5.6.  
 
 

2.9 BASE64-kodning 
För att kunna skicka binära data i vissa protokoll (såsom MIME) används BASE64-kodning 
vilket är en kodning för att översätta binära data till strängdata. Kodningen använder tre 
stycken åttabitars datamängder vilka konverteras till fyra ASCII-tecken (á 6 bitar istället för 7 
eller 8). På så sätt används endast bokstäverna A-Z, a-z och sifforna 0-9 vilket kan sändas 
över valfritt protokoll utan att protokollet misstolkar informationen. Mer om BASE64-
kodning finns att läsa i många källor såsom [38]. 
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3 Uppgift och krav 
3.1 Uppgiften 
Uppgiften i detta examensarbete är att undersöka och implementera en prototyp till ett 
decentraliserat autentiseringssystem för ”Web Service”-servrar och klienter. 
Autentiseringssystemet ska vara uppbyggt så att två parter kan autentisera sig mot varandra 
med hjälp av certifikat. Att systemet ska vara decentraliserat innebär att ingen central server 
alltid finns tillgänglig utan hela autentiseringen måste vara möjlig att fullfölja direkt mellan 
två parter. Både certifikat och privata nycklar distribueras till olika terminaler via USB-stick 
eller sparas krypterat lokalt på datorn. Systemet ska också vara enkelt att integrera med 
befintliga system vilket innebär att höga krav ställs på systemets programmatiska gränssnitt. 
Systemet ska bygga på konceptet ”Web Services” vilket innebär att all kommunikation sker 
via XML-formaterade meddelanden, dessa meddelanden skickas sedan över standardiserade 
internetprotokoll. Systemet ska också verka som ett ”Single Sign On”-system vilket innebär 
att användaren endast loggar in en gång oavsett vilken/hur många resurser som användaren 
vill kommunicera med.  
 
Förutom autentiseringen ska också befintliga lösningar för att skydda kommunikationen 
mellan server och klient undersökas och implementeras. Lösningen måste vara modulär så att 
integrering med befintliga servrar och klienter går smidigt. Eftersom systemet ska verka som 
ett ”Single Sign On”-system är det lämpligt att autentiseringsdelen av uppgiften 
framförhandlar en symmetrisk nyckel som kan användas för att skydda kommunikationen. 

3.2 Krav 
I detta kapitel specificeras de krav som är ställda på uppgiften tillsammans med en motivering 
till kravet: 
 

• Lösningen måste implementera ”Single Sign On” vilket innebär att en användare 
endast loggar in till systemet en gång. Kravet är specificerat för att användaren inte 
ska störas i arbetet för att logga in i systemet varje gång en ny resurs begärs. Dessutom 
kan systemet rimligtvis inte sköta autentiseringen för varje användare vid varje anrop 
om antalet anrop är många vilket kan vara fallet i den applikation som examensarbetet 
syftar till att säkra. 

• Det grafiska gränssnittet måste vara möjligt att välja bort eftersom applikationer som 
använder lösningen inte nödvändigtvis begär inlogggningsinformation från en 
användare vid datorn.  

• Lösningen måste vara modulär så att den lätt kan integreras med NetSim-projektet. 
• Den privata nyckeln måste sparas krypterat på disk eller USB-minne så att en obehörig 

inte kan komma åt systemet endast genom tillgång till nyckeln.  
• Lösningen ska bygga på certifikat så att ingen central autentiseringsserver krävs. 
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4 Metod 
För att uppfylla de krav som ställdes i kapitel tre har ett system designats och implementerats. 
Implementationen beskrivs i detalj i kapitel 5 där även systemspecifika detaljer behandlas. 
Detta kapitel kommer kort att beskriva hur systemet fungerar för att ge en översiktlig bild av 
systemets funktionalitet. Dessutom behandlas arbetssättet för att beskriva hur tiden för 
examensarbetet har använts. 
 

4.1 Systemdesign  
Systemet vars krav specificerats i kapitel tre är ett autentiseringssystem med tillhörande skydd 
av framtida kommunikation mellan server och klient.  
 
Meningen är att klienten autentiserar sig mot servern med hjälp av det certifikat som 
användaren tillhandahåller till klienten, sökvägen till filen som innehåller certifikatet anges i 
en inställningsfil. Dessutom måste användaren bevisa sitt innehav av den privata nyckeln. 
Den privata nyckeln ligger sparad på en fil på användarens dator och pekas också ut av 
inställningsfilen. Den privata nyckelfilen dekrypteras med hjälp av det lösenord som 
användaren anger direkt i klientapplikationen. Sedan ansluter klienten till servern för att 
utbyta autentiseringsinformation. Både server och klient måste bevisa innehavet av sina 
respektive privata nycklar vilket görs genom att både server och klient skickar så kallade 
signaturbegäran vilka måste krypteras med respektive privat nyckel. När både server och 
klient autentiserat varandra utbyter de en gemensam symmetrisk nyckel vilken sparas lokalt. 
 
Efter autentiseringfasen ansluter klienten till den server med vilket kommunikationen ska ske 
säkert, dvs den server som FOI vill säkra. Observera att med server menas som tidigare 
nämnts ”Web Service”-server och inte applikationsserver, dvs klienten ansluter till samma 
applikationsserver för både autentiseringsfasen och kommunikationen. Vad som 
kommuniceras är inte relevant utan att kommunikationen sker skyddat är det viktiga. 
Kommunikationen skyddas med hjälp av XWS-security-lagret vilket är ett färdigt paket som 
medföljer standardutgåvan av JWSDP. För att hämta den symmetriska nyckel som ska 
användas under kommunikationen krävs att nyckeln är placerad i en fil nåbar från den lokala 
datorn. Eventuella lösenord till denna fil specificeras också i inställningsfilen. 
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Figur 4.1: Schematisk bild för lösningen. 
 
 

4.2 Arbetssätt 
Under examensarbetet har en vanlig metod inom mjukvaruutveckling använts. Först har ”Web 
Service”-konceptet testats genom att skapa enkla applikationer för att förstå konceptet. Sedan 
har autentiseringsdelen av projektet utvecklats för att kunna utföra autentiseringen. Själva 
autentiseringsfasen kräver ett flertal hjälpklasser vilka beskrivs under kapitel fem och dessa 
hjälpklasser har implementerats. När autentiseringsdelen färdigställts undersöktes olika 
möjligheter för att skydda kommunikationen med en symmetrisk nyckel. En av dessa 
möjligheter har sedan implementerats och testats vilket också beskrivs under kapitel fem. 
Slutligen har olika möjligheter undersökts för att skydda den privata nyckel som användaren 
innehar och ett skydd har sedan adderats till lösningen. 
Slutligen har systemet testats för att undersöka att det klarar av några olika attacker som 
lösningen skulle kunna utsättas för. Dessa tester beskrivs under kapitel sex. 
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5 Implementation 
I detta kapitel beskrivs implementationen av de applikationer som jag skrivit under tiden på 
FOI. Kapitlet beskriver hur systemet är designat och hur systemet är tänkt att användas. 
Dessutom beskrivs relevanta delar av systemet som är av betydelse för förståelse för 
systemets funktionalitet. Den slutgiltiga implementationen i detta examensarbete bygger på 
JAS men under den inledande tiden användes Tomcat applicationsserver med AXIS som 
tillägg. 

5.1 Designbeslut 
Under arbetets gång har ett antal designbeslut tagits, många av dessa beslut har diskuterats 
med uppdragsgivaren för att uppfylla de krav som fanns.  
 

5.1.1 Java 
Precis som den tekniska bakgrunden beskrev fungerar ”Web Service”-konceptet oavsett 
vilken den underliggande strukturen är. Hela projektet skulle utan större problem kunna 
utföras i ”.NET” [28] eller annan utvecklingsmiljö men eftersom jag främst behärskar Java har 
detta valts som programmeringsspråk. Dessutom fanns krav i uppgiftsspecifikationen vilka 
specificerade att Java skulle användas som programmeringsspråk. 

5.1.2 AXIS 
AXIS är, som nämnts tidigare i rapporten Apaches SOAP-implementation vilken används för 
att skapa ”Web Service”-klientdelar och serverdelar med Apache Tomcat som 
applikationsserver. AXIS har många fördelar jämfört med JWSDP där framförallt ”handler”-
konceptet (se 2.8.6) är betydligt mer tillgängligt för programmeraren jämfört med JWSDP. 
Dessutom har AXIS stöd för enkla serverapplikationer (2.8.5) vilket gör AXIS till ett 
självklart val för den som vill testa och komma igång med Web Services. Tyvärr har också 
AXIS ett antal nackdelar där framförallt stödet för säkerhet i kommunikationslagret delvis 
saknas. Dessutom är dokumentationen till AXIS till stora delar slarvigt skriven vilket är 
förståeligt då AXIS är ett så kallat ”open source”-projekt där programmerare frivilligt arbetar 
med projektet utan lön eller annan ersättning. Under den första tiden på FOI användes AXIS 
men det byttes senare ut mot JWSDP eftersom nya krav framkommit från projektgruppen i 
NetSim-projektet. 

5.1.3 JWSDP 
JWSDP (Java Web Service Developer Pack) är Sun:s utvecklingsverktyg vilket tillsammans 
med applikationsservern JAS (Java Application Server) utgör en grund för att utveckla ”Web 
Service”-servrar med tillhörande klienter. Tillvägagångssättet för att skapa applikationer med 
JWSDP skiljer sig kraftigt jämfört med AXIS och min uppfattning är att AXIS är ett lättare 
paket att använda för nybörjaren. JWSDP innehåller en stor mängd funktioner för att sköta 
säkerheten på både klient och serversidan men tyvärr är abstraktionsnivån för hög vilket 
innebär att förändringar som skiljer sig från de färdiga exempel som finns inte kan 
implementeras. Dessutom saknas delar i dokumentationen som beskriver hur olika lösningar 
ska appliceras på servrar och klienter som programmeraren gjort. I projektet har JWSDP valts 
som bas för prototypen som skapats men designvalet bör utredas vidare efter det att nästa 
version av AXIS och JWSDP har släppts (båda dessa paket kommer troligtvis i nya versioner 
under 2005) om vidareutveckling av prototypen ska göras. Jag hoppas att abstraktionsnivån 
sänks i nästkommande version av JWSDP så att programmeraren själv kan välja hur t ex 
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org.apache.axis.MessageContext mc = 
org.apache.axis.MessageContext.getCurrentContext(); 
org.apache.axis.session.Session session = mc.getSession(); 
String name = (String)session.get("name"); 

org.apache.axis.client.Service service = 
new org.apache.axis.client.Service(); 
service.setMaintainSession(true); 

public class AuthImpl implements AuthIF, ServiceLifecycle { 
private ServletEndpointContext jaxrpcContext; 
  
public void init(Object context) throws ServiceException { 
   jaxrpcContext = (ServletEndpointContext) context; 
 } 

… 

skydd av meddelanden ska gå till (t ex genom att tillämpa ”handler”-konceptet som AXIS ger 
tillgång till). 
 

5.2 Allmänt om Web Services 

5.2.1 Sessioner i Web Services 
Eftersom Web Services i detta arbete kommunicerar över http vilket är ett tillståndslöst 
protokoll så måste en så kallad session etableras. I praktiken innebär detta att 
applikationsservern skapar en instans av servern för varje anrop. Alla variabler instansieras 
vid det första anropet och instansen hålls igång så länge sessionen är öppen. För att 
applikationsservern ska kunna para ihop rätt serverinstans med rätt klient måste klienten (som 
ju gör anropet via RPC) skicka ett sessionsid vilket är en unik (inom rimlig tidsrymd) sträng.   
 
Enligt [5] finns inget standardiserat sätt för att hantera sessioner men två tekniker har 
accepterats av Apache som utvecklar AXIS: 
 

1. Sessionsdata överförs via http-huvuden.  
Detta sköts av applikationservern då programmeraren aktiverar detta. Denna teknik 
har använts i detta arbete för implementationen i både AXIS och JWSDP.  
 
För att aktivera sessioner på serversidan i AXIS måste följande kod läggas till i den 
första metoden som klienten anropar:  
 
 
 
 
Figur 5.1: Kodexempel som visar hur sessioner aktiveras på serversidan i AXIS 
 
På klientsidan är det lika lätt att aktivera sessioner i AXIS: 
 
  

 
 
Figur 5.2: Kodexempel som visar hur sessioner aktiveras på klientsidan i AXIS 
  
För att aktivera sessioner i JWSDP är tillvägagångssättet annorlunda. 
På serversidan måste den implementerande klassen se ut som följer: 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.3: Kodexempel som visar hur sessioner aktiveras på serversidan i JWSDP 
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stub.setProperty(Stub.SESSION MAINTAIN PROPERTY, Boolean.TRUE);

På klientsidan är det lätt att aktivera sessioner vilket görs genom att lägga till följande 
kod innan anropet via stubben görs: 
 
 

 
       Figur 5.4: Kodexempel som visar hur sessioner aktiveras på klientsidan i JWSDP 
 
2. Sessionsdata överförs via SOAP-meddelanden.  

Eftersom Web Services inte nödvändigtvis kommunicerar över http-protokollet finns 
möjlighet att skicka sessionsdata inkluderat i de SOAP-meddelanden som skickas. För 
att möjliggöra detta måste programmeraren aktivera en handler som hanterar 
sessionsdata. Detta görs när servicen ska publiceras på applikationsservern via 
publiceringsbeskrivningen. Programmeraren kan då också välja att använda en egen 
implementation av handlerklassen eller använda en standardimplementation som 
medföljer AXIS-paketet. 

 

5.2.2 Klienter i AXIS och JWSDP 
Självfallet kan en applikationsprogrammerare skriva en klient som ansluter till en server via 
vanliga gränssnitt såsom ”sockets”, därefter måste programmeraren tolka och producera de 
meddelanden som skickas mellan server och klient. Detta tillvägagångssätt används dock inte 
gärna i praktiken då färdiga paket finns som sköter uppkoppling mot server samt hantering av 
SOAP-meddelanden. För att använda dessa paket finns några olika tillvägagångssätt vilka 
behandlas i detta kapitel. För mer information om det programmatiska tillvägagångssättet 
hänvisas till [4, 16].  
 
Klienter i JWSDP 
 
I JWSDP finns tre möjligheter att koppla upp klienter mot en server: 
 

1. Via statiska stubbar vilket innebär att speciell källkod för anslutningen genereras 
utifrån serverns klassfiler eller serverns WSDL-fil. Källkoden genereras innan klienten 
kompileras eftersom klienten refererar till och använder denna genererade kod. Via 
denna källkod gör klienten sedan anrop till servern med nödvändiga parametrar. Detta 
tillvägagångssätt är lämpligt att använda då applikationen är klar och serverns 
gränssnitt och implementation inte ska ändras eftersom varje ändring i serverns 
gränssitt leder till att klientstubbarna måste genereras om. Om XWS-security ska 
användas måste klienterna använda statiska stubbar eftersom detta är det enda 
tillvägagångssätt som stöds enligt [20]. Stubbarna genereras med kommandot 
”wskompile”. 

2. Via dynamisk proxy vilket innebär att ingen källkod för anslutningen genereras förrän 
under körningen. Det enda som måste finnas sedan tidigare är en WSDL-fil eller en 
gränssnittsklass vilken definierar serverns namn och dess metodnamn och parametrar. 
Fördelen med denna anslutningsmetod är att ändringar i serverns implementation inte 
förändrar klientens möjlighet att ansluta. De viktigaste nackdelarna är att denna 
anslutningsmetod har negativ inverkan på körtiderna (eftersom anslutningsklasserna 
måste genereras under körning) samt att XWS-security inte kan användas. 

3. Via dynamiskt anropsgränssnitt (dynamic invocation interface) vilket kan användas 
när serverns signatur eller namn inte är känt vid kompileringen. Det programmatiska 
tillvägagångssättet är betydligt mer komplicerat jämfört med de andra 
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tillvägagångssätten. Ingen kod genereras för själva anslutningen utan all 
anslutningskod finns i klientklassen. Denna anslutningsmetod rekommenderas i [20] 
för de programmerare som är väl förtrogna med WSDL-dokument. 

 
Klienter i AXIS 
 
I AXIS har jag endast hittat två möjliga anslutningssätt för klienter: 

1. Statiska stubbar vilket precis som för JWSDP innebär att källkoden för anslutningen 
genereras vid kompileringstillfället utifrån serverns WSDL-fil. Stubbarna genereras 
med ett program som heter WSDL2Java. 

2. Anslutning via dynamiskt anropsgränssnitt vilket liknar det tredje tillvägagångssättet 
ovan. Det programmatiska tillvägagångssättet är inte lika komplicerat som för 
JWSDP, dessutom finns många exempel tillgängliga (t ex [6]) vilka innehåller både 
tillvägagångssätt och beskrivning av de olika metodanrop som måste göras. 

 

5.2.3 JAX-RPC (Java based API for XML-based RPC) 
JAX-RPC (byter namn till JAX-WS under 2005) [21] är den specifikation som Sun har 
utvecklat för att stödja XML-baserade fjärranrop. Tillsammans med specifikationen finns 
också ett antal paket vilka ger tillgång till standardiserade gränssnitt vilka underlättar 
väsentligt för den programmerare som vill utveckla Web Services. I denna implementation 
hanteras kommunikationen via de gränssnitt som JAX-RPC ger tillgång till. 

5.3 Autentiseringsserver 
Autentiseringsserverns syfte är att kontrollera innehavet av den privata nyckel som tillhör 
användaren av det certifikat som skickas till servern vid autentiseringstillfället. Dessutom 
kontrolleras att användarens certifikat är signerat av rotcertifikatet. Om autentiseringen lyckas 
skickas en krypteringsnyckel till klienten vilken senare används under kommunikationen 
mellan den säkrade filservern och den säkrade filklienten vilkas funktionalitet beskrivs i 
avsnitt 5.5 respektive 5.6. Tyvärr kan inte individuella sessionsnycklar användas i filservern 
och klienten varför en gruppnyckel används. Detta innebär att alla klienter som ansluter får 
samma sessionsnyckel. Problemet beskrivs närmare i avsnitt 5.5.2. 

5.3.1 Arkitektur 
Eftersom autentiseringsprocessen utförs i flera olika steg finns på servern ett antal metoder 
som motsvarar varje steg i autentiseringen vilka beskrivs nedan. Varje metod anropas från 
klienten vilken också bifogar sessionsdata. Vissa av metoderna innebär mer arbete för servern 
än andra vilket skulle kunna användas av en obehörig för att utföra en så kallad DOS-attack 
detta har jag dock inte tagit hänsyn till i implementationen.  
Metoderna och deras syfte är: 

1. exchangeCertificates – låter server och klient utbyta certifikatsinformation 
signaturbegäran. 

2. getVerification – anropas av klienten när denne signerat signaturbegäran och 
verifierat certifikatet som erhölls i exchangeCertificates. 

3. exchangeCRL – denna metod används av servern och klienten för att framförhandla 
vilken revokeringslista som ska användas då CRL-servern inte är tillgänglig. 

4. getSymmetricKey- returnerar den symmetriska nyckel som ska användas för fortsatt 
kommunikation om autentiseringen gick bra. 
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5.3.2 Metoden exchangeCertificates 
Denna metod är den första att anropas från klienten. Indata till metoden är två strängar vilka 
innehåller: 
 

1. Klientens certifikat vilket skickas i sk DER-format vilket innebär att certifikatsdatat är 
BASE64-kodat och sedan används begränsarna ”-----BEGIN CERTIFICATE-----” 
och ”-----END CERTIFICATE-----” för att ange vart certifikatsdata börjar och slutar. 

 
2. Klientens signeringsbegäran vilken servern måste kryptera för att visa innehavet av 

den privata nyckeln (se 2.4.1 för mer information om signeringsdata). Signeringsdata 
är också här BASE64-kodat. 

 
Servern behandlar inte data utan sparar data i instansvariabler för verifiering och signering i 
metoden getVerfication. Servern genererar nu den signeringsbegäran som klienten ska 
signera för att visa sitt innehav av den privata nyckeln och returnerar denna tillsammans med 
serverns certifikat vilket skickas enligt samma format som klientens. Under 
implementationsarbetet noterades en vikig skillnad då AXIS har stöd för att returnera många 
fler datatyper än JWSDP. I AXIS-fallet returnerades ett objekt av typen Vector medan en 
strängarray testades som returtyp i JWSDP. Tyvärr innehöll JWSDP-implementationen en 
bugg vilken innebär att strängarrayer inte kunde serialiseras och därmed var konverteringen 
till SOAP-meddelanden inte möjlig. Problemet löstes med en speciell sträng som markerade 
gränsen mellan signeringsdata och certifikatsdata, lösningen kan jämföras med hur e-
postmeddelanden kodas när olika multimediaformat (ex MIME [27]) skickas över Internet. 
 

5.3.3 Metoden exchangeCRL 
Metodens syfte är att möjliggöra för klienten och servern att framförhandla den mest aktuella 
revokeringslista som finns tillgänglig då CRL-servern inte är tillgänglig. Detta görs genom att 
klienten skickar sin revokeringslista till servern, servern verifierar att revokeringslistan är 
giltig genom att kontrollera signaturen och giltighetstiden. Servern returnerar sedan sin 
revokeringslista om den är skapad vid en senare tidpunkt (dvs. mer aktuell) annars returneras 
klientens revokeringslista. Servern kan givetvis inte kontrollera att klienten verkligen 
använder den revokeringslista som servern föreslår men detta är inte heller syftet med 
metoden.  
 
Det är mycket viktigt att revokeringslistans signatur kontrolleras eftersom listan innehåller 
serienummer för de certifikat som är revokerade (ogiltigförklarade). Skulle listans signatur 
inte kontrolleras skulle en felaktig revokeringslista kunna leda till att ett revokerat certifikat 
godkänns eller att ett giltigt certifikat inte accepteras trots att det inte revokerats. Signaturen 
kontrolleras genom att dekryptera signaturdatat med den publika nyckel som tillhör den 
betrodda auktoritet vilken genererat revokeringslistan (i detta fall rotcertifikatet tillhörande 
den certifikatsutfärdare som används). Sedan jämförs det dekrypterade datat med en hash av 
revokeringslistan som räknas fram utifrån revokeringslistans innehåll. Dessa två datamängder 
måste givetvis överensstämma. 

5.3.4 Metoden getVerification  
Denna metod tar emot det signeringsdata som klienten krypterat med sin privata nyckel. Nu 
har servern tillgång till klientens krypterade signeringsdata, klientens certifikat och det 
rotcertifikat som använts för att signera klientens certifikat. Servern ska nu dekryptera 
klientens signeringsdata för att verifiera att klienten verkligen innehar den privata nyckeln. 
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Detta gör servern genom att använda den publika nyckel som finns i klientens certifikat men 
innan nyckeln används måste certifikatet kontrolleras vilket utförs av klassen 
”Certvalidator” (se 5.9). Dessa delar i certifikatet kontrolleras: 
 

• Giltighetstid 
• Signatur  
• Serienummer (får ej finnas i revokeringslistan) 

 
Om certifikatet är giltigt och det dekrypterade signeringsdatat överensstämmer med den 
signeringsbegäran som servern skickade i metoden exchangeCertificates så har klienten 
verifierat innehavet av den privata nyckeln som tillhör det givna certifikatet. Eftersom ingen 
accesskontroll implementerats så godkänns klienten. Servern ska nu verifiera att den 
verkligen är den server den utgett sig för att vara (annars hade autentiseringen inte varit 
ömsesidig). Därför krypterar nu servern den signeringsbegäran som klienten skickat, 
BASE64-kodar den och returnerar till klienten  
 

5.3.5 Metoden getSymmetricKey 
Denna metod anropas av klienten då denne verifierat serverns signatur för att hämta den 
symmetriska krypteringsnyckeln. Självfallet ska nyckeln endast returneras då servern lyckats 
autentisera klienten och därför finns en instansvariabel som sätts i metoden getVerification 
när autentiseringen genomförts med lyckat resultat. För att skydda nyckeln mot obehöriga när 
den skickas krypteras nyckeldatat med klientens publika nyckel vilket garanterar att endast 
klienten (som håller den privata nyckeln) kan dekryptera sessionsnyckeln. Även här 
returneras nyckeldatat BASE64-kodat. 
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  Figur 5.5: Schematisk bild som visar de olika faser som autentiseringsfasen består av. 
 

5.4 Autentiseringsklient 
Autentiseringsklienten utför uppkopplingen mot autentiseringsservern via dynamisk proxy-
kod. Detta innebär att anslutningen till servern inte utförs via några statiska stubbar utan görs 
via ett ServiceFactory-objekt. Detta medför att ändringar i serverns gränssnitt inte påverkar 
klientens förmåga att ansluta vilket är fallet då statiska stubbar används. Självfallet måste 
själva klienten anpassas så att rätt metodnamn och datatyper används. 
 
Autentiseringsklienten är uppbyggd av tre klasser: 

1. AuthClient - innehåller den kod som krävs för att utföra själva autentiseringen 
2. AuthClientGUI – innehåller koden för det grafiska gränssnittet 
3. AuthClientStarter – innehåller kod som instansierar och kör de två andra klasserna. 

 
Skälet till denna uppdelning är att möjliggöra användande av autentiseringsklienten utan det 
grafiska gränssnittet vilket var ett krav från FOI. 
 

CRL CRL 

Sessionsnyckel krypterad med 
klientens publika nyckel om 
autentiseringen lyckades.   

Begär sessionsnyckel 

Krypterad signaturbegäran om 
autentiseringen lyckades 

Krypterad signaturbegäran 

Mest aktuella revokeringslistan 
(serverns eller klientens) 

Klientens CRL (endast om 
CRL-servern är otillgänglig) 

Serverns certifikat,  
Serverns signaturbegäran 

Autentiserings- 
server 

Klientens certifikat,  
Klientens signaturbegäran 

CRL- 
server 

Validera 
servercertifikatet 
och dekryptera 
signaturbegäran. 
Om valideringen 
misslyckas eller om 
signaturbegäran inte 
överrensstämmer 
avbryts 
autentiseringen. 

Validera 
klientcertifikatet och 
dekryptera 
signaturbegäran. 
Om valideringen 
misslyckas eller om 
signaturbegäran inte 
överensstämmer 
avbryts 
autentiseringen och 
null returneras. 

Autentiserings- 
klient 

CRL- 
server 



  

Andreas Frey - 37 -  

5.4.1 AuthClient 
Denna klass innehåller all kod som krävs för att ansluta till autentiseringsservern och utföra 
autentiseringen. Parametrarna till klassen såsom adress till servern, sökväg till filer mm anges 
i en XML-formaterad fil som pekas ut av en miljövariabel.  
Eftersom tillgång till den privata nyckeln som används för att kryptera serverns 
signeringsbegäran ska vara begränsad till den person som äger nyckeln måste infrastruktur för 
nyckelhanteringen skapas. Detta ligger utanför syftet med detta examensarbete men förslag 
som att spara nyckeln på ett USB-minne har framförts under tiden på FOI. Men självfallet 
måste tillgänglig teknik för att skydda nyckeln digitalt också användas vilket har lösts genom 
att nyckelfilen som innehåller nyckeln sparas krypterad. Nyckeln som krävs för att dekryptera 
nyckelfilen genereras från det lösenord som användaren anger under körning. 
 
Klassen innehåller endast en publik metod (förutom konstruktor), metoden heter 
runAuthClient och har två viktiga inparametrar: 

1. En sträng innehållande ett alias vilket används för att klienten ska kunna välja vilka 
filer som ska läsas in (om flera certifikatsfiler finns i samma katalog). 

2. Ett lösenordsobjekt innehållande det lösenord som krävs för att dekryptera den privata 
nyckeln. 

 
Metoden börjar med att läsa in de certifikat och nycklar som krävs för autentiseringen från 
filer. Den privata nyckeln dekrypteras med hjälp av lösenordet som lösenordsobjektet 
innehåller. Lösenordsobjektet (Keystore.PasswordProtection) innehåller metoder för att 
förstöra lösenordet efter användning för att möjliggöra förhöjd säkerhet i programmet. Sedan 
instansieras nödvändiga objekt för anslutningen till servern. När anslutningen skapats utförs 
autentiseringen enligt de steg som beskrevs för serverdelen; 
 

1. Metoden exchangeCertificates anropas för att utbyta certifikatsinformation och 
signeringsbegäran.  

2. Klienten försöker ansluta till CRL-servicen för att hämta den senaste 
revokeringslistan. Om detta misslyckas anropas metoden exchangeCRL för att 
framförhandla den senast uppdaterade revokeringslistan. 

3. Metoden getVerification anropas för att skicka den krypterade signeringsbegäran. 
Som svar får serverns krypterade signeringsbegäran om klienten godkändes. 

4. Metoden getSymmetricKey anropas för att hämta den symmetriska nyckel som 
kommer att användas i den säkrade filöverföringsklienten.  

 
Den symmetriska nyckeln sparas nu till fil och metoden returnerar en strängarray 
innehållande information om hur autentiseringen fortlöpt. 

5.4.2 AuthClientGUI 
För att kunna demonstrera hur autentiseringsklienten är tänkt att använda har ett grafiskt 
gränssnitt byggts. Gränssnittet ser ut som följer: 
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Figur 5.6: Bilder från det grafiska gränssnittet. 
 
Meningen är att användaren anger användarnamn och lösenord och sedan klickar på ”Sign 
in”. När lösenordet verifierats (genom att filen innehållande den privata nyckeln dekrypterats) 
visas anslutningsdelen av gränssnittet där användaren klickar på ”Connect”. Autentiseringen 
utförs och resultatet presenteras i textrutan. Dessutom visas ett rött hänglås så länge som 
användaren inte autentiserats. När autentiseringen är slutförd visas ett grönt hänglås. 
Metoden regAuthClient måste anropas innan klassen används, metoden tar en instans av 
AuthClient-klassen och krävs för att AuthClientGUI-klassen ska kunna anropa de metoder 
som startar autentiseringen.  Skälen till att denna klass inte själv skapar en instans av 
AuthClient-klassen är att det grafiska gränssnittet och autentiseringsklassen körs i två olika 
trådar för att möjliggöra uppdatering av gränssnittet under autentiseringen. Dessutom ska kod 
för att generera grafiken inte finnas i autentiseringskoden eftersom det ska vara möjligt att 
köra autentiseringsklienten utan det grafiska gränssnittet. Detta är också varför klassen startas 
från AuthClientStarter.  
 

5.4.3 AuthClientStarter 
Klassens syfte är att instansiera ett AuthClient-objekt och ett AuthClientGUI-objekt samt 
överföra de referenser till klasserna som krävs för att programmet ska fungera. Klassen 
innehåller en main-metod vilken startar autentiseringsklienten. 
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5.5 Säkrad filöverföringsserver 
Eftersom autentiseringen endast resulterar i en gemensam symmetrisk sessionsnyckel för 
klienten och servern innehåller examensarbetet också en demonstrationsapplikation som visar 
hur denna sessionsnyckel kan användas för att skydda kommunikationen mellan server och 
klient. 
Syftet med applikationen är att visa tillvägagångssättet för additionen av det säkerhetslager 
som XWS-security ger tillgång till, varför själva applikationen är mycket enkel. Normalt sett 
skulle en hänvisning till handledningen [13] räcka men eftersom det programmatiska 
tillvägagångssättet saknas i denna handledning har jag valt att i detalj visa metodiken för att 
lägga till säkerhetslagret till en Web Service i JWSDP. I handledningen beskrivs hur XWS-
security fungerar samt de förberedelser som måste göras för att använda XWS-security. I 
handledningen finns också beskrivet den formella syntaxen för de konfigurationsfiler som 
kommer att beskrivas nedan samt information om hur de exempel som ingår i JWSDP ska 
köras dock saknas som sagt det programmatiska tillvägagångssättet.  

5.5.1 SecureFileService 
Denna klass är som tidigare beskrivet mycket enkel i uppbyggnaden. Den har en metod 
(getFile) som tar en sträng innehållande en absolut sökväg till en fil som argument och 
returnerar filens innehåll som en sträng. Klassen representerar den server som 
uppdragsgivaren (FOI) vill säkra varför tyngdpunkten i denna beskrivning ligger på 
tillvägagångssättet när klassen kompileras och publiceras. 

5.5.2 Kompilering med säkerhetstillägg 
Normalt sett när man bygger en server i JWSDP finns två möjligheter: 

1. Serverns interface genereras utifrån en färdig WSDL-fil. 
2. Serverns WSDL-fil genereras utifrån ett Java-interface. 

 
Eftersom en applikationsprogrammerare troligtvis föredrar att skriva ett Javainterface istället 
för den mycket mer omfattande WSDL-filen kommer detta tillvägagångssätt att användas. Det 
bör dock nämnas att många utvecklingsmiljöer genererar WSDL-filen utifrån ett 
klassdiagram. Det finns också fall då applikationsutvecklaren endast har tillgång till WSDL-
filen (t ex när denne ska bygga en server med samma interface som en server någon annan har 
publicerat) varför den första möjligheten också är intressant. För att generera WSDL-filen 
finns i JWSDP ett kommando som heter ”wscompile” [6, 13] vilket också genererar den 
säkerhetsspecifika kod som adderar XWS-security-lagret. I samband med nästa version av 
JAX-RPC [18] kommer detta kommando att ersättas av ett annat kommando och 
parametrarna till det nya kommandot är ännu okända, JAX-RPC kommer i samband med 
versionsbytet att byta namn till JAX-WS. För att generera WSDL-filen och den 
säkerhetsspecifika koden används följande kommando: 
 

 
Figur 5.7: Kommando för att generera WSDL-fil och säkerhetsspecifik kod i JWSDP. 
 

C:\Sun\AppServer\jdk\jre\bin\java.exe -
Djava.endorsed.dirs=C:\Sun\AppServer/lib/endorsed –classpath  
%JWSDPCLASSPATH% com.sun.xml.rpc.tools.wscompile.Main -keep  
-gen:server -mapping  mapping.xml -security encrypt-server.xml  
-verbose -Xprintstacktrace config-interface.xml 
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Vissa av parametrarna är fetstilta eftersom dessa är speciella för säkerhetsdelen i 
kompileringen. Parametrarna är: 

• “%JWSDPCLASSPATH%” vilket är en miljövariabel som pekar ut de jar-filer som 
innehåller XWS-security-specifik kod. Om denna inte anges kommer ”wscompile” att 
använda sig av de paket som medföljer applikationsservern vilka i sin tur inte 
innehåller de klasser som krävs för att skapa den säkerhetsspecifika koden. 

• ”-security” är den flagga som anger att säkerhetsspecifik kod ska genereras, 
parametern måste efterföljas av sökvägen till konfigurationsfilen som beskrivs nedan. 

• ”encrypt-server” är sökvägen till konfigurationsfilen för säkerhetsinställningarna. 
• “config-interface.xml” är sökvägen till konfigurationsfilen för ”wscompile”. 

 
Förklaring för de övriga parametrarna finns i handledningen till JWSDP [13].  
 
Filen encrypt-server.xml 
Denna fil innehåller de inställningar som sätter hur den säkerhetsspecifika koden ska fungera. 
Den formella definitionen för denna fil finns tillgänglig i handledningen till JWSDP[13]. För 
denna applikation ser filen ut som följer: 
 

 
Figur 5.8: Säkerhetskonfigurationsfil för servern. 
 
Taggen ”<RequireEncryption>” specificerar att inkommande meddelanden kommer att vara 
krypterade. Eftersom inga ytterligare inställningar specificerats för denna tagg kommer inte 
meddelandehuvudet att vara krypterat utan endast meddelandets innehåll. Skulle ett 
inkommande meddelande skilja sig från det som specificerats i konfigurationsfilen kommer 
meddelandet inte att kunna tolkas (även om ingen kryptering applicerats på meddelandet). 
Filen specificerar också att alla utgående meddelanden ska krypteras med den symmetriska 
nyckel som har alias ”sessionKey” i nyckelfilen. Eftersom detta alias sätts statiskt i 
konfigurationsfilen kan inte individuella sessionsnycklar användas utan endast gruppnycklar 
där alla parter har samma sessionsnyckel kan användas. Om detta förfarande skulle ändras 
skulle autentiseringsservern kunna skriva ner sessionsnyckeln till nyckelfilen med 
användarens alias och på så sätt skulle individuella sessionsnycklar kunna användas. Under 
examensarbetet har en lösning på detta problem sökts utan resultat. Försöken att hitta en 

<xwss:JAXRPCSecurity 
xmlns:xwss="http://java.sun.com/xml/ns/xwss/config">     
<xwss:Service> 
<xwss:SecurityConfiguration dumpMessages="true"> 
     <!-- 
          Encryption requirement. As no target is specified, 

the contents of the soap body of the request are expected 
to be encrypted.  

     --> 
     <xwss:RequireEncryption/> 

<!-- 
Encrypt using a symmetric key associated with the given alias 
--> 

     <xwss:Encrypt> 
      <xwss:SymmetricKey keyAlias="sessionKey"/> 
     </xwss:Encrypt> 
</xwss:SecurityConfiguration> 
</xwss:Service> 
 
<xwss:SecurityEnvironmentHandler> 

SecureFileService.SecurityEnvironmentHandler 
</xwss:SecurityEnvironmentHandler> 
 
</xwss:JAXRPCSecurity> 
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lösning fick avbrytas då tiden inte längre räckte till. Bland annat så testades att utelämna 
attributet ”keyAlias” och dess innehåll vilket bryter mot specifikationen och kompileringen 
misslyckas.  
 
Notera också att något ”keyAlias”-attribut inte anges för inkommande meddelanden, detta 
beror på att det nyckelalias som används vid kryptering av utgående meddelanden på både 
klient och serversida adderas i säkerhetsinformationen som adderas till meddelandet. Detta 
innebär att den mottagande sidan använder det nyckelalias som anges i meddelandet för att 
dekryptera meddelandet. Ett förkortat meddelande finns nedan. I appendix finns fullständiga 
utdrag av de meddelanden som skickas mellan server och klient. Slutligen finns en tagg i 
inställningsfilen som heter ”SecurityEnvironmentHandler” vilken specificerar vilken klass 
som hanterar de nycklar och eventuella certifikat som XWS-security lagret använder sig av. 
Denna klass beskrivs i avsnitt 5.5.3. 
 
Filen config-interface.xml 
 

 
Figur 5.9: Konfigurationsfil för servern. 
 
 
Denna inställningsfil har inget med XWS-security att göra utan specificerar de parametrar 
som krävs för att kunna kompilera och publicera en Web Service. Skälet till att den tas upp 
under detta kapitel är för att visa att ingen säkerhetsspecifik kod ingår i filen. 

5.5.3 SecurityEnvironmentHandler 
För att den säkerhetsspecifika kod som genereras ovan ska kunna läsa in nycklar och certifikat 
oberoende av miljö och valda säkerhetslösningar så har Sun valt att låta 
applikationsutvecklaren själv programmera en klass som i exempelapplikationerna heter 
”SecurityEnvironmentHandler”. Denna klass innehåller endast en metod som heter 
”handle” vilken hanterar de så kallade ”callbacks” som den säkerhetsspecifika koden 
genererar. Ett ”callback” går att jämföra med ett undantag, det är helt enkelt en begäran om 
något som utomstående kod ska hantera. När den säkerhetsspecifika koden upptäcker att data 
ska krypteras med en symmetrisk nyckel används ett ”callback” för att hämta den 
symmetriska nyckeln, ”SecurityEnvironmentHandler”-klassen hanterar detta genom att 
hämta den symmetriska nyckeln (i detta fall från fil) och sedan sätta nyckeln i den anropande 
klassen vars referens fås från ”callback”-klassen. 
 
Ett förenklat kodexempel ses nedan: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jax-rpc/ri/config"> 
  <service  
      name="SecureFileService"  
      targetNamespace="urn:Foo"  
      typeNamespace="urn:Foo"  
      packageName="SecureFileService"> 
<interface name="SecureFileService.SecureFileServiceIF" 
servantName="SecureFileService.SecureFileServiceImpl"/> 
  </service> 
</configuration> 
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Figur 5.10: Förenklat kodexempel som visar hur en enkel säkerhetshanterare kan se ut. 

5.6 Säkrad filöverföringsklient 
Denna klass har precis som serverdelen en mycket enkel struktur. Klienten ska anropa servern 
med ett krypterat meddelande, servern kommer sedan att svara med ett krypterat meddelande. 
Själva krypteringen och dekrypteringen sköts som tidigare beskrivits av XWS-security-lagret 
helt transparent för klienten. För att säkerhetslagret ska aktiveras krävs att klienten anropar 
servern via statiska stubbar (se 5.2.2) enligt [20]. Precis som på serversidan måste den 
säkerhetsspecifika koden som krypterar meddelandet genereras vilket görs av följande 
kommando. 
 

 
Figur 5.11: Kommando för att generera säkerhetsspecifik klientkod i JWSDP. 
 
 
Precis som för serverdelen så beskrivs de fetstilta parametrarna nedan: 

• “%JWSDPCLASSPATH%” är samma miljövariabel som för den säkrade 
filöverföringsservern, dvs sökvägen till de paket som krävs för kompileringen. 

• ”-security” är den flagga som anger att säkerhetsspecifik kod ska genereras, 
parametern måste efterföljas av sökvägen till konfigurationsfilen som beskrivs nedan. 

• ”encrypt-using-symmkey-client.xml” är sökvägen till konfigurationsfilen för 
säkerhetsinställningarna. 

• “client-config.xml” är sökvägen till konfigurationsfilen för ”wscompile”. 
 
Parametrarna för kompileringen av klientkoden är mycket lika parametrarna för 
kompileringskommandot för serverdelen. För denna applikation råkar den säkerhetsspecifika 
konfigurationsfilen (”encrypt-using-symmkey-client.xml”) vara identisk med 
motsvarande fil för serverdelen (”encrypt-server.xml”) vilket beror på att exakt samma 
konfiguration ska användas (kryptering av in och utgående meddelanden med en viss 
sessionsnyckel). Konfigurationsfilen (“client-config.xml”) innehåller information som 
kompileringskommandot kräver och innehåller inte någon säkerhetsspecifik information. 
 

 
Figur 5.12: Konfigurationsfil för klienten. 
 

<configuration xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jax-rpc/ri/config"> 
<wsdl 
location="http://localhost:8080/SecureFileService/SecureFileService?WSDL" 
packageName="SecureClient" />  
</configuration> 

C:\Sun\AppServer\jdk\jre\bin\java.exe 
-Djava.endorsed.dirs=C:\Sun\AppServer/lib/endorsed  
-classpath=%JWSDPCLASSPATH% com.sun.xml.rpc.tools.wscompile.Main 
-gen:client -keep -security encrypt-using-symmkey-client.xml  
-verbose client-config.xml

public void handle(Callback[] callbacks){
 

DecryptionKeyCallback cb = (DecryptionKeyCallback)callbacks[i]; 
                 

if (cb.getRequest() instanceof AliasSymmetricKeyRequest) { 
  AliasSymmetricKeyRequest request = cb.getRequest(); 
  String alias = request.getAlias(); 
  SecretKey symmKey = (SecretKey) symmKeyStore.getKey(alias); 
  request.setSymmetricKey(symmKey); 
} 
… 
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När server och klient konfigurerats så kan kommunikationen ske skyddat. I figur 5.13 nedan 
visas ett förkortat utdrag från en körning med säkerheten aktiverad. Fullständiga SOAP-
meddelanden finns i appendix A och B. 
 

 
Figur 5.13: Säkrat SOAP-meddelande. 
 

 

5.7 CRL-server 
Denna klass är implementerad av min handledare (Dan Nordqvist) på FOI. 
CRL-serverns syfte är att distribuera de revokeringslistor som används under 
autentiseringsproceduren. Revokeringslistorna används då ett certifikat ogiltigförklaras 
(revokeras) vilket bl.a. sker då säkerheten kring den privata nyckeln är åsidosatt (t ex då 
någon förlorat sin privata nyckel). Servern har en metod (”getCRL”) vilken anropas av 
klienten för att hämta revokeringslistan, revokeringslistan returneras som en sträng. Hur själva 
revokeringslistan genereras beror på den underliggande arkitekturen men i detta arbete har vi 
valt att låta en schemalagd aktivitet (aktiveras i Windows) generera revokeringslistan genom 
programmet OpenSSL. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns0="urn:Foo" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
env:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
 <env:Header> 
  <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-  
   open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"  
   env:mustUnderstand="1"> 
    <xenc:ReferenceList xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
     <xenc:DataReference URI="#XWSSGID-11289320342832078702885"/> 
    </xenc:ReferenceList> 
  </wsse:Security> 
 </env:Header> 
<env:Body> 
 <xenc:EncryptedData xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  Id="XWSSGID-11289320342832078702885"   
  Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content"> 
  <xenc:EncryptionMethod  
   Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/> 
    <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
      <ds:KeyName>sessionKey</ds:KeyName> 
    </ds:KeyInfo> 
    <xenc:CipherData> 
      <xenc:CipherValue> 
        GN9mnu1gZ1B+nCMWBY2DitvuLwj5CaZsj5ZEaci... 
      </xenc:CipherValue> 
    </xenc:CipherData> 
  </xenc:EncryptedData> 
 </env:Body> 
</env:Envelope> 
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5.8 CRL-klient 
Klassens syfte är att ansluta till CRL-servern och hämta revokeringslistan. Klassen kapslar in 
de metoder och som används vid anslutningen till servern. Metoden ”getCRL” returnerar ett 
X509CRL-objekt till den klass som instansierat och anropat klassen. 

5.9 CertValidator 
Denna klass innehåller kod för att validera giltigheten på ett certifikat. Klassen innehåller 
metoden ”validate” vilken inte returnerar något utan kastar ett undantag om valideringen 
misslyckas. 
Dessa kriterier måste vara uppfyllda för att certifikatet ska godkännas: 

• Certifikatets giltighetstid kontrolleras så att dagens datum ligger inom det tidsintervall 
då certifikatet är giltigt. 

• Certifikatets signatur kontrolleras genom att dekryptera signaturen med 
certifikatsutgivarens publika nyckel (som ju finns tillgänglig i rotcertifikatet) och 
sedan jämföra det dekrypterade signaturdatat med en hash av certifikatsdatat. Detta 
säkerställer att den information som finns i certifikatet inte ändrats sedan certifikatet 
signerades. 

• Certifikatets serienummer får inte finnas med bland de serienummer som listas i den 
revokeringslista som antingen framförhandlats mellan server och klient eller erhållits 
av den CRL-service som beskrevs tidigare. 

 

5.10 PrivateKeyReader 
Denna klass kapslar in de metoder som krävs för att läsa in den krypterade nyckelfilen som är 
sparad enligt PKCS#8 (se kapitel 2.3.6). Klassen innehåller endast metoden ”read” vilken tar 
sökvägen till filen samt lösenordet som krävs för att skapa dekrypteringsnyckeln. För att höja 
säkerhetsnivån vid hanteringen av lösenordet skickas endast en referens till ett 
”PasswordProtection”-objekt vilket är ett objekt som ingår i Java:s standardpaket, objektet 
är skapat just för att hantera känsliga lösenord. Den privata nyckeln som nyckelfilen 
innehåller returneras om lösenordet var giltigt. 

5.11 RSASigner 
Denna hjälpklass har tre metoder: 

1. ”getSignData” - skapar en signaturbegäran (vilken sedan skickas till den andra 
parten i autentiseringsfasen). 

2. ”encrypt” - krypterar en signaturbegäran med en viss nyckel. 
3. ”decrypt” - dekrypterar en signaturbegäran med en viss nyckel. 

 
Klassen kan givetvis användas i andra syften än just autentiseringssyften men eftersom 
krypterat data BASE64-kodas så kan den vara svår att använda i andra applikationer utan 
justeringar. 
 

5.12 Problem under implementationen 
I detta kapitel beskrivs några av de problem påträffades under implementationsarbetet. 

5.12.1 Skör teknik 
Under utvecklingsarbetet märktes att mycket små ändringar i källkod eller uppsättning av filer 
såsom WSDL-fil leder till att hela systemet blir oanvändbart, detta gäller både JWSDP och 
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AXIS. Dessa fel yttrade sig på klientsidan genom att ett undantag kastas och trots att hela 
stacken av undantag skrevs ut så gavs mycket svårtolkade felmeddelanden. Ett exempel var 
när en server kompilerades och publicerades korrekt på applikationsservern men ett undantag 
kastades när klienten försökte göra ett anrop till servern. Undantaget var av typen 
JAXRPCException och felmeddelandet löd ”JAXRPCException 28; missing port 

information”. Problemet som uppenbarade sig i applikationsserverns loggfil var att en 
referens till ett objekt inte sattes ordentligt och ”null” refererades.  

5.12.2 Handlers i AXIS 
Som beskrivits tidigare i rapporten kan man i AXIS aktivera handlerklasser vilka hanterar 
eller använder de SOAP-meddelanden som skickas och tas emot, dock lyckades jag inte 
aktivera dessa klasser på AXIS-systemet trots att nödvändiga inställningar gjorts i 
publiceringsfilerna vilket innebar att de förväntade resultaten som handlerklasserna skulle 
bidra till uteblev. 
 

5.12.3 Web Service Security 
När autentiseringsklasserna var klara började arbetet med att använda den symmetriska nyckel 
som framförhandlades under autentiseringsfasen. Vid en första anblick kan det tyckas enkelt 
att använda de paket som utför krypteringen men det visade sig betydligt krångligare än 
väntat framförallt beroende på bristande dokumentation. Mycket tid har ägnats åt att leta i 
forum och diskussionstrådar på Internet för att hitta information om felmeddelanden och 
konfigurationsspecifika problem. Jag anser dessutom att abstraktionsnivån som Sun har valt 
för säkerhetsdelen i JWSDP är för hög. Med detta menar jag att applikationsprogrammeraren 
förlorar kontrollen över hur paketet ska fungera och hur säkerheten ska appliceras på de 
meddelanden som skickas. Detta problem kommer troligtvis att försvinna i samband med 
nästa version av XWS-security då ”handler”-konceptet från AXIS ska kunna användas i 
JWSDP. Denna uppgift är dock inte verifierad utan bygger på antaganden utifrån det utkast av 
nästa API som publicerats [19]. 

5.12.4 Serialiserare och deserialiserare 
När ett objekt i Java ska sparas till disk eller sändas över ett nätverk måste det serialiseras 
vilket innebär att objektet konverteras till ett format som är standardiserat för att sedan kunna 
sändas eller sparas till disk. När objektet sedan ska läsas in i minnet deserialiseras data och 
objektet skapas i precis samma tillstånd som det var vid serialiseringen. Serialisering är ett 
vanligt begrepp som används i många Java-baserade applikationer framförallt inom Web 
Services. Eftersom anrop till en Web Service utförs via vanliga metodanrop i klienten där det 
data som ska skickas från klient till server anges som parametrar i metodanropet används 
serialisering av objekt för att möjliggöra sändning av objekten. För att möjliggöra serialisering 
och deserialisering av objekt i JWSDP finns en möjlighet att specificera klasser som ska 
kunna instansieras utifrån serialiseringsdata. Detta innebär alltså att både server och klient 
måste ha tillgång till klassfilen för det objekt som ska skickas. Det problem som jag råkat ut 
för under implementationen är att den ena parten inte kan tolka det data som kommer i ett 
meddelande trots att en passande klassfil finns tillgänglig. Dessutom saknas serialiserare och 
deserialiserare för många viktiga objekt (såsom ”String array”) i JWSDP:s 
grundutförande. 

5.12.5 Sönderskrivna domäner 
I JAS (Java Application Server) skapar man en så kallad domän vilken innehåller de 
applikationer som ska publiceras. Vid start av applikationsservern läses data in från domänen 
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och publicerade applikationer som domänen innehåller startas. Vid normalt avslut av 
applikationsservern sparas tillståndsdata och applikationsservern kan stängas av men om 
datorn stängs av (t ex vid strömavbrott eller av en slarvig användare som inte avslutar 
applikationsservern innan datorn stängs av) sparas inte tillståndsdata och i vissa fall går 
domänen inte längre att starta. Detta fel yttrar sig i serverns loggfil så här: 
 

 
Figur 5.14: Utdrag ut loggfil. 
 
 

[#|2005-10-10T08:34:49.851+0200|SEVERE|sun-appserver-
pe8.1_02|javax.enterprise.system.core|_ThreadID=10;|UnknownException 
during startup.  
... 
com.sun.appserv.server.ServerLifecycleException: [C4003]:  
Error occurred on connection creation [127.0.0.1:7676]. - cause: 
java.net.ConnectException: Connection refused: no further information 
... 
java.net.ConnectException: Connection refused: no further information at 
com.sun.enterprise.jms.JmsProviderLifecycle.checkProviderStartup(JmsProvi
derLifecycle.java:427) 
...  
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused: no further 
information at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.checkConnect(Native Method) 
... 21 more 
|#] 
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6 Utvärdering och slutsats 
Eftersom ett autentiseringssystem implementerats har olika attacker testats på lösningen för 
att se att den fungerar som förväntat. En attack som inte testats är en DOS-attack eftersom 
ingen hänsyn tagits till denna attack under implementationsarbetet. Dessutom anser jag att 
applikationsserverns uppbyggnad samt uppbyggnaden av det tekniska systemet (såsom 
brandväggar) har en betydande inverkan på möjligheten att genomföra en DOS-attack. 
 

6.1 Tester 
 
Felaktigt signerat certifikat 
Detta test syftar till att testa hur applikationen hanterar ett autentiseringsförsök där den ena 
parten försöker sända ett certifikat som inte är signerat av den certifikatsutfärdare som 
godkänts enligt den policy som satts upp av applikationsanvändaren. 
 
Applikationen klarade testet och svarade med felkoden: 
”Path does not chain with any of the trust anchors” 
 
Revokerat certifikat: 
Testets syfte är att undersöka hur applikationen behandlar ett certifikat som är revokerat. 
Certifikatets serienummer finns alltså med i CRL-listan som båda parter skickar till varandra, 
tillsammans med serienumret kan också ett skäl specificeras enligt standarden men detta har 
inte använts i detta test. 
 
Applikationen klarade testet och svarade med felkoden: 
“Certificate has been revoked, reason: unspecified” 
 
Felaktigt lösenord till krypterad nyckelfil.  
Detta test visar endast hur applikationen hanterar ett försök att logga in mot applikationen 
med en krypterad nyckelfil där lösenordet för att dekryptera filen är felaktigt. Det undantag 
som kastas då dekrypteringen misslyckas hanteras i applikationen och som svar till 
användaren presenteras texten: 
 
“Unable to open private key file probably due to wrong password” 
 
Felaktig revokeringslista  
Om någon obehörig skulle byta ut revokeringslistan som används mot en revokeringslista där 
signaturen inte är skapad av den certifikatsutfärdare som godkänts enligt policyn måste 
applikationen upptäcka detta så att hänsyn till informationen i revokeringslistan inte tas.  
 
Applikationen klarade testet och svarade med felkoden: 
”CRL not found” 
 
Ej signerat certifikat 
Om ett certifikat inte signerats kommer certifikatet att hanteras på samma sätt som om 
certifikatet signerats av en icke betrodd certifikatsutfärdare och följande felmeddelande ges: 
 
“Path does not chain with any of the trust anchors” 
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Ogiltig sessionsnyckel 
Om någon försöker undvika autentiseringsfasen och kommunicera direkt med den säkrade 
filöverföringsservern kommer inte XWS-securitylagret att kunna tolka informationen som 
skickas. Detta beror på att XWS-securitylagret är konfigurerat för att alla inkommande 
meddelanden måste vara krypterade med en viss sessionsnyckel. Om någon trots allt försöker 
kommunicera direkt mot servern utan sessionsnyckel ges följande felmeddelande: 
 
”Unable to decrypt message” 
 
Allmän körtid 
Eftersom det ofta är önskvärt att veta hur lång tid en viss applikation kräver för att slutföra sin 
uppgift brukar ofta speciella tester utföras för att mäta körtiden. Det är inte gjort i detta 
projekt då körtiden för kommunikationen främst beror på applikationsserverns 
implementation. Som exempel kan nämnas att körtiden för första uppkopplingen mot 
autentiseringsservern och filöverföringsservern är närmare fem sekunder för en vanlig 
arbetsstation (1.5 GHz, Windows XP, 512 Mb Ram). Detta beror på att den kod som krävs för 
att utföra kommunikationen genereras vid första anslutningen.  
 

6.2 Slutsats 
Syftet med examensarbetet var att implementera ett autentiseringssystem med tillhörande 
lösning för skyddad kommunikation för en server och klientlösning som bygger på ”Web 
Service”-konceptet. En prototyp av ett system har implementerats och testats. Resultaten visar 
att säkerheten är förhållandevis enkel att applicera för valfri server och klient. Det största 
problemet med projektet var att säkra kommunikationen vilket försvårades avsevärt av bristen 
på dokumentation för XWS-security som medföljer JWSDP.  
 
Autentiseringssystemet består av ett antal klasser vilka används för att utföra följande 
uppgifter: 
 

• Validera certifikat 
• Verifiera den andra partens innehav av den privata nyckeln 
• Hämta och kontrollera revokeringslistor 
• Utbyta sessionsnycklar 

 
När autentiseringsfasen är slutförd och sessionsnycklar har utbytts kan kommunikationen 
säkras med hjälp av färdiga paket som medföljer JWSDP. För att kommunikationsskyddet ska 
fungera måste viss konfiguration utföras vilken beskrivs i detalj i rapporten. Själva 
kommunikationen skyddas på meddelandenivå vilket innebär att skyddet fungerar oavsett 
nätverkstopologi och kommunikationsprotokoll.  
 
Själva lösningen kan användas som ”proof of concept” snarare än som färdigt 
säkerhetssystem vilket främst beror två problem; dels kan inte individuella sessionsnycklar 
användas vilket beror på det säkerhetslager som används och dels har systemet inte testats i 
den grad som krävs för ett produktionsfärdigt system.  
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7 Framtida arbete 
7.1 XWS-security i JWSDP  
I samband med nästa version av JWSDP kommer XWS-security förändras. Exakt vilka 
skillnader som kommer att vara med i nästa version är inte ännu specificerat men ”handler”-
konceptet ska enligt uppgift vara tillgängligt i nästa version. Undersökningen av XWS-
security bör fortsättas för att hitta andra möjligheter i säkerhetslagret, antingen genom att 
applikationsprogrammeraren själv väljer att kryptera meddelandena via en ”handler” eller 
genom att nya tillvägagångssätt tillgängliggörs.  

7.2 Grafiska gränssnittet 
Det grafiska gränssnitt som utvecklades i arbete bör vidareutvecklas om framtida användning 
av gränssnittet är aktuell. Gränssnittet är enkelt och kan utökas med funktionalitet som 
tydliggör handhavandet av gränssnittet. 

7.3 Administratörsinloggning 
I den prototyp som utvecklats under arbetet sker certifikatsskapande i applikationer utanför 
autentiseringsapplikationen. En annan lösning skulle kunna vara en administratörsinloggning 
där administratören ges möjlighet att skapa certifikat och privata nycklar. Ett problem som då 
måste lösas är säkerheten kring kommunikationen eftersom den privata nyckeln måste vara 
extremt skyddad för utomstående. 

7.4 Behörighetskontroll 
Som nämndes tidigare i rapporten har ingen behörighetskontroll implementerats vilket 
innebär att åtkomst till olika resurser inte kan styras. Denna del implementeras lättast med så 
kallade ”ACL”-objekt (Access Control List) vilka antingen anger vilka användare som har 
tillgång till en viss resurs alternativt anger vilka resurser en viss användare har tillgång till. 

7.5 Autentiseringsinformationsöverlämnande (SAML) 
I vissa autentiseringssystem kan informationen om autentiseringen överlämnas till andra 
domäner. För detta syfte finns ett ramverk kallat SAML (Security Assertions Markup 
Language) vilket specificerar ett XML-baserat överlämnande av autentiseringsinformationen. 
Detta ramverk skulle kunna implementeras i arbetet för att utnyttja 
autentiseringsinformationen i andra domäner än den för tillfället aktiva. 
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Appendix 
Appendix A 
 
Nedan visas ett meddelande där ett certifikat och en signaturbegäran skickas från server till 
klient i klartext: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"   
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <soapenv:Body> 
    <ns1:exchangeCertificates   
    soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
    xmlns:ns1="http://DefaultNamespace"> 
     <in0 xsi:type="xsd:string"> 
      -----BEGIN CERTIFICATE----- 

MIIDtTCCAx6gAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQQFADBdMQswCQYDVQQGEwJTRTESMBAGA
1UECBMJTGlua29waW5nMQwwCgYDVQQKEwNGT0kxGjAYBgNVBAsTEUNvbXB1dGVyIFNlY3
VyaXR5MRAwDgYDVQQDEwdSb290IENBMB4XDTA1MDgxNTExMDEyOFoXDTA2MDgxNTExMDE
yOFowcDELMAkGA1UEBhMCU0UxEjAQBgNVBAgTCUxpbmtvcGluZzEMMAoGA1UEChMDRk9J
MQ8wDQYDVQQLEwZGT0kgNzYxEDAOBgNVBAMTB0FuZHJlYXMxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWD
WFuZGZyZUBmb2kuc2UwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDi/gDQ78
lrTI4CujsFC1xxR3DeP/a90JQiGv0jizFh28Om35VwyONc2QeA/3LjVR8T7z3p/u9KqwK
wSxMauioXfRvEFo3I/ycCXTacmyRfFq8EkaK2CFF+Jad2lNb05+8aZFX4tSZwdBb5UFIi
6lNKc0xNfa5GHWdjZwt8Xzo902RgXVdrvADX4Q0b/KYpQr7AwApcX+H5AuIvqur3wxHgw
1BoyjLFjUM31aOADUhilQjl3ZyCEPJEspfvaKFzmlhoU6oNxUuIivURa0Q9zUh2qT4q+H
9AMx76wlTDenw6FBuv+j48GFaLTzo+YH2ncwBQ+7nU43mOj+SaejLAH7i3AgMBAAGjge0
wgeowCQYDVR0TBAIwADAsBglghkgBhvhCAQ0EHxYdT3BlblNTTCBHZW5lcmF0ZWQgQ2Vy
dGlmaWNhdGUwHQYDVR0OBBYEFMDnghRHl7Q/eh8Oz2X9C2YSnDURMIGPBgNVHSMEgYcwg
YSAFOzNKBoAlO4DSZyRJonXxT8YgBaJoWGkXzBdMQswCQYDVQQGEwJTRTESMBAGA1UECB
MJTGlua29waW5nMQwwCgYDVQQKEwNGT0kxGjAYBgNVBAsTEUNvbXB1dGVyIFNlY3VyaXR
5MRAwDgYDVQQDEwdSb290IENBggkArcyPEgR6byswDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAn6aF
vj0w8f5BChLmKr4dXAl9lhodg0I8vfitDmde3BrOXNhmjTNYL2E9qSSVuqzVXOga1LB55
dNSX/stJB7aQ5ebUWYH/ogs4PAyV4daQ/gh8UCXEna9UqQKAPGRW2zz8nd6jXfMmSa4iG
ViTNvD3eF7RlHEu06BiDK96nj7eeo= 
-----END CERTIFICATE----- 

     </in0> 
     <in1 xsi:type="xsd:string"> 

112549464746130230954215599457954554634675557480250390160916 
     </in1> 
   </ns1:exchangeCertificates> 
  </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
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Appendix B 
Nedan visas ett meddelande där data skickas krypterat med en sessionsnyckel tidigare 
framförhandlad under autentiseringsfasen. 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 <env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
  xmlns:ns0="urn:Repository/wsdl" xmlns:ns1="urn:Repository/types"  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  env:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
  <env:Header> 
   <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis- 
    200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" env:mustUnderstand="1"> 
    <xenc:ReferenceList xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
     <xenc:DataReference URI="#XWSSGID-1130150684828126149697"/> 
    </xenc:ReferenceList> 
   </wsse:Security> 
  </env:Header> 
 <env:Body> 
  <xenc:EncryptedData xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
   Id="XWSSGID-1130150684828126149697"  
   Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content">             
   <xenc:EncryptionMethod  
    Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/>            
   <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">  
    <ds:KeyName> 
     sessionKey 
    </ds:KeyName> 
   </ds:KeyInfo> 
   <xenc:CipherData> 
    <xenc:CipherValue> 
     zScFUGTfoyMW8GDcF99zqCzyYVhCXVkIet2m4Cym1ZMgQQ3Yv/GEKFFc5Dr5DNw5Uo6113 
     Lh3PIk 4G/7AzTjstS+Q5lzA1tOkpMEswV0Xr54WsWnuXJ3LK0KYO0vJDsD8g4ohjftMQQ 
     F6jxULqNYOJAhlLzPfN15gBt4YaHulMVYGSwhSrDVzHqZVitDfEXbE8A8jZ5g+nSXAGCmX 
     lc6GEo0v1L6Jxz7HOgVLjc9OumrXXs1UtQwpwmvZ2FJervNnSN789DPoFCncSJw6zAejra 
     rGNLleFqeBk6kzUPMHVr16hobdV7Ks3VqLzbQosIEngEucyMgXXK+Gyg1TMx4einjIgO16 
     qatRepaaS6ZZ7UnZWCTZG5ssXw+i6zY70sBQmeUKjbsT0A4Or2o9vO9AAEX8 
    </xenc:CipherValue> 
   </xenc:CipherData> 
  </xenc:EncryptedData> 
 </env:Body> 
</env:Envelope> 
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Appendix C 
Nedan visas ett X509-certifikat. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Certificate: 
   Data: 
       Version: 3 (0x2) 
       Serial Number: 1 (0x1) 
       Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption 
       Issuer: C=ZA, ST=Western Cape, L=Cape Town, O=Thawte 
Consulting cc, 
               OU=Certification Services Division, 
               CN=Thawte Server CA/Email=server-certs@thawte.com 
       Validity 
           Not Before: Aug  1 00:00:00 1996 GMT 
           Not After : Dec 31 23:59:59 2020 GMT 
       Subject: C=ZA, ST=Western Cape, L=Cape Town, O=Thawte 
Consulting cc, 
                OU=Certification Services Division, 
                CN=Thawte Server CA/Email=server-certs@thawte.com 
       Subject Public Key Info: 
           Public Key Algorithm: rsaEncryption 
           RSA Public Key: (1024 bit) 
               Modulus (1024 bit): 
                   00:d3:a4:50:6e:c8:ff:56:6b:e6:cf:5d:b6:ea:0c: 
                   68:75:47:a2:aa:c2:da:84:25:fc:a8:f4:47:51:da: 
                   85:b5:20:74:94:86:1e:0f:75:c9:e9:08:61:f5:06: 
                   6d:30:6e:15:19:02:e9:52:c0:62:db:4d:99:9e:e2: 
                   6a:0c:44:38:cd:fe:be:e3:64:09:70:c5:fe:b1:6b: 
                   29:b6:2f:49:c8:3b:d4:27:04:25:10:97:2f:e7:90: 
                   6d:c0:28:42:99:d7:4c:43:de:c3:f5:21:6d:54:9f: 
                   5d:c3:58:e1:c0:e4:d9:5b:b0:b8:dc:b4:7b:df:36: 
                   3a:c2:b5:66:22:12:d6:87:0d 
               Exponent: 65537 (0x10001) 
       X509v3 extensions: 
           X509v3 Basic Constraints: critical 
               CA:TRUE 
   Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption 
       07:fa:4c:69:5c:fb:95:cc:46:ee:85:83:4d:21:30:8e:ca:d9: 
       a8:6f:49:1a:e6:da:51:e3:60:70:6c:84:61:11:a1:1a:c8:48: 
       3e:59:43:7d:4f:95:3d:a1:8b:b7:0b:62:98:7a:75:8a:dd:88: 
       4e:4e:9e:40:db:a8:cc:32:74:b9:6f:0d:c6:e3:b3:44:0b:d9: 
       8a:6f:9a:29:9b:99:18:28:3b:d1:e3:40:28:9a:5a:3c:d5:b5: 
       e7:20:1b:8b:ca:a4:ab:8d:e9:51:d9:e2:4c:2c:59:a9:da:b9: 
       b2:75:1b:f6:42:f2:ef:c7:f2:18:f9:89:bc:a3:ff:8a:23:2e: 
       70:47 
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Appendix D 
 
Hur man genererar nycklar i OpenSSL. För mer information se [10] 
 
 

 
 

---Generera nyckel 
openssl genrsa  -out privkey3.pem 2048 -outform pem 

 
---Skapa signaturbegäran av publik nyckel  
openssl req -new -key privkey3.pem -out cert2.csr 

 
 

---Signera certifikatet 
openSSL ca -in ./CA/cert2.csr -out ./CA/cert_signed.pe2 -keyfile /CA/ca_key_file 

 
---Konvertera till PEM-fil 
openssl x509 -in ./CA/cert_signed.pe2 -out ./CA/cert_signed.pem -outform pem 

 
 

--- Konvertera privat nyckel till PKCS#8 (samt DER format för JAVA)  
openssl pkcs8 -in privkey3.pem -inform pem -topk8 -out encpriv.der -outform der 
-v1 PBE-SHA1-3DES 
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Appendix E 
Använda Java-paket och deras syften hela tabellen är på engelska. 
 
 
 
 

Package Package 
description 

API - description 

java.security.cert Provides classes and 
interfaces for parsing and 
managing certificates, 
certificate revocation lists 
(CRLs), and certification 
paths. It contains support 
for X.509 v3 certificates 
and X.509 v2 CRLs. 

CertificateFactory– Generate certificate, 
certification path (CertPath) and certificate 
revocation list (CRL) objects from their 
encodings.  

X509CRL - Abstract class for an X.509 
Certificate Revocation List (CRL). 

X509Certificate - Abstract class for X.509 
certificates. This provides a standard way to 
access all the attributes of an X.509 certificate. 

java.security Provides classes and 
interfaces for managing 
Private and public keys 
used for RSA-encryption. 

PrivateKey – Interface for a private key 
 
PublicKey - Interface for a public key 
 
KeyStore - This class represents a storage 
facility for cryptographic keys and certificates. 

 

javax.crypto Provides the classes and 
interfaces for 
cryptographic operations. 
The cryptographic 
operations defined in this 
package include 
encryption, key 
generation and key 
agreement, and Message 
Authentication Code 
(MAC) generation. 

Cipher - This class provides the functionality of 
a cryptographic cipher for encryption and 
decryption. 
 
CipherInputStream - A CipherInputStream is 
composed of an InputStream and a Cipher so 
that read() methods return data that are read in 
from the underlying InputStream but have been 
additionally processed by the Cipher. 
 
CipherOutputStream  - A CipherOutputStream is 
composed of an OutputStream and a Cipher so 
that write() methods first process the data before 
writing them out to the underlying 
OutputStream. 
 
EncryptedPrivateKeyInfo - This class 
implements the 
EncryptedPrivateKeyInfo type as 
defined in PKCS #8. 
 
IllegalBlockSizeException – This exception is 
thrown when the length of data provided to a 
block cipher is incorrect, i.e., does not match the 
block size of the cipher. 
 
SecretKeyFactory - This class represents a 
factory for secret keys. 
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javax.xml.rpc.server This package defines 
APIs for the servlet based 
JAX-RPC endpoint 
model. Used for 
managing sessions. 

ServletEndpointContext - Provides an endpoint 
context maintained by the underlying servlet 
container based JAX-RPC runtime system. 
 
ServiceLifecycle - Defines a lifecycle interface 
for a JAX-RPC service endpoint. 

javax.xml.rpc This package contains the 
core JAX-RPC APIs for 
the client programming 
model. 

ServiceException - Is thrown from the methods 
in the javax.xml.rpc.Service interface 
and ServiceFactory class. 

javax.xml.parsers Provides classes allowing 
the processing of XML 
documents. 

DocumentBuilderFactory - Defines a factory 
API that enables applications to obtain a parser 
that produces DOM object trees from XML 
documents. 

DocumentBuilder - Defines the API to obtain 
DOM Document instances from an XML 
document. 

org.w3c.dom DOM tree building 
blocks 

NodeList – Ordered collection of nodes 
 

Document – Represents entire XML document 
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