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Design av persistensramverk 

för säker DB-access 

Sammanfattning 

Försvarsmakten har en säkerhetsplattform benämnd ”Secure Desktop” som 

tillhandahåller funktioner för autentisering, behörighetskontroll samt säker-

hetsloggning för administrativa system. ”Secure Desktop” är dimensionerad 

för de krav som ställs på system som  hanterar information med en 

sekretessklassning upp till och med Hemlig/Top Secret. 

Av Försvarsmakten utvecklade program tänkta att exekvera i en Secure 

Desktop-kontext hanterar ofta information klassad Hemlig/Secret eller 

Hemlig/Top Secret och omfattas således av hårda säkerhetskrav. Att 

uppfylla dessa säkerhetskrav innebär ofta ett mycket omfattande arbete. 

Något som skulle underlätta utvecklandet av program för Secure Desktop är 

ett ramverk för databasaccess framtaget för att tillmötesgå de höga 

säkerhetskraven. Föreliggande rapport beskriver designen av ett sådant 

ramverk. 

Rapporten börjar med en beskrivning av Secure Desktop. Därefter tolkas och 

beskrivs de säkerhetskrav persistensramverket skall uppfylla. Slutligen 

beskrivs designen av persistensramverket.  

Design of persistence framework 

for secure DB-access 

Abstract 

The Swedish Armed Forces have developed a security platform called 

Secure Desktop supplying functionality for authentication, access control 

and security logging for administrative systems. “Secure Desktop” is 

designed to meet the requirements for systems handling information 

classified up to and including Top Secret.  

Applications developed by the Swedish armed forces targeted for Secure 

Desktop often manage information classified Secret or even Top Secret, 

resulting in the applications having to meet rigorous security requirements.  

A persistence framework designed to meet the requirements for Top Secret 

would make it easier for applications to meet the security requirements. This 

paper describes the design of such a framework. 
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1 Introduktion 

1.1 Problem och syfte 
Försvarsmakten har ett stort antal IT-system till stöd för sin verksamhet. 

Dessa utgörs av allt ifrån styrsystem för stridsflyg till löneadministrations-

system för kontorspersonalen. En mycket liten del av alla dessa system 

hanterar information som omfattas av försvarssekretess. Försvarssekretess 

innebär att informationen är klassad i en av de fyra underklasserna till 

hemlig – Restricted, Confidential, Secret eller Top Secret. 

I föreliggande dokument avses med begreppet ”administrativa system” 

system tänkta att användas i kontorsmiljö. Distinktionen är viktig, eftersom 

det på system tänkta att användas i fält ställs helt andra krav. 

Att ta fram administrativa system som klarar Försvarsmaktens krav på 

hemlig/Secret eller hemlig/Top Secret är en kostsam och lång process. 

Anledningen till detta är främst inte tekniska svårigheter, utan den 

omfattande dokumentations- och granskningsprocess som krävs. 

Secure Desktop är en säkerhetsplattform dimensionerad att klara kraven på 

hemlig/Top Secret för administrativa system. Varje system där Secure 

Desktop används måste godkännas separat. Dock underlättas doku-

mentations- och granskningsprocessen avsevärt av att plattformen är känd 

och används i redan driftsatta system. 

För att klara de hårda kraven som ställs på hemlig/Secret är det ofta 

nödvändigt att egenutveckla verksamhetsstöd – kommersiella produkter kan 

sällan tillhandahålla en beskrivning av ingående säkerhetsmekanismer som 

skapar en tillräcklig tilltro till produkten. Även vid egenutveckling är detta 

svårt. 

Något som skulle kunna underlätta egenutveckling är ett ramverk integrerat 

med Secure Desktop. Applikationer utvecklade med ramverket skulle kunna 

säkerhetsgranskas och godkännas med en markant mindre arbetsinsats. Det 

primära syftet med ramverket är att utveckla databasapplikationer som skall 

exekvera på Microsofts operativsystem (server 2003, server 8). 

Föreliggande rapport syftar till att föreslå hur ett sådant ramverk kan 

utformas.  

1.2 Avgränsning 
Examensarbetet omfattar insamling och analys av krav, designförslag samt 

några prototypimplementationer. Framtagandet av nödvändig dokumentation 

för att granska eller säkerhetsbedömma ramverket omfattas inte av examens-

arbetet. 

1.3 Rapportens utformande 
I kapitel 2 beskrivs metoden för examensarbetet. Kapitel 3 ger en översikt av 

hanteringen av IT-system inom Försvarsmakten och den värld persistens-

ramverket lever i. I kapitel 4 beskrivs Secure Desktop. Kapitel 5 beskriver 
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den kravmängd ett IT-system som hanterar försvarssekretess måste uppfylla. 

I kapitel 6 beskrivs den föreslagna designen.  
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2 Metoder 

2.1 Litteraturstudier 
Arbetet inleddes med studier av dokument som beskriver Försvarsmaktens 

rutiner och krav samt dokument som beskriver säkerhetsplattformen Secure 

Desktop.  

Dessutom studerades Microsofts dokumentation om ADO.NET Entity 

Framework. 

2.2 Nulägesanalys 
För att få en bild av vilka svårigheter det innebär att ta fram mjukvara för 

sekretessklasserna H/S samt H/TS (se tabell 1) ställdes två enkla frågor till 

utvald personal på Försvarsmakten samt ett antal konsulter som länge arbetat 

med systemutveckling på sekretessnivåerna H/S samt H/TS.  

Frågorna ställdes i mailform och var: 

”Vilka extra krav eller problem innebär det att utveckla en applikation 

dimensionerad för H/S eller H/TS?” 

”På vilket sätt ska/kan/bör ett applikationsramverk bemöta dessa extra krav 

eller problem?” 

2.3 Bearbetning av krav 
Kravmängden för system som skall hantera information i sekretessklasserna 

H/S samt H/TS är mycket omfattande. En stor del av kraven uppfylls 

dessutom av säkerhetsplattformen Secure Desktop. Genomgången av kraven 

har därför syftat till att identifiera och lyfta fram de krav som är relevanta för 

persistensramverket och inte omhändertas av säkerhetsplattformen. 

De erhållna mailsvaren har bearbetats utifrån samma principer. 

2.4 Rapportskrivning 
Rapportskrivningen skedde löpande under arbetets gång. 

2.5 Verktyg 
Utöver dokumentation i uteslutande elektronisk form har följande verktyg 

använts: 

 Microsoft Visual Studio 2010 

 Microsoft SQL Server 2005 

 Borland Delphi 7.0 

 Visio 2003 

 MSPaint 
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3 Bakgrund 

3.1 Processer och aktörer inom 

Försvarsmaktens IT-verksamhet 
I DIT 04, Direktiv för Försvarsmaktens informationsteknikverksamhet, 

(DIT04) beskrivs processen för framtagandet av IT-system inom Försvars-

makten. Processen består av ett antal steg för framtagande, förvaltning samt 

avvecklande av IT-system. Utöver processtegen beskrivs även de aktörer 

som är inblandade (se bild 1). 

 

Bild 1 – Försvarsmaktens IT-livscykelmodell, från DIT04. 

VSI-processen är en koordineringsfunktion för verksamhets- och 

systemintegration och syftar till att integrera och samordna framtagandet av 

IT-system. 

För att ett system ska få driftsättas krävs ett beslut om användning. Enligt 

DIT04 är detta processteg 5, varför sådana beslut benämns B5-beslut. Till 

grund för beslutet ligger en omfattande dokumentation. En del i denna 

dokumentation är ett centralt säkerhetsbeslut. Till grund för det centrala 

säkerhetsbeslutet ligger ett formellt utlåtande från MUST. 

MUST är Försvarsmaktens militära underättelse- och säkerhetstjänst. En av 

MUST:s uppgifter är att granska och godkänna säkerhetsegenskaperna i de 
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system inom Försvarsmakten som behandlar uppgifter med försvars-

sekretess.  

3.2 Försvarssekretess  

och övergripande om systemkrav 
Hur försvarssekretess indelas i underkategorier beskrivs nedan (citerat ur 

FFS2003). 

Tabell 1 – Försvarssekretess. 

Benämning Definition 

HEMLIG/ TOP SECRET 

(H/TS) 

1. Hemliga uppgifter vars röjande kan med-

föra synnerligt men för totalförsvaret eller 

förhållandet till en annan stat eller en 

mellanfolklig organisation eller i annat fall 

för rikets säkerhet (kvalificerat hemliga 

uppgifter).  

2. Hemlig handling som har åsatts bet-

eckningen TOP SECRET eller motsvarande 

av en utländsk myndighet eller mellanfolk-

lig organisation. 

HEMLIG/ SECRET 

(H/S) 

1. Hemliga uppgifter vars röjande kan 

medföra betydande men för totalförsvaret 

eller förhållandet till en annan stat eller en 

mellanfolklig organisation eller i annat fall 

för rikets säkerhet. 

2. Hemlig handling som har åsatts beteck-

ningen SECRET eller motsvarande av en 

utländsk myndighet eller mellanfolklig 

organisation. 

HEMLIG/CONFIDENTIAL 

(H/C) 

1. Hemliga uppgifter vars röjande kan med-

föra ett inte obetydligt men för totalförsvaret 

eller förhållandet till en annan stat eller en 

mellanfolklig organisation eller i annat fall 

för rikets säkerhet. 

2. Hemlig handling som har åsatts beteck-

ningen CONFIDENTIAL eller motsvarande 

av en utländsk myndighet eller mellan-

folklig organisation. 

HEMLIG/RESTRICTED 

(H/R) 

1. Hemliga uppgifter vars röjande kan 

medföra endast ringa men för totalförsvaret 

eller förhållandet till en annan stat eller en 

mellanfolklig organisation eller i annat fall 

för rikets säkerhet. 

2. Hemlig handling som har åsatts beteck-

ningen RESTRICTED eller motsvarande av 

en utländsk myndighet eller mellanfolklig 

organisation 
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För att få en enhetlig kravbild på administrativa system fastställde chefen 

MUST den 20:e december 2004 ett dokument som beskriver Försvars-

maktens krav på säkerhetsfunktioner (KSF). Kraven är uppdelade per 

sekretessklass och typ av säkerhetsfunktion.  

I KSF:en kravställs en oberoende granskning av systemet ur ett säkerhets-

perspektiv (KSF). Granskningen görs av systemdokumentationen och 

resulterar i en granskningsrapport.  

Systemet skall även penetrationstestas av en godkänd, oberoende instans 

(KSF). Resultatet från penetrationstesterna dokumenteras i en penetrations-

testrapport. 

Alla kryptografiska mekanismer som används måste kryptoverifieras (KSF) 

– ett arbete som resulterar i en kryptoverifieringsrapport. En kryptografisk 

mekanism definieras enligt (KSF) 

”Signalskyddssystem definieras i FFS 1999:11, 3 § som 

a) system med kryptografiska funktioner som används för 

- skydd av hemliga uppgifter mot insyn vid överföring och lagring, och 

- identifiering, autentisering och äkthetskontroll av meddelanden, samt 

b) system för skydd mot signalspaning, störsändning och falsk signalering” 

En signalskyddskryptering som klarar kraven för en viss sekretessklass sägs  

tillhandahålla ett textskydd för den och alla lägre sekretessklasser. För nivån 

hemlig/Top Secret måste en sådan kryptering realiseras i en särskild 

hårdvarukrets (KSF). 

Granskningsrapporten, penetrationstestrapporten samt kryptoverifierings-

rapporten ligger alla till grund för MUST:s utlåtande om säkerheten i 

systemet. På nivåerna hemlig/Secret samt hemlig/Top Secret är kraven 

mycket hårda (mailsvar, linjeanställd 1). 

På grund av KSF-kravens generella karaktär och frånvaron av allmänt 

tillgängliga tolkningsföreträdanden går en stor del av tiden för framtagandet 

för nya system åt att tolka KSF:en. 
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4 Beskrivning av Secure 

Desktop 
Avsnittet beskriver Secure Desktop övergripande i syfte att skapa en bild av 

vad ramverket ska förhålla sig till. 

4.1 Övergripande beskrivning 
Secure Desktop är en säkerhetsplattform där användarna arbetar i en 

windowsmiljö via tunna klienter realiserade med Citrix. Användarna autenti-

seras med personliga, aktiva kort utgivna av Försvarsmakten. Dessa kort 

benämns TAK – Totalförsvarets Aktiva Kort (SÄKARK SD). 

När användaren autentiserats får vederbörande se något som starkt påminner 

om en windows-desktop, men som i praktiken är en databasapplikation som 

visar de programgenvägar användaren är behörig till. 

Rent tekniskt är Secure Desktop en tunn-klient-lösning där kopplingen 

mellan en klient-PC och en terminalserver autentiseras med hjälp av TAK. 

Autentiseringen genomförs med TLS vilket också innebär att kommun-

ikationen blir krypterad. Eftersom Secure Desktop är dimensionerad att 

hantera information upp till och med klassen H/TS utgör den här 

krypteringen inte något textskydd.  

Hemlig uppgift som skickas mellan klienten och terminalservern måste 

därför textskyddas på annat sätt, och hur detta går till faller utanför ramarna 

för Secure Desktops tekniklösning. 

En av designprinciperna för Secure Desktop är att ingen åtkomst till 

databaserna får ske direkt mot tabeller, utan all åtkomst skall gå via lagrade 

procedurer. 

Merparten av applikationer och dll:er i Secure Desktop är utvecklade i 

Borland Delphi 7. Dll:er med kryptografiska funktioner är utvecklade i C. 

Inloggningsmodulen för windows, SDGina.dll, är utvecklad i C++. En 

funktion för slumptalsgenerering i databasen är utvecklad i C#. 
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4.2 Datamodell 

. 

Bild 2 – Grundläggande tabeller för Secure Desktop. 

Bild 2 visar de fyra grundläggande tabellerna som är inblandade i autentise-

ringsmodellen för Secure Desktop och deras relationer. Tabellerna återfinns i 

systemdatabasen och är hämtade med hjälp av Visual Studio 2012.  
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Bild 3 – Säkerhetsloggtabellen. 

Bild 3 visar loggtabellen i loggdatabasen. Tabellen saknar relationer till 

andra tabeller. 

4.3 Autentisering 
Användarautentiseringen slutar med att användaren är inloggad i 

terminalservern och ser Secure Desktops egen desktop – SDSrvDesktop.  

Följande lista beskriver autentiseringen steg för steg (citerad ur SÄKARK 

SD). 

1. Klienten skickar ett Client_Hello med angivande av önskad SSL 

version (3.1, dvs TLSV1) samt ciphersuite DHE-RSA-AES256-

SHA till servern. 

2. Server skickar ett Server_Hello till klienten med ciphersuite DHE-

RSA-AES256-SHA 

3. Server skickar sitt certifikat till klienten  

4. Klienten skickar sitt certifikat till servern 

5. Genom användande av serverns publika certifikat skickas den 

skapade sessionsnyckeln till servern krypterad med servers publica 

nyckel 

6. Klienten verifierar innehavet av privat nyckel (på TAK) tillhörande 

uppgett certifikat med ett CertificateVerify meddelande 

7. SDSTunnel frågar tjänsten SDVerifyLoginsvc om peronnummer på 

TAK och IP-nummer på klienten är giltiga. 

8. SDSTunneln skapar nu en koppling mellan proxyn och Terminal-

servern genom att öppna en kommunikationsport (port 1494/tcp). 

9. På Terminalservern exekverar winlogon.exe med SDGina som 

frågar SDSTunneln på proxyn vilken användare (personnummer) det 

var som skapade kopplingen, samt vilket ip-nummer klienten har .  

10. Proxyn svarar med personnummer på användaren samt ip-numret på 

klienten 

11. Om användaren är upplagd i AD genererar SDGina ett långt, slump-

mässigt lösenord, sätter det för användaren och fullföljer inlogg-
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ningen i windows. SDGina sätter dessutom värdet på miljövariabeln  

SDUSERNAME till personnumret erhållet från proxyn. 

12. SDSrvDesktop ersätter Explorer.exe som desktop. Vid start kontro-

llerar SDSrvDesktop att inloggad användare är densamma som 

återfinns i miljövariabeln SDUSERNAME. Om så är fallet anropas 

en lagrad procedur  i säkerhetsdatabasen för att verifiera att denna 

användare är behörig till systemet. För behöriga användare svarar 

proceduren med ett sessionsnummer. 

13. Användarens desktop populeras med  genvägar till de applikationer 

vederbörande har rätt att köra. 

14. Användaren kan nu välja att starta applikationer. Applikationsstarten 

kan, per applikation, konfigureras att på kommandoraden ange 

sessionsnumret eller användarnamn samt ipnummer.  

 

En lyckad användarautentisering innebär att användaren erhåller ett 

sessionsnummer. Detta sessionsnummer används som autentiseringsbiljett av 

Secure Desktop. Sessionsnumret lagras i en tabell tillsammans med det 

tekniska ID-begreppet på användaren samt tidsstämpeln för den tidpunkt då 

sessionsnumret erhölls.  

4.4 Programstart 
Efter en lyckad autentisering i Secure Desktop populeras användarens 

startmeny med genvägar till program från databasen. Genvägarna konfi-

gureras i behörighetsverktyget UserBKS och tilldelas användare och/eller 

roller. I samband med att en genväg skapas anges om den skickar med 

sessionsnumret som kommandoradsparameter. Om så är fallet kommer 

programmet startas med kommandoraden: 

[sökväg till exe-fil] –sessionid [sessionsnummer] 

4.5 Säkerhetsloggning 
Secure Desktop har ett antal komponenter för insamling av säkerhetslogg till 

en central loggdatabas. Loggdatabasen utgörs av en Microsoft SQL Server 

2005 och all säkerhetslogg samlas i tabellen FMLOG (SDLOG). 

Säkerhetsloggen är normaliserad och loggposternas utseende beskrivs i 

tabell 2. 



Beskrivning av Secure Desktop  

 11 

Tabell 2 – Definition av säkerhetsloggpost. 

Fält Beskrivning 

ID Heltal som identifierar postens identitet 

Type Heltal som identifierar postens typ 

Time Datum- och tidsstämpel på sekundnivå 

Source Sträng som identifierar loggpostens källa 

User Sträng som identifierar användaren (fysisk eller teknisk) 

som gav upphov till loggposten 

Computer Sträng innehållandes ip-numret på den dator där loggposten 

skapades 

Description Sträng med valfri beskrivningsinformation för loggposten 

 

Secure Desktops databas exponerar två lagrade procedurer för loggskrivning 

–  en procedur som tar alla parametrar definierade i tabell 2 och en procedur 

som istället för User och Computer tar SessionID och slår upp värdet för 

User och Computer i sessionstabellen FMSESSION (bild 2). 

Säkerhetsloggen används även för intrångsdetektering och Secure Desktop 

har tjänster och funktioner för att både administratörsinitierat och 

automatiskt identifiera intrång. 
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5 Krav 
Avsnittet beskriver den kravbild som ligger till grund för designen av 

ramverket. Kraven återfinns i ett antal Försvarsmaktsdokument. Dessutom 

bearbetas de erhållna mailsvaren och ur dessa extraheras ytterligare krav. 

Mailsvaren redovisas i sin helhet i bilagan. 

5.1 Kravuppfyllnad i ramverket 

respektive Secure Desktop 
Vissa krav i både Försvarsmaktsdokumenten och mailsvaren möts av 

säkerhetsplattformen Secure Desktop. I det här avsnittet analyseras alla krav 

utifrån det perspektivet och de krav som är tillämpbara på ramverket 

hanteras. Avslutningsvis formuleras konkreta krav som applikations-

ramverket skall eller bör uppfylla härledda från övriga krav. 

5.2 Krav från informella samtal på MUST 
Av sekretesskäl finns varken transkriptioner eller inspelningar från de 

informella samtalen med handläggare på MUST. De synpunkter som 

framkommit och, enligt författaren till föreliggande rapport, är av relevans 

för ramverket redovisas istället i följande punktlista 

 Autentiseringen bör göras så nära det skyddsvärda datat som 

möjligt. 

 En bra säkerhetslösning är lätt att beskriva och därför lätt att 

granska 

 Definierat säkert tillstånd avser i praktiken allmänt god 

programmering 

Den sista punkten i listan ovan refererar till det i KSF-kraven 

återkommande begreppet ”definierat säkert tillstånd” med definitionen: 

”Fördefinierat tillstånd där IT-systemet fungerar på avsett vis under 

kontrollerade former. I det säkra tillståndet anges vilka subjekt, objekt och 

operationer på objekt som är tillåtna.” 

Det som avses med säkert tillstånd anses av handläggare på MUST vara 

god programmering i den bemärkelsen att oförutsedda händelser aldrig 

någonsin får orsaka att säkerhetsfunktionen upphör att skydda. Ett exempel 

på detta är en behörighetsmekanism som av något skäl kraschar. Den ska då 

inte ge någon åtkomst alls, istället för att ge all åtkomst. 

5.3 Krav från mailsvar 
Ur mailsvaren kan utläsas att lösningar som svarar mot krav ställda på 

system som ska hantera information upp till H/TS granskas noggrant och 

hårt. Det är svårt att formulera ett konkret krav som svarar mot de 

synpunkterna, utan det handlar snarare om att den allmänna kvaliteten på 

ramverket måste vara hög. Det är ett allmänkvalitativt och något svårbedömt 

krav som i viss mån kan bemötas med granskning och tester. 
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Dessutom framgår önskan att applikationsramverk skall använda/vara öppet 

för diverse komponenter/produkter framtagna inom Försvarsmakten samt 

FMV. 

Applikationsramverk ska säkerställa att säkerhetsmekanismerna används och 

inte kringås av applikationskoden. Det är därför viktigt att säkerhets-

mekanismer och applikationskod är separerade. 

5.4 Försvarsmaktens  

dokumenterade krav 
Försvarsmakten har tagit fram en stor samling krav i dokument ”Beslut om 

krav på godkända säkerhetsfunktioner, ver. 2.0” HKV beteckning 

10 750:78976 (KSF). Kraven är uppdelade på olika säkerhetsfunktioner 

enligt: 

 Grundkrav 

 Behörighetskontroll 

 Säkerhetsloggning 

 Intrångsskydd 

 Intrångsdetektering 

 Skydd mot skadlig kod 

 TSA:s krav på kryptosystem 

Kraven på varje säkerhetsfunktion är vidare uppdelade per sekretessklass. 

Kraven för sekretessklasserna upp till och med Hemlig/Secret är öppna och 

kraven på Hemlig/Top Secret är hemliga.  

5.4.1 Hantering av KSF 

KSF-kraven är många och ofta generellt formulerade. Därför ger endast 

vissa krav något konkret ett applikationsramverk kan förhålla sig till. 

Värderingen som ligger till grund för vilka krav som tas upp utgörs av 

följande utsagor. 

 Kravet omhändertas inte av säkerhetsplattformen för Secure Desktop 

 Kravet är relevant för en applikation, och därför för ett persistens-

ramverk. 

 Kravet adresserar inte dokumentation 

Grundkrav 

HSG-5-3: ”Säkerhetsfunktionen skall säkerställa att endast behörig admini-

stratör kan förvalta säkerhetsfunktionen och sköta dess säkerhetsinställ-

ningar.” 

HSG-8-1: ”Säkerhetsfunktionen skall vara metodiskt framtagen, testad och 

granskad.” 

HSG-8-6: ”Det skall finnas dokumentation som beskriver fastställda 

metoder för leverans av säkerhetsfunktionen.” 
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HSG-8-6 adresserar dokumentation och är enligt definitionen ovan inte 

tillämpligt på ramverket. Anledningen till att kravet tas upp ändå är att det 

adresserar ”... fastställda metoder för leverans...” – något som är av intresse 

för ett persistensramverk. 

Behörighetskontroll 

HSBK-4-2: ”Säkerhetsfunktionen för behörighetskontroll skall unikt identi-

fiera och autenticera en användare innan åtkomst av någon funktionalitet 

eller tilldelning av åtkomsträttigheter får ske i det IT-system som skyddas av 

säkerhetsfunktionen.” 

HSBK-4-4: ”Säkerhetsfunktionen för behörighetskontroll skall uppfylla 

kraven för stark autentisering enligt HKV MUST ITSA TSA krav för 

signalskyddssystem.” 

HSBK-4-5: ”Säkerhetsfunktionen för behörighetskontroll skall kunna vidta 

automatiska åtgärder vid autenticeringsfel. Sådana åtgärder skall omfatta 

nekande av åtkomst till IT-systemet samt låsning av berörd användares 

konto under en viss tid.” 

HSBK-4-10: ”Säkerhetsfunktionen för behörighetskontroll skall säkerställa 

låsning av sådana säkerhetsattribut som kan anses vara röjda till sådana 

användare eller subjekt som inte har behörighet och åtkomsträttigheter till 

IT-systemet. Låsningen skall ske direkt eller vid nästa inloggning.” 

HSBK-4-11: ”Säkerhetsfunktionen för behörighetskontroll skall säkerställa 

att alla användare kan göras individuellt ansvariga (dvs oavvislighet) för 

sina vidtagna åtgärder i IT-systemet.” 

HSBK-5-1: ”Säkerhetsfunktionen för behörighetskontroll skall kunna upp-

rätthålla ett definierat säkert tillstånd när hela eller delar av den 

funktionalitet som innehåller data rörande; 

·  tilldelade rättigheter för roller, 

·  användare som tillhör en roll, 

·  rollernas relationer och restriktioner, 

är korrupt eller oåtkomlig.” 

HSBK-5-2: ”Säkerhetsfunktionen för behörighetskontroll skall kunna 

upprätthålla ett definierat säkert tillstånd när de säkerhetsattribut som 

används för autenticering och styrning av åtkomst är korrupta eller 

oåtkomliga.” 

Säkerhetsloggning 

HSSL-4-1: ”Säkerhetsfunktionen för säkerhetsloggning skall i en säkerhets-

logg registrera sådana händelser som är av betydelse för säkerheten i IT-

systemet och omfatta: 

·  användning av kontrollmekanismer för autenticering, 

·  åtkomst till subjekt och objekt 

·  förändringar av åtkomst- och behörighetslistor.” 

HSSL-5-1: ”Säkerhetsfunktionen för säkerhetsloggning skall kunna upprätt-

hålla ett definierat säkert tillstånd när händelser inte kan loggas.” 
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HSSL-6-1: ”Det skall gå att lägga till, ta bort eller på annat sätt förändra 

vilka säkerhetsrelevanta händelser som skall registreras i säkerhetsloggen.” 

HSSL-6-2: ” Det skall gå att lägga till, ta bort eller på annat sätt förändra 

vilka övriga uppgifter som skall registreras tillsammans med varje enskild 

säkerhetsrelevant händelse.” 

Intrångsskydd 

HSIS-4-1: ”Säkerhetsfunktionen för intrångsskydd skall förhindra all åt-

komst till IT-systemets subjekt och objekt av sådana subjekt som inte har 

åtkomsträttigheter i IT-systemet.” 

HSIS-4-3: ”Säkerhetsfunktionen för intrångsskydd skall vid identifierings 

och autenticeringsfel, neka åtkomst till och användning av säkerhets-

funktionen.” 

Intrångsdetektering 

Kraven på intrångsdetektering är inte direkt relevanta för applikationer. 

Eftersom Secure Desktop använder den egna funktionen för säkerhetslogg 

för intrångsdetektering (SDLOG) betraktas kraven på intrångsdetektering 

omhändertagna då kraven på säkerhetsloggning är uppfyllda. 

Skydd mot skadlig kod 

Kraven på skydd mot skadlig kod handlar uteslutande om kontroll mot 

definitionsfil, även kallat antivirusprogram, samt konfigurationsstyrning. 

Relevant för en applikation med databasaccess är skydd mot Code Injection, 

SQL injection eller dylikt, något som mot förmodan inte kravställs under 

avsnittet ”Skydd mot skadlig kod”, eller något annat dokument exjobbaren 

fått tillgång till.  

Eftersom SQL injection är en realitet är det exjobbarens uppfattning att 

ramverket skall tillhandahålla ett skydd mot det hotet.  

5.5 TSA:s krav på kryptosystem 
Alla mjuk- och hårdvarukomponenter som implementerar kryptografiska 

lösningar omfattas av TSA:s krav på kryptosystem (KSF). Kryptografiska 

lösningar omfattar krypton, hash-funktioner samt slumptalsfunktioner. 

Ett kryptosystem måste genomgå kryptoverifiering vilket innebär att en 

handläggare från TSA granskar källkoden samt är med vid eventuell kompi-

lering. Därefter skall kryptosystemets funktionalitet verifieras i ett 

referenssystem (KSF).  

5.6 Krav från Secure Desktop 
Secure Desktop exekverar på en terminalserver installerad med windows 

2003. Som persistenslager används Microsoft SQL Server 2005. Mål-

miljöerna där Secure Desktop exekverar är kraftigt nedlåsta och det är 

önskvärt att ramverket har så liten påverkan på målmiljön som möjligt.  

All databashantering skall gå via lagrade procedurer eftersom inga tabeller är 

exponerade för användarna. 
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5.7 Extraherade krav 

på applikationsramverket 
I det här avsnittet presenteras ett antal konkreta krav på ramverket. Dessa 

krav är extraherade ur kraven beskrivna ovan och formulerade så att de ska 

vara tillämpbara på applikationsramverket. 

1. Ramverket ska stödja applikationsutveckling på Windows 

2. Databasåtkomst skall ske via lagrade procedurer 

3. Ramverket skall underlätta/stödja ett metodiskt arbetssätt 

4. Ramverket skall underlätta/stödja en säker förvaltning av applika-

tioners säkerhetsfunktioner 

5. Ramverket skall underlätta/möjliggöra ett säkert leverans/installa-

tionsförfarande 

6. Ramverket skall använda Secure Desktops mekanismer för att 

säkerställa att användare autentiseras individuellt 

7. Ramverket skall säkerställa att autentiseringsfel loggas 

8. Ramvkerket skall säkerställa låsning av säkerhetsattribut som anses 

röjda 

9. Ramverket skall omöjliggöra/starkt försvåra dataåtkomst utan korr-

ekt föreliggande autenticering  

10. Ramverket skall tillhandahålla mekanismer för säkerhetsloggning 

till Secure Desktops loggsystem 

11. Ramverket skall inte medge dataåtkomst vid fel i mekanismen för 

säkerhetsloggning 

12. Ramverket skall vara skyddat mot alla former av code injection 

13. Ramverket skall vara designat så att applikationsutvecklingen kan 

göras oberoende av mekanismerna som hanterar autenticering, 

säkerhetsloggning samt skydd mot ”code injection” 

14. Ramverket skall vara lätt att granska. 

15. Eventuella kryptografiska funktioner som används skall antingen 

nyttja redan kryptoverifierade komponenter eller utvecklas med 

källkod som är tillgänglig för granskning i sin helhet. 
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6 Design av 

persistensramverket 
I det här kapitlet presenteras lösningsförslaget på persistensramverket. 

6.1 Övergripande om lösningsförslaget 
För att bemöta den sammanlagda kravmängden räcker det inte med att bara 

presentera ett peristensramverk. De identifierade problemen och kraven 

handlar inte om svårigheten att kommunicera data mellan en applikation och 

en databas, utan att möjliggöra för en applikationsutveckling som säker-

ställer att säkerhetsmekanismer används på ett enhetligt och kontrollerat vis.  

Den föreslagna ramverkslösningen kommer därför att bestå av två delar – en 

princip för dataåtkomst som applikationer kan efterleva samt en tolk som 

läser ett definierat format och från detta format genererar databasgränssnitt i 

form av lagrade procedurer. I någon mening faller den föreslagna tolken 

utanför ramarna för vad som brukar kallas persistensramverk, men den är en 

nödvändig del för att uppfylla de identifierade kraven. 

6.2 Princip för dataåtkomst 
Gränssnittet mellan applikationer och databasen bygger på en namnstandard. 

Varje verksamhetsobjekt som skall kunna persisteras till databasen kräver tre 

procedurer: skapande, uppdaterande samt borttagande. Procedurnamnet ges 

då av följande: 

Create[klassnamn] 

Update[klassnamn] 

Delete[klassnamn] 

I fallen create samt update krävs även kunskaper om objektets egenskaper 

och värden. Dessa anges som inparametrar till respektive procedur. I de fall 

språket i vilket klientapplikationen utvecklas har stöd för dynamisk åtkomst 

av egenskaper baserad på egenskapernas namn kan detta användas för att 

automatiskt generera parametrarna. I Java och C# heter mekanismen 

reflection och i Delphis Object pascal heter den Runtime Type Information. 

Givet en sådan mekanism kan således proceduranropet helt genereras utifrån 

klassens namn och objektet egenskaper. Lämpligt är då att implementera 

denna mekanism i en basklass från vilken alla persistenta verksamhetsklasser 

sedan ärver.  

Denna basklass kompletteras även med mekanismer för att hålla reda på 

objektets tillstånd i fråga om dess datasstatus, dvs huruvida objektet är nytt, 

ändrat eller borttaget.  

På samma sätt kan listor av verksamhetsobjekt populeras från svarsset där 

kolumnnamnen i svarssettet motsvarar egenskapsnamn i klassen.  

I och med att interaktionen mot databasen sker via lagrade procedurer är 

kolumnnamnen i tabellerna inte kopplade till egenskapsnamn i objekten. Ej 
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heller är tabellerna i sig kopplade till enskilda klasser i lösningen. Detta 

möjliggör en logisk separation mellan datalagret och affärslagret. 

6.3 Om säkerhetsmekanismerna 
De lagrade procedurerna definieras i XML-filer som tolkas av en 

applikation, vidare benämnd procedurgeneratorn. Denna skapar sql-script 

som definierar procedurerna och scripten används sedan för att skapa 

procedurerna i databasen. Detta illlustreras i bild 4. 

 

Bild 4 – Procedurgeneratorn. 

Vid tolkningen av XML-filerna lägger procedurgeneratorn till hantering av 

autentisering samt säkerhetsloggning. Det innebär att alla procedurer som 

återfinns i databasen och är skapade av procedurgeneratorn genomför samma 

kontroller på samma sätt. 

Autentiseringskontrollen implementeras genom att varje lagrad procedur 

kontrollerar anropande användares identitet. Eftersom en inloggad användare 

alltid har ett sessionsnummer lägger procedurgeneratorn till en parameter för 

sessionsnumret. Proceduren kontrollerar att det angivna sessionsnumret 

återfinns i tabellen över giltiga sessioner samt att namnet på användaren som 

exekverar proceduren är detsamma som namnet som återfinns i sessions-

tabellen för angivet sessionsnummer. Vid fel skapas en loggpost och den 

exekverande användaren markeras som ogiltig. Procedurkoden som återfinns 

i XML-filen exekveras inte vid ett sådant fel. 

Vad som loggas konfigureras i XML-filen och procedurgeneratorn tillser att 

den definierade loggningen hanteras korrekt med Secure Desktops meka-

nismer. Det innebär att det i XML-filen endast återfinns en definition av 

loggpostens innehåll. Själva loggskrivningen ombesörjs av den kod 

procedurgeneratorn lägger till. Tidsstämpel samt användarnamn för logg-

posten läggs till med automatik och kan därför inte anges i XML-filen. 

Loggskrivningen sker i samma transaktion som procedurexekveringen. 

Därför kommer inte databastransaktionen gå igenom om loggskrivningen 

misslyckas.  

Procedurgeneratorn kontrollerar även den SQL som utgör själva procedur-

kroppen och tillåter inte kod som innehåller dynamiskt allokerad SQL. En 
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XML-fil som innehåller sådan kod kommer inte att generera något SQL-

script. 

6.4 Definition av XML-filen 
XML-filen har följande schema-definition: 

<?xml version="1.0"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <xs:element name="procedure"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:element name="parameter" type="xs:string"> 

        <xs:complextype> 

          <xs:attribute name="type" type="xs:string"/> 

          <xs:attribute name="direction" type="xs:string"/> 

        </xs:complextype> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="log"> 

        <xs:complextype> 

          <xs:element name="eventid" type="xs:int"/> 

          <xs:element name="EventDescription" type="xs:string"/> 

        </xs:complextype> 

      </xs:element> 

      <xs:element name="SQLBody" type="xs:string"/> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

</xs:schema> 

 

Ett exempel på en XML-definition av en lagrad procedur är: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<procedure name="SDUSER.CreateDocument"> 

<parameters> 

<parameter type="ShortString" 

direction="in">inName</parameter> 

<parameter type="ID" direction="in">inOwner</parameter> 

<parameter type="BLOB" direction="in">inContents</parameter> 

</parameters> 

<Log> 

<EventID>2120</EventID> 

<EventDescription>inName+':'+inOwner</EventDescription> 

</Log> 

<SQLBody> 

  exec SDSystem.GetNewID aNewID output; 

  insert into Document (ID, ChangeTime, Name, Owner, 

Contents) 

  values 

  (aNewID, GetDate(), inName, inOwner, inContents) 

</SQLBody> 

</procedure> 

6.5 Script för de lagrade procedurerna 
Procedurgeneratorn genererar SQL-script för skapande av de lagrade 

procedurerna enligt följande. 
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create procedure  <procedure name>( 

@inSessionID  Bigint, 

@inEventLevel integer, 

@inEventSource varchar(250), 

@outResult integer, 

<parameters> 

) 

with exec as 'dbo' 

AS 

DECLARE @aUserID  integer; 

DECLARE @aDesc varchar(1000); 

DECLARE @aEventID integer; 

Set @aEventID=<EventID> 

 

exec SDSystem.VerifySessionID @inSessionID, 

@aUserID output 

if not (@aAnvandarID=-2147483648) 

begin 

  set @outResult = 1; 

  <SQLBody> 

  set @aDesc=Convert(varchar, 

@inSessionID)+':'+@aDesc 

  exec SDLOGWRITER.LoggEventWithDescNType  

 @inEventSource, 

@aEventID,  

@inSessionID,  

@aDesc,  

@inEventLevel; 

end 

else 

begin 

  set @outResult = -1; 

  exec SDSystem.SessionFault @inSessionID; 

end 

end 

 

Proceduren SDSystem.VerifySessionID kontrollerar exekverande windows-

användare med hjälp av SQL-server-funktionen ORIGINAL_LOGIN(). Om 

det erhållna användarnamnet stämmer med det angivna sessionsnumret så 

sätts värdet på variabeln @aUserID till den databastekniska identiteten för 

användaren. -2147483648 används för att definiera ett ogiltigt värde och 

betyder i det här fallet en icke existerande användare. 

Den loggskrivande proceduren SDLOGWRITER.LoggEventWithDescN-

Type tar sessionsumret som parameter och använder sedan detta för att slå 

upp namn samt IP-nummer på användaren det hör till. På så sätt garanteras 

att det är identiteten på den autentiserade användaren som används i logg-

ningen. 

Om VerifySessionID returnerar det ogiltiga värdet −2147483648 exekveras 

aldrig koden angiven i <SQLBody>. Däremot anropas SDSystem.Session-

Fault som skriver en loggpost för sessionsfelet samt sätter värdet Disabled i 

användartabellen för den anropande användaren. Kontrollen i steg 7 i 

autentiseringsbeskrivningen i avsnitt 5.2 kommer då inte medge medge 

inloggning för användaren i fråga. Värdet på resultatvariablen @outResult 

sätts till −1. 
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För att förhindra förekomster av dynamisk SQL och på så vis förhindra 

SQL-injection-hot kontrolleras SQL-koden i <SQLBody> och om det finns 

förekomster av något av följande nyckelord genereras inget SQL-script. 

 sp_executesql 

 exec 

 execute 

6.6 Implementation av 

persistensklasser i C# 
I Microsoft Visual Studio finns från och med version 2005 ett 

persistensramverk benämnt ”ADO .NET Entity Framework” som har stöd 

för att mappa klasser mot databasen (Entity framework Overview). Genom 

att för varje klass definiera de lagrade procedurerna för update, insert samt 

delete erhåller man en persistenshantering som endast nyttjar lagrade 

procedurer.  

Genom att definiera function imports för lagrade procedurer kan man i 

Visual Studio skapa en mappning mellan klasser och kolumnerna i procedur-

ernas svarsset (Function Imports).  Allt detta kan göras grafiskt i Visual 

Studios editor. 

För att få ett mer komplett stöd för Secure Desktops hantering kompletteras 

hanteringen i ADO .NET Entity Framework med klassen SDBaseObject från 

vilken verksamhetsklasser ssedan ärver. 

Klassen SDBaseObject har funktionalitet för att med hjälp av namn-

standarden för dataåtkomsten skapa och anropa rätt lagrade procedurer. Det 

befintliga stödet för detta i AD .NET Entity Framework kompletteras med 

hantering av de gemensamma parametrar som alla procedurer har i och med 

procedurgeneratorn.  

SDBaseObject kontrollerar värdet på @outResult efter varje proceduranrop. 

Om värdet -1, som betyder sessionsfel, upptäcks så genomförs en tvingande 

utloggning ur windows för användaren i fråga. 

6.7 Implementation av 

persistensklasser i Borland Delphi 7 
Eftersom en stor del av applikationerna i Secure Desktop är utvecklade i 

Borland Delphi 7 beskrivs i det här avsnittet hur persistensklasserna kan 

utvecklas i object pascal. 

Genom att använda RTI, Runtime Type Information, kan man komma åt ett 

objekts egenskaper med hjälp av deras namn. Detta fungerar endast för 

objekt ur klasser ärvda från TPersistent och egenskaper deklarerade som 

published. Därför implementeras persitenshanteringen i en klass benämnd 

SDPersist som ärver från TPersistent. 

SDPersist innehåller funktionalitet för att lista, sätta samt hämta egenskaper 

baserat på deras namn. Det inte finns samma stöd för mappning av klasser 

mot databasen som för ADO .NET Entity Framework varför SDPersist även 

måste innehålla funktionalitet för att hålla reda på objektets tillstånd, dvs 

huruvida det är uppdaterat, nyskapat eller borttagen i relation till databasen. 
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SDPersist innehåller även funktionalitet för att skapa lagrade procedurer och 

parametersätta dessa. Utöver de parametrar som sätts med hjälp av 

namnstandarden sätts sessionsID-parametern som läses från kommando-

raden. Värdet på @outResult kontrolleras och vid upptäckt av värdet −1 

genomförs en tvingande utloggning ur windows för användaren i fråga.  

6.8 Hur bemöter lösningen kraven? 
Hur kraven bemöts beskrivs i tabell 3. Krav-ID refererar till den numrerade 

listan i avsnitt 5.6. För de första två kraven är uppfyllnaden trivial. För 

övriga krav beskrivs kravbemötandet. 
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Tabell 3 – kravbemötande. 

Krav-

ID 

Bemötande 

1 Ja. 

2 Ja 

3 I och med separation av lösningen i lagrade procedurer och 

applikationskod framtvingas en logisk skiktning och därmed ett 

strukturerat arbetssätt med applikationsutveckling och 

databasmodellering.  

4 Säkerhetsfunktionerna omhändertas med automatik av procedur-

generatorn. Eventuella förändringar i generatorn hanteras ober-

oende av applikationsutvecklingen. 

5 Procedurgeneratorn kan användas av mottagande organisation, 

eller granskande enhet, och på så vis garantera att procedurkoden 

genereras korrekt och att de resulterande script-resurserna 

används vid installation. 

6 Procedurerna använder sessionsnumret för användarautentisering 

7 Autentiseringsfel innebär för ramverket att den lagrade proce-

duren inte lyckas verifiera anropande användare mot givet 

sessionsnummer. Procedurgeneratorn lägger på loggning vid 

sådana autentiseringsfel. 

8 Procedurgeneratorn lägger på låsning av anropande användare 

vid autentiseringsfel. Detta hindrar inloggning. Dessutom 

kontrollerar ramverkskoden på klientsidan autentieringsresultatet 

från den lagrade proceduren och genomför en tvingande 

utloggning vid autentiseringsfel.  

9 Procedurgeneratorn lägger på kontroll av anropande användares 

identitet för varje procedur. Endast vid korrekt autentiserings-

verifiering exekveras procedurkoden. 

10 Procedurgeneratorn lägger på loggning med Secure Desktops 

mekanismer. 

11 Skrivandet av loggning sker i samma transaktion som procedur-

kroppen. Således kommer både procedurkroppskoden samt 

säkerhetsloggskoden att rullas tillbaka (rollback) om endera av de 

två går fel. 

12 Procedurgeneratorn skapar inte någon SQL-definition om 

dynamisk SQL återfinns i XML-definitionen 

13 Säkerhetsmekanismerna ligger i de lagrade procedurerna och 

påverkas därför inte av applikationskoden. Endast om loggning 

och autenticering fungerar på avsett vis exkeverar procedur-

koden. 

14 Källkoden till procedurgeneratorn är tillgänglig och kan gran-

skas. Procedurdefinitioner genererade därefter kan således anses 

säkra. Detta underlättar granskningen. 

15 Förslaget nyttjar inga kryptografiska mekanismer enligt TSA:s 

definition. 
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6.9 Vad hanterar lösningen inte? 
Föreslagen lösning hanterar inte behörighetstilldelning eller behörighets-

kontroll på data. Anledningen till detta är att kraven på behörighetssystem är 

mycket disparata för olika system inom Försvarsmakten.  

I de enklaste fallen utgörs behörighetssystemet av roll- och/eller användar-

baserad behörighetstilldelning på enkla objekt såsom dokument och mappar.  

I svårare fall behörighetssätts information på objekt i mycket komplexa 

system. Exempel på detta är behörighetsmodellen för logistiksystemen där 

skapandet av behörighetsprofiler är ett litet system i sig.  

Därför är det inte möjligt att tillhandahålla en gemensam och för alla 

systemtyper användbar behörighetsmekanism. Däremot tillhandahåller 

procedurerna genererade av procedurgeneratorn identiteten på den autenti-

serade användareni variabeln @aUserID – något som sedan kan användas i 

varje systems specifika behörighetsimplementation. 

6.10 Begreppsförklaring  
I det här kapitlet förklaras använda begrepp. 

6.10.1 SQL Injection 

Från Wikipedia (2012-04-10 http://sv.wikipedia.org/wiki/SQL-injektion) 

”SQL-injektion (engelska SQL injection) är ett sätt att utnyttja säkerhets-

problem i hanteringen av indata i vissa datorprogram som arbetar mot en 

databas. Injektionen sker genom att en användare skickar in parametrar till 

en databasfråga, utan att parametrarna transformeras korrekt med avseende 

på speciella tecken, som escapesekvenser. Med anpassade parametrar kan en 

användare kringgå inloggningssystem och manipulera data.” 
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BILAGA MAILSVAR 

Konsult 1 

Vilka extra krav eller problem innebär det att utveckla en 

applikation dimensionerad för H/S eller H/TS? 

  

-          Det viktigaste är att applikationskoden är helt skild ifrån den 
säkerhetskritiska koden, som ska vara separat och lätt granskningsbar. 

Separeringen är viktig för att så få utvecklare som möjligt ska vara kunniga i 
hur säkerhetsapplikationen styrs och fungerar och inte minst att så lite kod 
som möjligt ska behöva säkerhetsgranskas inför varje ny release av 
applikationen. Säkerhetslösningen får inte vara beroende av att varje enskild 
utvecklare vet vad man ska göra och gör detta rätt. Den kod som ska vara 
tydligt separerad är: 

o   Kontrollkoden för tilldela åtkomst till informationsobjekten. 

o   Loggkoden för att skriva loggar om vilken information 

användaren har fått tillgång till. 

-          Arkitekturen för en säkerhetskritisk installation och applikation måste 
innehålla tydliga och separerade lager av skydd (lökskalsmodell). 

o   Fysiskt skydd 

o   Operativsystem skydd 

o   Nätverksskydd 

o   Skydd för röjande signaler 

o   Användarprofilstyrd tilldelning av funktioner 

o   Användarprofilstyrd tillgång till information, inkl 

information i stödtabeller för urval/indatering (godkända 
värden). 

-          En egen applikation måste utvecklas för att administrera 
behörighetsmodellen i applikationen. 

o   Användarnas behörighetsprofil för tillgång till funktioner 

och informationsinnehåll. 

o   Regelverket som styr klassningen av 

informationsobjekten som nyttjas av 
applikationsfunktionerna. 

o   Tvåsamhet bör styra registreringen av profiler, en lägger 

upp och en verkställer/effektuerar. 

-          Ett välutvecklat logghanteringsverktyg. 

o   Det ska ge stöd för automatisk analys av loggar så att 

larm kan skapas. 
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o   Det ska ge ett bra stöd för att analysera loggarna utifrån 

ett verksamhets-, funktionellt, infologiskt och användar-
perspektiv. 

-          … 

  

På vilket sätt ska/kan/bör ett applikationsramverk bemöta dessa 

extra krav eller problem? 

  

-          Applikationsramverket bör ha ett inbyggt menysystem för säker 
tilldelning av funktioner till behöriga användare. 

-          Applikationsramverket bör ha ett inbyggt stöd för att skapa loggar utifrån 
behörighetskontrollregler. 

o   Loggar för ej tillåten påloggning. 

o   Loggar för vilka funktioner användaren nyttjat. 

o   Loggar för vilken känslig information användaren tillåtits 

att se eller ”råkat” få se när kontrollnätet ej fungerat. 

o   … 

-          Applikationsramverket bör ha ett inbyggt stöd för att säkerställa att en 
användare inte kan byta identitet under en arbetssession. 

Linjeanställd 1 

Jag skulle väl säga att på alla IT-lösningar ställs krav inom följande områden 
(som du vet):  
 
behörighetskontroll  
säkerhetsloggning  
skydd mot röjande signaler och obehörig avlyssning  
intrångsskydd  
intrångsdetektering  
skydd mot skadlig kod  
godkännande ur säkerhetssynpunkt  
 
Och på de högsta säkerhetsklasserna som du far efter så är ju kraven också 
de hårdaste.  Ett applikationsramverk skall då uppfylla alla kraven i sig men 
om det dessutom skulle kunna efter sitt eget godkännande vara gjort på ett 
sådant sätt att applikationerna som sedan utvecklats med hjälp av ramverket 
blir lätta att granska utifrån de gällande kraven, då skulle det vara toppen.  

Konsult 2 

Vilka extra krav eller problem innebär det att utveckla en applikation 
dimensionerad för H/S eller H/TS? 
Krav på assurans (Methodically Designed, Tested, and Reviewed). Krav 
påpluggbarhet. Det skall gå att plugga in TSA-lib,FM-tunnel, m fl GOTS. Det 
skall gå att skruva på säkerhetsparametrar för att följa lokala plocies. 
 

På vilket sätt ska/kan/bör ett applikationsramverk bemöta dessa extra krav 
eller problem? 

Du bör ge utvecklaren en hel del på köpet (textskydd, auth, loggning, etc). 
GTP hade ett liknande koncept. Man körde sin app genom en preprocesssor 
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och vips så hade man tillgång till GTP autenticering, åtkomstkontroll, 
loggning, etc. 
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