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SAMMANFATTNING 

Det arbete som har utförts under våren och sommaren 1999 på Siemens Elema och 

som behandlas i denna rapport, hade som mål att implementera säkerhetsfunktioner i 

ett dokumenthanteringssystem för patientjournaler.  

Arbetet baseras på ett testsystem bestående av en applet och en servlet som i princip 

hade samma funktionalitet som det tilltänkta dokumenthanteringssystemet (loggade in 

användare, hämtade en fil från server, möjliggjorde för användaren att ändra i filen 

och till slut sparade filen på servern). Följande säkerhetsfunktioner implementerades: 

- Säker inloggning med dubbel, stark autentisering med certifikatsystem. 

Inloggningsproceduren undviker att skicka användarens lösenord över nätet. 

- Säker, krypterad dataöverföring med SSL 

- Digitala signaturer som ger positivt bevis av att ett sparat dokument på servern 

har skickats in av en viss användare. 

Hela systemet implementerades i Java 1.2 med standardkomponenter, som är fritt 

tillgängliga utan kostnad.   

Beslutet att använda Java 1.2 som utvecklingsplattform medförde att flera problem 

uppstod p.g.a. att säkerhetsfunktionaliteten i Java 1.2 (senare kallad Java 2) är relativt 

ny, oprövad och stödet för den är ännu inte fullt implementerat i de webbläsare som är 

mest vanliga (Netscape Communicator och InternetExplorer4). Dessa problem är 

delvis lösta eller kan kringgås och systemet kan nu installeras och köras på en vanlig 

PC, via en vanlig webbläsare.  

 

ABSTRACT 

The work carried out during the spring and summer of 1999 at Siemens Elema and 

covered in this report, aimed to implement security features in a document 

management system for patient records.  

The work is based on a test system consisting of an applet or a servlet which basically 

had the same functionality as the intended document management system (logged in 

users, downloaded a file from the server, allowing the user to modify the file, and 

finally saved the file on the server). The following features were implemented: 

- Secure login with double, strong authentication with certificate system. The 

logon procedure avoids sending the user's password over the network. 

- Secure, encrypted data transfer with SSL 

- Digital signatures that provide positive evidence of a saved document on the 

server are submitted by a particular user. 

The whole system was implemented in Java 1.2 with standard components, which is 

freely available at no cost.  

The decision to use Java 1.2 as development platform resulted in several problems 

arose due to security functions in Java 1.2 (later called Java 2) is relatively new, 

untested and the support for it is not yet fully implemented in the browsers that are 

most common (Netscape Communicator and InternetExplorer4). This problem is 

partly solved or can be circumvented and the system can now be installed and run on a 

standard PC, via a standard Web browser.  

  



 

 

FÖRORD 

Denna rapport beskriver ett examensarbete som har utförts på Siemens Elema under 

våren och sommaren 1999. Rapporten skrevs 1999 och färdigställdes 2015. Ett nytt 

avslutande avsnitt har införts där det görs en tillbakablick där prototypen värderas i 

ljuset av femton års snabb utveckling på säkerhetsområdet. 

Arbetets mål var att undersöka och implementera säkerhetsfunktionerna som behövs 

för säker överföring av känsliga dokument över Internet och intranät via vanliga 

webbläsare. 

Rapportens författare är teknolog på datatekniklinjen vid Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm med datasäkerhet som specialinriktning. Eftersom författaren 

har arbetat mycket med Java och Internet under det senaste året så var det naturligt att 

välja ett examensarbete som kombinerade dessa två områden. 

Det här projektet innebar ett bra tillfälle att praktisera en hel del av de teoretiska 

kunskaperna som har inhämtats från högskolan samt möjligheten att sätta sig in i 

aspekter i Java som aldrig har berörts inom KTHs kurser, såsom Java servlets och 

säkerhetsfunktionerna i Java. 

Arbetet började med cirka en månads studier, parallellt med att olika mekanismer för 

säker överföring studerades, varefter SSL valdes och implementerades i en testmiljö. 

Därefter började arbetet med att definiera och implementera ett testsystem. Det var 

runt detta testsystem som hela arbetet har koncentrerats. Testsystemet användes för att 

implementera, testa och evaluera säkerhetsfunktionerna. 

En närmare beskrivning av projektet finns i avsnittet Projektbeskrivning. Det har 

bedömts nödvändigt att diskutera och förklara vissa grundläggande begrepp inom 

datasäkerhet men även av säkerhetsarkitekturen i Java, för att en läsare utan kunskaper 

i detta område ska ha behållning av denna rapport. Däremot har det antagits att läsaren 

är någorlunda bekant med Java och olika komponenter i språket och även grunderna 

inom datalogi.  

Det faktum att Java 2 och dess säkerhetsarkitektur är relativt ny (Java 2 kom ut i 

slutlig version i slutet på 1998) gör att en del av Internetverktygen inte har hunnit med 

utvecklingen än. Detta gäller speciellt webbläsarteknologin och deras medföljande 

JVM. Därför måste en hel del av verktygen som följer med JDK2 användas i systemet 

i sin nuvarande form. 

På grund av detta finns även ett avsnitt som beskriver några av dessa verktyg och 

deras funktionalitet. Beskrivningen är begränsad till de verktyg som är nödvändiga för 

systemet. En djupare förståelse av dessa verktyg kan vara nödvändig för vidare 

utveckling och administration av dokumenthanteringssystemet.  

De första avsnitten beskriver projektet och systemet i detalj. Själva koden beskrivs 

dock inte i denna rapport men principerna förklaras.  

Därefter följer flera avsnitt med introduktion, diskussion och beskrivning av de olika 

element som finns med i projektet samt olika begrepp inom datasäkerhet och 

krypteringstekniker. Här finns även en närmare beskrivning av säkerhetsaspekterna 

inom Java och Java Virtual Machine (Hansson, 1997). Dessa avsnitt rekommenderas 

att läsas först om läsaren inte tidigare har kännedom av datasäkerhet och de termer och 

tekniker som förekommer inom området. 



Detta område är språkligt orent genom att det förekommer en hel del engelska ord i 

rapporten. I de flesta fall står den svenska motsvarigheten inom parentes. 

Förhoppningsvis har läsaren överseende med denna användning av s.k. svengelska i 

rapporten. 
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1. PROJEKTBESKRIVNING 

Projektet utfördes som ett examensarbete på Siemens Elema. Målet var att undersöka 

och implementera säkerhetsfunktionerna som behövs för säker överföring av känsliga 

dokument över Internet och intranät via vanliga webbläsare. Säker överföring betyder 

här att för varje dokument som lagrats i systemet finns uppgifter om vilken behörig 

användare som upprättat dokumentet och när detta skedde. Det ska inte vara möjligt 

att förfalska dessa uppgifter eller att ändra dokumentets innehåll utan att knäcka de 

använda krypteringsmetoderna eller användaridentifieringen. 

Systemets mål är att möta de hot som tillåter att obehöriga får access till känsliga 

dokument på datorer och medan dessa överförs över nät mellan två datorer. 

En obehörig kan tänkas nå data på följande sätt: 

1. Logga in på systemet genom att gissa eller på annat sätt (t.ex. ett 

inspelningsprogram som NetBus) få tag i en behörig användares 

användarnamn och lösenord. 

2. Avlyssna på kommunikationslinjen och på det sättet få tag i 

autentiseringstoken (se avsnitt 10.2) och kunna skicka detta via ett särskilt 

system och den vägen komma in i systemet. 

3. Avlyssna kommunikationslinjen och på det sättet få tag i själva datat. 

4. Diverse andra sätt (t.ex. utnyttjande av hot, oaktsamhet, etc.) att få tag i en 

behörig användares kompletta identifikationshandlingar (användarnamn, 

lösenord, nycklar, etc.) och logga in i systemet. 

Möjligheterna att bemöta det fjärde hotet bedöms bortom detta projekt medan de andra 

faller inom ramen för projektet och kan bemötas effektivt med de verktyg som Javas 

Toolkit och säkerhets-API förser oss med. 

Förutom att möta dessa hot fanns även en önskan att modifierade dokument skall 

kunna bindas till den användare som har modifierat dem, d.v.s. det ska framgå utan 

tvivel vem som har modifierat ett visst dokument vid en viss tidpunkt.  

Därför sattes tre delmål (faser) upp för projektet: 

1. Implementation av säker krypterad dataöverföring. 

2. Implementation av ett säkert inloggningssystem. 

3. Implementation av ett system för positiv identifiering (genom digitala 

signaturer) av den som ändrar ett dokument och vill spara det på servern.  

Första fasen flöt relativt problemfritt. Sedan tidigare fanns viss kunskap av de system 

som används inom bankväsendet. SSL är det protokoll som används på de flesta 

ställen för säker krypterad överföring av all slags information. Eftersom den server 

som skulle användas, Internet Information Server 4.0, har inbyggt stöd för SSL så var 

SSL det naturliga valet. Ett testcertifikat skapades och systemet installerades och det 

hela fungerade utan problem. 

Fas två var att utforma och implementera ett säkert inloggningssystem. Ett applet-

servlet testsystem skulle byggas. Testsystemet skulle ha liknande funktionalitet som 

det riktiga dokumenthanteringssystemet, d.v.s. inloggning, hämtning av filer från 

server, möjlighet att ändra filen i servlet och slutligen sparande av den modifierade 
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filen på servern. Detta system skulle användas för implementation och testning av 

säkerhetsfunktioner. 

Erfarenhet saknades av servlets. Därför inleddes en studie av dessa verktyg för att 

förstå dem. Sedan skrevs ett testsystem som hade den önskade funktionaliteten enligt 

ovan.  

Sedan fortsatte arbetet med fas två. Från början var tanken att ett system med privata 

och publika nycklar skulle användas. Dessa kan i ett produktionssystem finnas med på 

ett Smartcard av något slag. I detta arbete fanns det dock ingen möjlighet till det. 

Sådana system är fortfarande relativt sällsynta och dyra så det bestämdes att nycklarna 

i stället skulle ligga på en diskett och läsas därifrån. Skillnaden skulle då endast bestå 

av att olika medier används för att förvara och transportera nycklar.  Detta bedömdes 

inte påverka systemets funktionalitet. Funktionerna för hantering av filsystemåtkomst 

skrevs och implementerades i Appleten. Nästa problem uppstod vid signeringen av 

koden (se avsnitt 3), på grund av de olika standarder som finns i de olika webbläsarna. 

Detta löstes till slut och arbetet med att implementera säkerhetsfunktionerna kunde 

påbörjas.  

På grund av att möjligheterna till hantering av certifikat är mycket bättre i JDK1.2 

bestämdes att JDK1.2 skulle användas. Detta visade sig sedan inte vara så problemfritt 

som antogs. 

Nästa steg var att skriva ett testprogram för att studera säkerhets-APIn i Java. Dessa 

kodavsnitt skrevs och testades först som vanliga program. Problemen uppstod när 

kodavsnitten skulle läggas ihop till en Applet.  

Då framkom att varken Internet Explorer eller Netscape Communicator har stöd för 

Java2 funktionalitet. Microsofts rättsliga tvist med SUN över Javas framtid har gjort 

att även Internet Explorer 5 saknar stöd för Java2. Både Microsoft och Netscape 

kommer att ha stöd för Java2 inom kort men detta kunde inte lösa problemet då.  

Lösningen visade sig finnas hos SUN. Ett plugin, som SUN har tagit fram, sätter både 

Microsofts Javamotor(JVM) och Netscapes motsvarighet ur funktion och får båda 

webbläsarna att fungera med SUNs javamotor(JRE). Systemet har den extra fördelen 

att ett och samma signeringssystem (SUNs metod) fungerar med båda webbläsarna.  

Efter att detta problem lösts så byttes signeringsmetod till SUNs. Nu fungerade 

programmen igen. Problematiken kring detta och lösningen är beskriven närmare i 

avsnitt 3. 

Inloggningssystemet använder stark autentisering med användarens privata nyckel. 

Privat och publik nyckel lagras i denna version i serialiserad form för att kunna sparas 

till ett format, t.ex. till en datafil som kan sparas på disk (diskett) och läses in vid 

behov. En autentiseringstoken skickas till servern för att undvika att användarens 

lösenord skickas ut på nätet. 

En mekanism för skydd mot replayattacker har också byggts in genom att använda 

datorns klocka. Detta ställer krav på att relativa avvikelsen i klockorna hos de datorer 

som ingår i systemet inte får vara alltför stor. 

Nästa fas var att implementera systemet för digitala signaturer. Applet i testsystemet 

simulerade dokumenthanteringssystemet genom att hämta en fil (textfil för enkelhets 

skull) och visa den för användaren. Detta kompletterades med möjligheten att redigera 

filen och skicka tillbaka den modifierade versionen för lagring på servern. Systemet 

bygger upp en digital signatur av filen och skickar den till servern. Denna digitala 

signatur har två funktioner. Servlet, som tar emot filen, verifierar den digitala 
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signaturen för att försäkra sig om att filen inte har ändrats under överföringen. 

Samtidigt sparas denna digitala signatur för att senare kunna bevisa vem som har 

skickat den modifierade filen.  

Observera att systemet sparar all information som berör inloggning och åtkomst av 

filer såsom filhämtning, sparande av filer o.s.v. på loggar med namn på användare och 

klockslag.  Dessa loggfiler sparas som okrypterade textfiler, vilket bedöms vara 

otillräckligt för ett system i drift. Möjligheter till kryptering och andra tekniker som 

gör loggfilerna svåra att påverka, bör undersökas i ett senare skede. 

Projektet var inte problemfritt med tanke på alla svårigheter som uppstod i samband 

med Java2 och ursprungligen begränsade kunskaper när det gäller Java servlets och 

Javas säkerhets API. Samtidigt var det mycket lärorikt och ett utomordentligt tillfälle 

att handskas med de problem som kan uppstå i projekt ute på företagen. 
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2. SYSTEMBESKRIVNING 

Projektet utfördes som ett examensarbete på Siemens Elema. Målet var att undersöka 

och implementera säkerhetsfunktionerna som behövs för säker överföring av känsliga 

dokument över Internet och intranät via vanliga webbläsare. 

Systemet som utvecklades var i princip ett testsystem för att implementera och 

demonstrera dessa tekniker som senare ska implementeras i ett 

dokumenthanteringssystem. 

Hela systemet består av följande delar 

 Applet för autentisering och dokumentsändning, dokumentmottagning, 

dokumentredigering, etc. 

 Servlet för autentisering 

 Servlet för dokumentsändning 

 Servlet för dokumentmottagning 

Appleten som laddas ner på klientsidan har all funktionalitet som behövs medan 

funktionerna på serversidan är uppdelade i tre servlets, där varje servlet utför en enda 

funktion. 

Detta har gjorts för att göra det lättare att implementera dessa funktioner i den riktiga 

servlet, genom att varje funktion i princip är isolerad. Att göra detta på klientsidan 

skulle däremot komplicera systemet. Det skulle också innebära att en ny Applet skulle 

behöva hämtas och laddas när man vill använda systemets olika funktioner. 

Som det har nämnts tidigare var avsikten att konstruera ett testsystem för att kunna 

demonstrera och implementera säkerhetsfunktionerna. Därför härmar testsystemet (i 

olika drag) det riktiga systemets funktionaliteter fast i en enklare form, dvs. 

inloggning, dokumenthämtning, modifikation av dokument och sparande av de 

modifierade dokumenten på servern. Systemet använder flera lager av säkerhetsskydd, 

särskilt vid inloggning, för att kunna bibehålla säkerheten även om ett säkerhetslager 

knäcks. T.ex. undviker systemet att skicka lösenordet på nätet samtidig som SSL 

används för att kryptera det som skickas ut och använder ”nrv-värde” vid inloggning 

för att skydda mot replayattacker (se avsnittet om replayattacker).  

Nedan beskrivs de olika komponenterna av projektet närmare:  

 

2.1. APPLETEN 

Appleten innehåller all funktionalitet som behövs på klientsidan förutom kryptering av 

utgående data som sköts genom SSL-protokollet.  

Appleten består i princip av två huvudpaneler, inloggningspanelen och 

dokumentpanelen. Dessa två finns i en kortlayout där inloggningspanelen finns som 

kort nummer1 och är det första som användaren ser när sidan hämtas. 

Inloggningspanelen har ett mycket enkelt gränssnitt. Se bilden nedan. Den består av 

två fält för att användaren ska kunna mata in sitt användarnamn och lösenord. Tre 

knappar finns där två används för att öppna fildialoger för inläsning av privata eller 

publika nyckeln och den tredje för att logga in.  

Förutom dessa knappar finns en statusrad längst ner som informerar användaren om de 

olika momenten och ger lämpligt felmeddelande om något moment misslyckas, 

exempelvis om användare glömmer att fylla i fälten för användarnamn och lösenord. 
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Statusraden meddelar också ifall inloggningen misslyckas. 

 

Bild 1-inloggningspanelen 

Observera att en misslyckad inloggning inte avslutar appleten. En sådan funktion finns 

inte i denna testversion men bör nog övervägas i den slutliga versionen. 

Knapparna Open Public key och Open Private Key öppnar varsin filhanterare som gör 

det möjligt att läsa nyckeln från en diskettenhet. Ambitionen bör vara att nycklarna 

sparas på ett smartkort (smartcard) och inläsningen sker då genom en kortterminal, 

men en sådan var inte tillgänglig och den här metoden förefaller att fungera utan 

problem. Nycklarna sparas på en diskett. Disketten bör skrivskyddas och förvaras på 

säker plats. Den stora nackdelen är att nycklar som sparas på detta sätt kan mycket 

enkelt kopieras. 

Ett litet hjälpprogram omvandlar nycklarna till ett format som lämpar sig för att sparas 

på diskett (eller smartcard). Det bör nämnas att den publika nyckeln inte behövs för 

appletens funktion men den används för vissa tester och för felsökningar och har 

därför lämnats kvar av den anledningen.  

En ”message digest” görs bestående av användarnamn, lösenord och ett tidsvärde. Allt 

krypteras med den privata nyckeln genom signaturfunktionen till en s.k. 

”authentication-token” (se avsnitt 10.2). Detta görs för att undvika att skicka 

användarens lösenord på nätet (även om förbindelsen är krypterad). Tidsvärdet skickas 

som ett nrv-värde (non- repeating value). 

Viktigt: Användning av nrv-värdet gör att klientmaskinens klocka måste vara 

synkroniserad med serverns klocka. I testmiljön så valdes 5 minuter som 

synkroniseringskrav men i produktionssystem så ska det vara på sekundnivå. 

Funktionen bör tas bort om detta krav inte kan uppfyllas men det påverkar i så fall 

säkerheten negativt. 

Användarnamnet, tidsvärdet och token (sekvens av data) skickas till autentiserings-

servlet på servern. 

Det som kommer tillbaka är ett svar om godkännande och ifall användaren har 

godkänts, en lista på tillgängliga filer som användaren kan hämta från servern samt 
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användarens fullständiga namn, hämtad från användarens certifikat på servern. 

Användarens namn och listan på tillgängliga filer sätts in i dokumentpanelen. 

Därefter byts skärmbilden till dokumentpanelen.  

Observera att en användare således behöver ha tillgång till tre saker för att kunna 

logga in: 

 Användarnamn 

 Lösenord 

 Privatnyckel 

  

Dokumentpanelen består av två knappar, en textarea, en fillista och en statusrad enligt 

bilden nedan: 

Bild 2-dokumentpanelen 

Användaren kan välja en fil från fillista och hämta den genom att klicka på knappen 

Receive File. Appleten skickar då en begäran till filsändningsservlet på servern som 

skickar tillbaka den begärda filen. Servlet öppnar ingen egen port utan använder den 

port som browsern använder sig av. Detta är nödvändigt vid användning av SSL. Filen 

tas emot av appleten och läggs in i textarean. Användaren kan nu läsa filen och 

modifiera den om det behövs.  

Genom att klicka på knappen Send File kan användaren skicka en kopia av den 

modifierade filen, för att spara ner filen på servern. 

Appleten skapar då en digital signatur av filen med användarens privata nyckel och 

skickar den plus filen till filmottagningsservlet på servern. Digitala signaturen 

fungerar då som: 

 Kontroll att filen inte har ändrats under överföringen 

 Bevis på att en viss användare har skickat denna fil. Det bör påpekas att i 

testsystemet görs ingen kontroll om användaren är behörig att 
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hämta/ändra/spara ett visst dokument men implementation av funktionen bör 

övervägas i senare versioner. 

Statusraden ger relevant information i varje situation. 

Koden är överlämnad till Siemens Elema. Observera att en hel del tracemeddelanden 

och hjälpfunktioner som använts under utvecklingen i felsökningssyfte har lämnats 

kvar som hjälpmedel vid vidareutveckling. Dessa framgår av javakonsolfönstret men 

påverkar inte appletens funktion eller utseende. 

2.2. AUTHENTICATIONSERVLET  

Servlet som har hand om användarautentisering heter Authenticationservlet. Den tar 

emot informationen från appleten. Det första som sker är en kontroll av tidsvärdet som 

inte bör skilja sig från servern med mer än 5 minuter i testsystemet. Om tidsskillnaden 

är mer än så antas det vara en replayattack och autentiseringsförsöket misslyckas. 

Om tidsvärdet faller inom intervallen tas lösenordet fram från en databas med 

användarnamn och tillhörande lösenord. Databasen för nycklar laddas. Användarens 

certifikat hittas och publika nyckeln tas fram. Därefter konstrueras en message digest 

bestående av användarnamn, lösenord och det mottagna tidsvärdet. Efter detta 

försöker servlet verifiera signaturen. 

Om verifieringen misslyckas, skickas meddelande om det till appleten och 

autentiseringen anses vara misslyckad och användaren får inte logga in. I annat fall 

godkänns användaren och det meddelas till appleten. En lista på tillgängliga filer (tre 

textfiler i testsystemet) skickas också till appleten tillsammans med användarens 

fullständiga namn som det står i certifikatet. 

Servlet skapar en logg över de inloggningsförsök som görs. Uppgifterna som finns i 

loggen är tiden då försöken har gjorts, användarens riktiga namn och användarnamn 

och information om försöken har lyckats eller inte. 

 

2.3. FILSÄNDNINGSSERVLET 

Filsändningsservlet är egentligen den enklaste servlet av dem alla. Den tar emot 

filnamnet som appleten skickar, plus användarnamnet och skickar den begärda filen 

till appleten. 

Servlet skapar en logg med namnet på användaren, den begärda filen och klockslaget. 

 

 

2.4. FILMOTTAGNINGSSERVLET 

Filmottagningsservlets uppgift är att ta emot de modifierade filer som användaren 

skickar, kontrollera att filen inte har ändrats under överföring och spara filen på 

servern. 

Servlet tar emot användarnamnet, filsignaturen och filen. Lämplig nyckeldatabas 

(Keystore) laddas och användarens certifikat och dennes publika nyckel tas fram. 

Därefter skapas ett message digest från filen. Servlet försöker verifiera filens integritet 

genom att verifiera den mottagna filsignaturen med det message digest som har 

skapats och användarens publika nyckel. 

Om detta lyckas sparas filen men den sparas med ett namn bestående av det 

ursprungliga filnamnet, användarnamnet på den som har skickat filen och klockslag. 

Detta görs för att filen som tas emot inte bör kunna ersätta den ursprungliga filen utan 
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det är upp till systemets administratör att kontrollera om filen bör ersätta den 

ursprungliga filen eller ej. Nackdelen är att nästa användare inte ser de senaste 

modifieringarna som har gjorts i filen. Detta är en policyfråga som bör diskuteras vid 

en vidare utveckling av systemet. 

Servlet sparar också den digitala signaturen på en fil med ett namn som innehåller 

filnamn, användarnamn och klockslag. Detta gör det lätt och enkelt att avgöra vilken 

fil den hör ihop med. 

Digitala signaturen som har sparats är beviset på att en viss användare har skickat en 

viss fil till server, eftersom ingen annan fil och ingen annan användare skulle kunna ha 

skapat just denna digitala signatur. Precis som de andra servlets skapar även denna 

logg över aktiviteterna och mottagna filer med namn på fil, användare och klockslag. 

 

2.5. HJÄLPPROGRAMMEN 

Det skapades flera mindre program under projektets gång. De flesta för att testa olika 

funktioner inom säkerhets APIn men även flera hjälpprogram. 

Ett litet program som är intressant i sammanhanget är hjälpprogrammet för att ta ut 

nycklarna för en användare från en keystore och skriva dem i serialiserad form på 

filer. Nycklar som sparas på detta sätt i filer är lämpliga att spara på diskett eller annat 

digitalt medium för att senare kunna läsas in i programmet vid inloggning. Den här 

typen av program är tänkbara hjälpmedel för systemadministratörer. 
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3. INTRODUKTION TILL SÄKERHET 

Att kunna överföra och förvara information på ett säkert sätt har varit en viktig aspekt 

av informationshantering sedan urminnes tider. Informationssäkerhet och särskilt 

kryptografin har därför varit viktiga. Otaliga gånger genom historien har krig avgjorts 

genom att ena sidan har kunnat knäcka den andra sidans koder. 

Detta faktum demonstrerades på ett spektakulärt sätt under andra världskriget när 

engelsmännen med hjälp polacker lyckades knäcka Enigma-koden. 

I och med att datorkommunikation och nätverk kommer in mer och mer i vår vardag 

blir säkerheten allt viktigare. Framstegen inom informationsteknologin har gjort att 

den används i allt fler områden, även sådana där värdefull information transporteras. 

Samtidigt har samma informationsteknologi gjort det lättare att komma åt 

informationen som människor lämnar ifrån sig i någon form, vare sig det är e-post, 

kortnummer vid köp över Internet eller något annat.  Därför har behovet av tekniker 

för att skydda information och i förlängning människors integritet ökat. Därav har 

informationssäkerhet kommit alltmer i fokus. Den här delen av rapporten förklarar 

grundläggande begrepp och principer inom informationssäkerhet. 

 

3.1. INFORMATIONSSÄKERHET 

Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, 

förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs.
1
 

Informationssäkerhet handlar att försöka bibehålla tre egenskaper i systemet  

 Konfidentialitet: som innebär att information inte ska avslöjas eller vara 

tillgänglig för obehöriga personer.  

 Integritet: som innebär att information ska vara konsistent, en obehörig ska inte 

kunna tillverka, ändra eller förstöra skyddad information.  

 Tillgänglighet: som betyder att systemets resurser ska vara tillgängliga för 

behöriga personer.  

Säkerhetsåtgärder faller i flera kategorier. Två som är väsentliga här är 

Kommunikationssäkerhet (Communication Security) som innebär skyddande av 

information när den håller på att skickas mellan ett system och ett annat samt 

Datorsäkerhet (Computer Security) som är skyddandet av informationen inuti ett 

datorsystem.  

 

3.2. ATTACK OCH HOT 

För att kunna ha säkerhet i ett system måste man minska möjligheter till attacker (en 

attack är ett förverkligande av ett möjligt hot som innebär fara för datasystemets 

resurser).  

Alla sårbarheter i systemet som kan användas för att göra attacker måste minskas om 

säkerhet ska kunna behållas. 

Attacker på system är situationer som kan orsaka dataförlust eller fara för systemet. 

Det kan vara i form av exponering av känslig data i ett datasystem t.ex. obehörig 

                                                           
1
 Informationssäkerhet enligt Wikipedia 
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åtkomst av data eller nekande av behörig åtkomst (access) av systemet. Ett 

datasystems resurser är hårdvara, mjukvara och data. 

Det finns fyra sorters attacker mot ett datorsystems säkerhet. 

 Interruption: innebär att en resurs i systemet förloras eller blir obrukbar under 

en viss tid. 

 Interception: innebär att någon obehörig får tillgång till en resurs i systemet. 

 Modification: innebär att någon obehörig får tillträde till systemet och gör 

ändringar i en resurs. 

 Fabrication: innebär att en obehörig kan tillverka falska objekt i systemet. 
 

 

3.3. HUR SKA ATTACKER MOTVERKAS 

Det finns många sätt att attackera ett system och många sätt att skydda det. De två 

viktigaste försvarsmekanismerna är de som nämns nedan och som kan eliminera en 

stor del av attacker och möjligheter till attacker. 

 

3.3.1. Autentisering 

Autentisering är grunden till alla säkerhetssystem. Det innebär att kontrollera 

uppgiven identitet, d.v.s. att verifiera att du är den du utger dig för. Orsaken till att vi 

vill veta vem personer är, är att kunna kontrollera om de är behöriga eller till vilka 

resurser de ska få åtkomst till. Det är viktigt att ha metoder för att kunna verifiera om 

personer som ska få åtkomst till viktiga resurser är de som de säger sig vara . Några 

metoder är username och password, biometriks (DNA, retinal scans, fingerprint), id 

card och smart card. 

Autentisering (Authentication) säkerställer någon/någots identitet. Autentisering 

innebär ofta att någon/något som påstår sig vara eller representera en behörig 

användare och vars identitet ska bestämmas har presenterat en behörig användares 

identitetshandlingar (lösenord, smartcard, etc.) och säger att denna är den behörige. 

Autentisering gör att en granskare (verifier) kan vara säker att påståendet är sant och 

att han/hon/det är den behörige användare den säger sig vara. Principen för 

Autentisering är att man antar att den som påstår sig vara en behörig användare 

(claimant) är det, eftersom denne känner till en hemlig sak (t.ex. lösenord) eller har ett 

objekt (t.ex. passerkort). Man kan jämföra med fallet då man vill komma in till 

kontoret och använder ett passerkort. När man drar kortet så sker en kontroll av kortets 

giltighet och beroende på resultat släpps man in eller ej. Här antas att eftersom man 

innehar ett giltig kort, så är man behörig att vistas i kontoret. Samma analogi råder när 

man vill gå hem och måste slå in portkoden för att dörren ska öppnas. Alla dessa 

exempel är fall av autentisering i vår vardag. 

Autentisering är många gånger första defensiva linjen mot attacker och dess vikt bör 

inte underskattas. 

 

3.3.2. Kryptering 

Kryptering används framför allt för att obehöriga inte skall kunna läsa ett meddelande 

eller en kommunikation mellan två parter. Meddelandet krypteras då med en 

krypteringsnyckel hos användaren och motsvarande dekrypteringsnyckel måste finnas 
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hos mottagaren. Mottagaren behöver en dekrypteringsnyckel för att kunna återställa 

det mottagna meddelandet till dess ursprungliga form. 

 Kryptering är ett sätt att ändra ett meddelande till en form som inte går att tyda eller 

saknar likhet med det originella meddelandets form, så att meddelandet ej kan läsas 

eller förstås av utomstående part. Meddelandets ursprungliga form kallas för Klartext 

(Plain) och den krypterade formen kallas för Krypterad text (Cipher). 

 Alla krypteringsalgoritmer använder krypteringsnycklar K (key) och den krypterade 

textens utformning beror både på originaltexten och av nyckelns värde. En 

krypteringsalgoritm kan vara knäckbar. Detta innebär att om det finns tillräcklig tid 

och information kan algoritmen listas ut men ofta räcker det att en krypteringsalgoritm 

blir för tidskrävande att knäckas för att den ska anses vara bra.  

Motsatta processen till kryptering (encryption) är dekryptering (decryption). För 

dekryptering behövs också en nyckel. Denna är ibland den samma som den 

krypterande nyckeln. Beroende på algoritm kan det hända att det finns en nyckel för 

kryptering och en annan nyckel för dekryptering. 

Flera krypteringstekniker bygger på svåra och beräkningstunga matematiska problem. 

Dessa problem kan lösas på två sätt. En enkel lösning förutsätter att man har tillgång 

till viss information och den svåra lösningen användas om man inte har tillgång till 

information. Den svåra lösningen är oftast ”brute-force” metoden vilken nästan alltid 

är orimligt tidskrävande. Några av krypteringsteknikerna är: 

 Merkle-Hellmans knappsack 

 RSA-metoden 

 ElGammals metod (bygger på diskreta logaritmer) 

 

Krypteringstekniker kan ge både data-integritet och data-konfidentialitet. De kan även 

användas för autentisering vilket beskrivs nedan (Knudsen, 1998). 

En viktig faktor är att den nyckellängd som behövs för att systemet ska kunna betraktas som 

säkert beror av hur snabba datorer man har. Ett system som är säkert idag behöver inte vara 

säkert om 20 år. 

 

3.3.3. Symmetrisk och asymmetrisk kryptering 

 

Det finns två huvudtekniker för kryptering: 

 symmetrisk kryptering   

 asymmetrisk kryptering 

Den symmetriska krypteringstekniken är den mest kända tekniken. Man använder en 

nyckel för att kryptera ett meddelande. För dekryptering behövs också en nyckel, 

vilken är densamma som används för kryptering.  

Ibland kan det hända, att det finns en nyckel för kryptering och en annan nyckel för 

dekryptering, s.k. asymmetrisk kryptering. I det asymmetriska systemet finns två 

nycklar. Ett meddelande som krypteras med den ena kan dekrypteras med den andra 

och dessa två nycklar har ingen koppling med varandra, d.v.s. man kan inte lista ut den 

ena nyckeln genom att analysera den andra. Detta innebär att man låter en nyckel vara 

känd för alla (publik nyckel) och den andra förbli hemlig (privat nyckel). 
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Därför är den publika nyckeln
2
 känd för alla medan den privata nyckeln ska vara 

hemlig och känd enbart av ägaren. 

Systemet kan användas både för kryptering, confidential och för 

autentisering/signering. En stor fördel med asymmetrisk kryptering är att det inte 

behövs ett nytt nyckelpar för varje användare som vill skicka krypterade meddelande 

till en viss mottagare. Symmetrisk kryptering skulle innebära att om någon ville 

kommunicera krypterat med 10 personer, så behövs det 10 nyckelpar. Om dessa tio 

väljer att kommunicera med tio andra, så är vi snart uppe i ett hundra. Därför talas det 

om nyckelexplosions-problemet. 

Nackdelen med asymmetrisk kryptering är att beräkningarna är mer tidskrävande än 

vid symmetrisk kryptering. Därför används ofta asymmetrisk kryptering först för 

autentisering (och överföring av symmetrisk nyckel) och symmetrisk kryptering (med 

tillfälliga nycklar) sedan för överföring av större mängder data (t ex ljud och bild). 

Med RSA-systemet kan ett meddelande krypteras med den ena nyckeln 

(privata/publika) och dekrypteras med den andra nyckeln (privata/publika) beroende 

på syftet med användningen. 

 

3.3.4. Authenticering mha symmetrisk och asymmetrisk kryptering 

Asymmetrisk och symmetrisk kryptering kan användas för att verifiera att någon som 

påstår sig vara en viss person i själva verket är det eller inte. Den vars identitet ska 

bekräftas kallas Claimant, den som Claimanten påstår sig vara kallas Principal och den 

som skall fastställa identiteten är Verifier(granskaren, ibland ett serverprogram). 

 

3.3.4.1. Symmetrisk teknik :  

Principal och granskaren har en gemensam nyckel. Claimant krypterar ett meddelande 

med denna nyckel. Om granskaren kan dekryptera den, kan han vara säker att claimant 

är den principal den säger sig vara. Meddelandet innehåller oftast en NRV (non- 

repeating value) för att skydda mot replay.  

Nackdelen med detta system är att granskaren måste ha en hemlig gemensam nyckel 

med varenda principal och detta är opraktiskt i ett nätverk. 

Detta problem kan undvikas genom att varje granskare och principal delar en hemlig 

nyckel med en online autentiseringsserver. Systemet är inte smidigt när antal 

användare växer. 

Exempel på symmetrisk algoritm är IDEA, RC2, RC4, DES, DES3.  

 

3.3.4.2. Asymmetrisk teknik :  

Asymmetrisk kryptering skiljer sig från symmetrisk kryptering på en väsentlig punkt. 

Här finns två nycklar och trots att de är varandras inverser med avseende på 

kryptering, har de ingen synlig koppling till varandra. Information som krypteras med 

den ena nyckeln kan dekrypteras med den andra. För autentisering används tekniken 

så att en claimant krypterar ett meddelande med sin privata nyckel och granskaren 

försöker dekryptera det med principals publika nyckel. Om detta lyckas bevisas att 

claimanten är den principal den säger sig vara eftersom denne innehar principals 

privata nyckel. 

                                                           
2
 Diffie-Hellman/RSA 



13 

 

Denna krypteringsteknik undviker problemet med det mycket stora antalet hemliga 

nycklar som uppkommer med det symmetriska hemliga nyckelsystemet. Det behövs 

inte online autentiseringsservrar men fortfarande behövs offline servrar för att få 

publika nycklar av alla principals.  

De asymmetriska krypteringsmetoderna anses normalt vara alltför långsamma för att 

kryptera stora mängder data. Därför används ofta hybridsystem. En asymmetrisk 

teknik används för att kryptera en krypteringsnyckel som sedan används för att 

kryptera ett meddelande med vanlig symmetrisk teknik. Se avsnittet om SSL. 

Kända asymmetriska krypteringsalgoritmer är RSA och Diffie-Hellman.  

Den asymmetriska tekniken har därför visat sig vara mycket lämplig för system för 

autentisering. 

 

3.3.5. Replayattacker 

Replayattacker är speciella. De utförs i syfte att få access till ett system. En 

replayattack utförs oftast på en kommunikationslinje och betyder att någon spelar in 

och sedan spelar upp en authenticeringsförsök av en behörig användare.  

För att möta detta hot kan man introducera en annan parameter, en s.k. NRV (non 

repeating value). En nrv ska ha ett värde som inte repeteras (en tidsvariant eller 

liknande). Granskaren kontrollerar att nrv inte har använts förut. Om den har använts 

förut kan detta vara en Replay och försöket (uppkoppling av förbindelsen) 

underkänns. Det hela kan liknas med att någon t.ex. stjäl en ID handling(-kort) och 

försöker identifiera sig som den som egentligen ID handlingen avser genom att visa 

upp detta. 
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4. SÄKERHET I INTERNET 

Under 50- och 60-talet började man använda datorer i allt större utsträckning. Datorer 

på den tiden var stora maskiner bakom låsta dörrar som underhölls och opererades av 

ett fåtal personer. Det fanns nästan inga kontaktvägar ut och datakommunikation och 

nätverk var okända begrepp. Eftersom datorsystemen oftast inte kommunicerade 

elektroniskt och var fysiskt skyddade (inlåsta) så bestod säkerhetsproblemen oftast av 

att behörig personal kunde avsiktligt eller oavsiktligt orsaka händelser som påverkade 

informationssäkerheten. 

 Allt detta har förändrats radikalt i och med Internet. 

Internet började som ett projekt under sextiotalet på initiativ av den amerikanska 

krigsmakten under namnet ARPANET. Tanken var att skapa ett nätverk av datorer 

som kunde kommunicera med varandra även om en del av nätet slogs ut. 

Idag är Internet världens största datanätverk och har blivit det viktigaste mediet för 

global kommunikation i världen. Alla prognoser tyder på att Internets betydelse bara 

kommer att öka inom allt fler områden. Internet består av tusentals mindre nätverk 

som kommunicerar med samma standarder (TCP/IP). Datanätverk och Internet är 

nuförtiden en integrerad del av datorvärlden. Knappast någon kan tänka sig att vara 

utan nätverk på arbetsplatsen och alltfler börjar använda internet på ett sådant sätt att 

de har svårt att tänka sig att kunna vara utan. 

Internet skapar många möjligheter men skapar även många problem. Ett av de största 

problemen är säkerhet. En icke nätverksinkopplad dator som sitter på ett bord i ett 

kontor är relativt säker. Enda sättet att nå den och det data som finns lagrat på den är 

att bryta sig in i kontoret. 

Men så fort denna dator kopplas in på ett nätverk öppnas nya vägar att komma åt 

datorn och informationen som finns lagrad på den. 

Dagens datorresurser är nästan alltid kopplade till något nätverk och därifrån till 

Internet. I många fall administreras och underhålls dessa datorer genom nätet och på 

avstånd eller så finns möjligheten till det inbyggt i systemet.  

Den hysteri som bryter ut i massmedia så fort ett nytt virus upptäcks eller en 

säkerhetslucka i ett operativsystem avslöjas är ett tecken på problemets allvar, även för 

vanliga användare. 

Säkerheten i Internet har flera aspekter. Det mest uppenbara är intrångsförsöken i 

datorsystem. Men det finns andra saker som är lika viktiga i och med att Internet 

används mer och mer som en kommunikationsväg för att överföra all slags data, även 

känsliga data och för att utföra transaktioner. 

Internet används mer och mer för att handla och utföra finansiella transaktioner och 

därför dyker det hela tiden upp behov av att kunna utföra sådana transaktioner på ett 

säkert sätt över nät, både för säljaren och för köparen. 

Som tur är finns teknologin som behövs för att utföra allt detta. Nya 

krypteringsalgoritmer, certifikatsystem och olika metoder för att skapa digitala 

signaturer ger möjlighet till att säkert kunna identifiera transaktionsparter och att 

utföra själva transaktionen. 

Data kan överföras krypterat under en transaktion så att ingen obehörig har möjlighet 

att avlyssna transaktionen. 
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5. SÄKERHET I JAVA 

I början var World Wide Web inget mer än en samling statiska sidor. Snart insåg 

många att WWWs användbarhet kunde öka och mångfaldigas om man fick möjlighet 

att manipulera information och presentera resultatet för användaren i sidor som var 

skapade just då, s.k. dynamiska sidor. 

Form-taggar och CGI introducerades för att ge användaren interaktivetet men 

fortfarande fanns ingen möjlighet till informationsbearbetning på ett effektivt sätt på 

klientens sida. All information skickades till server för bearbetning. Vad som 

behövdes var möjligheten att skapa applikationer som laddades ner genom nätet och 

exekverades på klientens dator och skickade eventuellt en del information tillbaka till 

servern för vidare bearbetning. 

Farhågorna var många och kraven enorma. En del av kraven baserades på tekniska 

aspekter som plattformsoberoende. Men en del var rena säkerhetsaspekter. Tanken att 

ladda ner en applikation från nätet och låta den exekvera på en användares dator och 

ha tillgång till dess data satte skräck i de flesta användare.  

 

5.1. JAVAS ANKOMST 

Med andra ord var säkerheten för sådana applikationer mycket väsentlig och 

avgörande. Flera kandidater fanns under viss tid (t.ex. SmallTalk som också är avsett 

för flera plattformar). Java utvecklades ursprungligen för att användas i olika typer av 

elektronik, såsom brödrostar eller diskmaskiner
3
. Det visade sig att Java var lämpligast 

och blev accepterat språk för Internet. Mycket tack vare Javas säkerhetsarkitekturer 

men även för att nätfunktionerna i Java är mycket välutvecklade (Oaks, 1998). 

Nuförtiden utvecklas även andra applikationer i Java men javas relativa långsamhet 

jämfört med andra språk som C++ har gjort att Java svårt att hävda sig utanför sin 

nisch, d.v.s. Internet applikationer. 

SUN satte mycket hårda säkerhetsbegränsningar på Java. En vanlig Java applet har 

inga åtkomsträttigheter till filsystemet på klientmaskinen. Dessutom kan den inte 

kommunicera med någon annan dator på nätet än den serverdator som den kom ifrån.  

Vanligtvis litar en användare på att den kod som körs på dennes maskin endast utför 

det den utger sig för att göra och att det inte utförs några operationer som skadar 

datorn eller det data som förvaras i den. Säkerhet uppnås genom att användaren är 

försiktig i val av programvara som tillåts köra. Genom att endast köra programvara 

som kommer från kända källor (programvaruföretag, programbanker, etc.) och 

dessutom gardera sig genom speciella program (virusupptäckare, etc.).  

 

5.2. SÄKERHETSARKITEKTUR I JAVA 1.0 

I Java 1.0 introducerades s.k. sandlåde-modellen (sandbox) och med den principen av 

pålitlig och opålitlig kod (trusted och untrusted). Namnet sandlåda kommer ifrån 

liknelsen med barn och sandlådor eftersom opålitlig kod stängs inne i ett speciellt 

område och tillåts bara hålla till där
4
. 

I modellen ansågs lokalkod vara kod som laddades från en enhet som räknades som 

pålitlig och hade full access till datorns resurser. 

                                                           
3
 http://www.tiger.se/dok/java_text.html 

4
 http://en.wikipedia.org/wiki/Sandbox_(computer_security) 
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Kod som laddades ner från URL, s.k. ”remote code”, nekades access till en del av 

klientens resurser. Sandlåde-modellen baserar sig huvudsakligen på tre komponenter  

1. Bytecode verifier 

2. Appleclass loader 

3. Security manager 

 

Av dessa tre är det Security Manager som implementerar den största delen av 

säkerhetsarkitekturen. Den består av en enda modul som utför kontroller under 

programmets körning och har möjlighet att lägga in sitt veto mot anrop och exekvering 

av metoder den anser vara farliga och skapa en s.k. SecurityException. En 

SecurityException kan ge varningar om att säkerhetsregler har brutits och stoppa 

programmets exekvering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandlådemodellens största fördel är att den tillåter exekvering av kod med misstänkt 

innehåll på ett säkert sätt. De flesta java-applets som finns på nätet körs enligt denna 

modell.  

5.3. SÄKERHETSARKITEKTUR I JAVA 1.1 

Säkerhet och användbarhet går oftast i motsatt riktning, detta visade sig gälla även för 

java. Det visade sig snart, att dessa säkerhetsbegränsningar påverkade språkets 

användbarhet. Det behövdes helt enkelt metoder för att kringgå Javas 

säkerhetsbegränsningar och tilldela större rättigheter till en applet. 

JVM full 

access 
Sandlådan 

Security manager 

Nerladdat 

kod 
Lokal kod 

Systemresurser 

Säkerhetsarkitekturen i 

java 1.0 
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I Java 1.1 introducerades principen (av) ”Signerade Applets” som löste precis detta 

problem. Man introducerade principen av pålitliga applets och pålitliga källor till 

applets. 

Stöd för signerade applets innebär att användaren av en viss tillverkares applets, ger 

ytterligare rättigheter för applets som kommer från just dem. Systemet baserar sig på 

kryptering med asymmetriska nycklar och det kräver att den signerande parten skaffar 

sig en privat nyckel och ett s.k. certifikat, som kan användas för att identifiera 

tillverkaren.  

Att signera applets är ett bra sätt att slippa sandlåde-modellen. Signaturen är en garanti 

för användaren att appleten är vänlig och att den signerande parten tar ansvar för 

appleten och vad denne kan företa sig på användarens datorsystem. 

Säkerhetsarkitekturen från Java 1.0 ändrades till det som beskrivs schematisk av 

följande figur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. SÄKERHETSARKITEKTUR I JAVA 1.2 

Säkerhetsarkitekturen i Java 1.2 är i princip den som fanns i Java 1.1 men det har skett 

en hel del förändringar. Speciellt i API delen. 

Java har fått möjligheter till riktig kryptografi, både symmetrisk och asymmetrisk. 

Arkitekturen tillåter sedan java 1.1, att olika implementationer av 

kryptografifunktioner kan finnas (security providers) och dessa har förbättrats. En 

viktig förbättring är stödet för certifikatsystem, bland annat har nya verktyg för 

manipulering av certifikats databaser tillkommit. 
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Den dåliga nyheten är att, i och med att Java nu har möjlighet till riktig kryptografi, 

har den fallit under USAs exportrestriktioner för kryptografisk mjukvara. SUN har 

följaktligen delat upp Javas API i två delar, en del där de vanliga API ingår plus en del 

av kryptografiska funktioner för hantering av Certifikat och nyckeldatabas etc (By 15 

persons, 1999). Den andra delen JCE (Java Cryptography Extension) innehåller SUNs 

standard kryptografi funktioner och kan inte exporteras.  

Som tur är finns andra leverantörer av Javas JCE utanför USA. Vissa är kommersiella 

produkter medan andra är freeware eller åtminstone fria för studiesyfte. 

En freeware version från Cryptix
5
 användes under en tid och den var en mycket bra 

implementation men det visade sig sedan att JCE egentligen inte behövs, eftersom 

SSL valdes att användas och dubbelkryptering skippades p.g.a. dess långsamhet.   

5.5. SECURITY POLICIES 

Säkerhetsregler (security policy) definierar en mängd av rättigheter som är tillgänglig 

för en signerad applet (egentligen går det att definiera dem även för osignerade applets 

men det rekommenderas inte). Security policy kan konfigureras (av en) användare 

eller en systemadministratör. Varje rättighet specificerar en permanent access till en 

viss resurs, liksom (läsrättighet och skrivrättighet) för den specifika filen eller 

filkatalogen.   

En policy fil kan skrivas via en text editor, eller via ”grafisk policy tool ” verktyget 

som följer med JDK.  

En rättighet representerar åtkomst till en systemresurs. En rättighet har ett namn och 

en komma-separerad lista av en eller fler aktiviteter. Exempelvis, för att skapa en 

rättighet för att läsa en fil som heter ”hej” placerad i katalogen ”c:\tmp\ ”, skapar man 

en filrättighet (a java.io.FilePermission rättighet) med filens namn ”c:\tmp\hej” och 

aktiverar strängen ”read”. 

Rättigheter i jdk1.2 innehåller tabeller som förklarar uppbyggnaden av jdk1.2 

rättighetstyper och risker för varje rättighet.  

När en policy blir initierad, laddas först system policy, och sen kommer user policy att 

laddas i den. Om ingen policy presenteras, blir javas inbyggda policy gällande, som är 

den ursprungliga sandbox policyn. 

En keystore är som sagt en databas för privata nycklar och de motsvarande digitala 

certifikat så som X.509 certifikatkedjor vilka autentiserar motsvarande publika 

nycklar.  

Keystore i samband med policy fil används för att verifiera den publika nyckeln 

tillhörande den som har signerat en viss applet. Och som sagt publika nycklar används 

för att verifiera digitala signaturer. 

 

5.6. JAVA PLUG-IN 

SUNs Java1.2 är relativt ny (mindre än ett år). Det har uppstått en del problem med de 

stora webbläsarna (Netscapes uppköp, den rättsliga tvisten mellan SUN och 

Microsoft) som har resulterat i att Netscape Communicator och Internet Explorer inte 

har stöd för Java 1.2 (Jaworski, Jamie, 1998). Dessutom har det börjat dyka upp 

dialekter av Java som förstör hela idén med Java. 

SUNs lösning på problemet heter Java Plugin. 

                                                           
5
 http://www.cryptix.org/ 
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Detta är, precis som namnet säger, ett plugin som installeras tillsammans med Java 

Runtime Enviroment(JRE) och får en webbläsare att bortse från sin egen JVM och 

använda SUNs istället (Grand, 1997). 

Lösningen fungerar utmärkt och har fördelen att man behöver bara ett filformat (jar) 

och en signeringsmetod, nämligen SUNs. 

Det behövs stora ändringar i html koden på appletsidan, men SUN erbjuder ett 

verktyg, Htmlconverter, som gör dessa ändringar automatiskt och utan att användaren 

behöver tänka på det. 
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6. CERTIFIKAT OCH CERTIFIKAT HANTERING 

 
6.1.  VAD ÄR ETT CERTIFIKAT? 

Ett certifikat är ett elektroniskt dokument, som används för att identifiera en individ, 

ett företag eller andra former av fysiska eller juridiska personer.  Det innebär att ett 

certifikat är i princip ett digitalt ID-kort. 

Begreppet certifikat används främst i samband med certifieringsinstanser och i system 

som utnyttjar asymmetrisk kryptering med publika och privata nycklar.  

En certifieringsinstans är en erkänt pålitlig instans i ett system som kan lämna ut 

publika och privata nycklar till de parter som vill kommunicera. Publika nyckeln 

lämnas ut ofta integrerat i certifikatet.  

Ett certifikat behöver inte hållas hemligt och det måste vara tillgängligt för alla som 

vill skicka ett krypterat meddelande till den personen som äger certifikaten men 

privata nyckeln ska hållas hemlig. 

Certifikaten ska inte innehålla konfidentiell information. Varje gång som en begäran 

om klientautentisering skickas till en server ger man ut sitt certifikat som en del av sin 

autentiseringsrutin. 

För att verifiera en signatur behövs den signerande partens publika nyckel. Som 

tidigare nämnts kan ett certifikat liknas vid ett ID-kort. ID-kortet är ett dokument som 

utfärdas av en myndighet och som matchar personens foto med personens namn, 

adress och födelsedatum. 

Man ska inte glömma bort att ID-korten har sitt värde genom att det har utfärdats av 

myndigheter som alla har förtroende för. Digitala certifikat har samma egenskap. Den 

person som har utfärdat certifikaten ska vara pålitlig och känd för alla som en CA 

(Certificate Authority) som man litar på och som man har förtroende för. 

I kryptografisk terminologi förbinder ett certifikat en identitet med en publik nyckel. 

Den identiteten kallas subject. Den person eller organisation som signerar certifikaten 

är ”signer”. Ett certifikat innehåller information om subject och subjects publika 

nyckel plus information om signer. 

Allt tillsammans är kryptografiskt signerat och signaturen är också en del av 

certifikatet. 

Ett certifikat innehåller således vanligtvis följande information: 

 Information om subject (identitet) 

 (Identitet) subjects publika nyckel 

 Information om utfärdande person eller en organisation  

 Utfärdar personens eller myndighetens signatur  

 
6.2. CERTIFICATE AUTHORITY 

En Certificate Authority (certifikatmyndighet) är en pålitlig person eller organisation 

som utfärdar certifikat för fysiska och juridiska personer. En certifikatmyndighet 

verifierar identiteten för den användare eller host som ska ha certifikatet, innan 

certifikatet utfärdas (issuing). 
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En CA kan vara intern (man skapar själv certifikaten inom sin organisation) eller 

extern (identiteten av en person eller personens organisation blir verifierad genom att 

en tredje person (part) som kan utfärda ett certifikat). Observera att CA’s egen publika 

nyckel måste vara pålitlig, d.v.s. CA måste göra sin egen publika nyckel allmänt känd 

eller ha ett certifikat från en högre CA och se till att CA:ns privata nyckel förblir 

hemlig. 

 

6.3. X.509 CERTIFIKAT 

Många standarder specificerar innehållet i ett certifikat. Ett av de mest vidspridda är 

X.509 standarden
6
, publicerad av International Telecommunications Union (ITU).  

X.509 standarden innehåller publik nyckel samt tillhörande certifikat. Ett certifikat 

binder en publik nyckel till en person. Detta certifikat utfärdas av en myndighet eller 

motsvarande tillförlitlig certifikatsutgivare (CA).  

 

6.4.   TESTSCERTIFIKATER OCH KEYTOOL 

Keytool är en nyckel- och certifikathanteringsenhet i JDK1.2. Den tillåter användare 

att administrera sina egna publika och privata nyckelpar och associerade certifikat för 

att kunna använda för självautentisering (när en användare autentiserar sig till andra 

användare eller tjänster) eller användning av digitala signaturer. Det tillåter också att 

användare ska kunna använda publika nyckeln i form av certifikat (eftersom 

certifikatet innehåller personens publika nyckel plus information om personen (servern 

etc.) och den CA som har utfärdat certifikatet, allt signerat med CA’s nyckel). 

Keytool kan användas för att 

 skapa privata nycklar och motsvarande publika nycklar och certifikat. 

 utfärda certifikatförfrågan, den som sänds till en Certificate Authority (CA). 

 importera certifikat gensvar, från den CA som man kontaktat.  

 importera publika nyckeln och certifikatet som är utfärdade av andra pålitliga 

CA.  

Det nyckelpar som genereras är skapade enligt DSA-krypteringstekniken. Signaturen 

beror på privatnyckelns krypteringsteknik. Om privata nyckeln är av typ ”DSA”, är 

signaturalgoritmen SHA1 med DSA, om privata nyckeln är av typ ”RSA”, är 

signaturalgoritmen MD5 med RSA. 

När man genererar ett DSA nyckelpar, måste nyckelstorleken anges i form av ett tal 

från 512 till 1024 bitar och måste vara en multipel av talet 64.  

Storleken på privata nyckeln är helt beroende på vilken säkerhetsgrad man önskar. 

Vanligtvis brukar 1024 bitar ge bra säkerhet utom mot organisationer som CIA och 

NSA.   

Keytool kan definiera och hantera keystore. Den skyddar privata nyckeln med ett 

lösenord. En keystore är en lösenordskyddad databas där privata nycklar och 

associerade publika nycklar och certifikat är lagrade. En keystore kan innehålla två 

olika typer av poster: 

                                                           
6
 http://itord.pagina.se/default.asp?Id=5021 
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 poster där det i varje rad finns en publik nyckel och certifikat som tillhör 

någon fysisk eller juridisk person, (certifikat av enheter som är pålitliga 

för ägaren av keystore, importeras in i keystore som ett pålitligt certifikat)  

 poster där varje rad innehåller en privat nyckel och den motsvarande 

publika nyckeln i certifikaten. 

Varje post i keystore är identifierad med en alias. 

En keystoreägare kan ha flera nycklar i keystore och kan nås via olika alias. 

För att förenkla utvecklingsarbete och testning har SUN gjort det möjligt att skapa s.k. 

testcertifikat, genom SUNs JDK Toolkit.  Dessa är självsignerade och följer X.509 

standarden.  

Det är även möjligt att signera en applet med testcertifikaten, vilket har gjorts. 

Naturligtvis kan detta användas endast för testning och inte för produktionssystem. 

Riktiga certifikat måste anskaffas för signering. 
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7. SSL 

 

7.1. SSL PROTOKOLLET 

Secure Sockets Layer (SSL) är en säkerhetsmekanism som uppfanns till Netscape och 

används för att kryptera kommunikation mellan två enheter
7
. 

Protokollet stödjer server- och klientautentisering. Det är applikationsberoende, tillåter 

protokoll som HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol) och 

Telnet att vara i översta lager över det transparenta SSL protokollet. Dessa är kapabla 

till att förhandla om krypteringsnycklar. SSL-protokollet upprätthåller säkerhet och 

integritet av informationen som förmedlas i överföringskanalen genom att använda 

kryptering, autentisering och meddelandeautentiseringskod.  

SSLs handskakningsprotokoll innehåller av två faser:  

 serverautentisering  

 klientautentisering (valfri) 

I första fasen svarar (respons) servern mot en klients förfrågan (request) och skickar 

certifikat och cipher preference. Klienten genererar sedan en nyckel som är krypterad 

med serverns publika nyckel och överför den krypterade nyckeln till server. (Servern 

låser upp med sin privata nyckel.) 

Servern dekrypterar den och autentiserar sig själv till klienten genom att returnera ett 

meddelande verifierat med nyckeln. 

Klienten kan verifiera sig själv mot servern genom att returnera sin digitala signatur i 

en challenge men i de flesta fall är det endast servern som autentiserar sig själv.  

Under ”handskakningsprocessen”, används RSA public key kryptosystem. Efter att 

nycklar har utbytts kan ett antal andra krypteringsalgoritmer användas, bland annat 

RC2, RC4, IDEA, DES och triple- DES.  

 
7.2. ANVÄNDNING AV SSL 

SSL används flitigt när man vill ha en säker kommunikation utan att själv behöva 

kryptera sitt data eftersom SSL krypterar all överförd data med triple- DES algoritm 

och använder en sessionsnyckel som ändrar sig från session till session. 

SSL har två säkerhetssyften. Det ena är att autentisera servern och klienten genom att 

använda publik nyckelsignatur och det andra är att leverera en krypterad 

kommunikation för klienten och servern för utbyte av meddelanden. 

 

7.3.  DES OCH TRIPLE-DES ALGORITM   

Data Encryption Standard (DES) är en krypteringsalgoritm. Den utvecklades i mitten 

av 1970-talet av IBM och baserades på LUCIFER, en tidigare krypteringsalgoritm 

utvecklad av IBM. Under utvecklandet av DES kom amerikanska säkerhetstjänsten 

NSA (National Security Agency) med ändringsförslag till IBM utan att motivera 

dessa
8
. 

                                                           
7
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer 

8
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Data_Encrypton_Standard 
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DES använder både substitution och permutationer.  DES består av 16 cykler och i 

varje cykel appliceras dessa två tekniker. 

Substitutioner ger confusion och permutationer ger diffusion. Originaltexten krypteras 

i block av 64- bitar. 

Förvirring (Confusion) betyder att varje del av information ändras i kryptering så att 

resultatet har ingen relation eller likhet med det som krypteras och Difusion är att 

försöka sprida effekten av en bit av originaltexten till andra bitar i den krypterade 

texten. 

Beskrivning av en cykel i DES är följande: 

 Utför en initial permutation på ett 64-bitars block. 

 Dela upp blocket med 64-bitar i två delar R (höger) och L (vänster), var och en 

är då 32-bitar långt. 

 Nyckeln reduceras från 64-bitar till 56 bitar. Nyckeln skiftas vänster och 

permuteras. 

 Expandera R och reducera nyckeln till 48-bitar och kombinera nyckeln med R.  

 Gör substitution och samtidigt minska ner antal bitar i resultatet från 48-bitar 

till 32-bitar. 

 Utför en permutation på 32-bitars resultat och kombinera sedan den med L. 

 Låt resultatet av denna kombination bli det nya R och den gamla R bli ny L. 

 Gå till nästa cykel. 

 Utför en invers av initial permutation att kombinerat L och L till 64-bitar. 

Dekryptering sker genom att gå baklänges, d.v.s. reverserar nycklarna.  

För triple-DES har man tre nycklar. Datat krypteras med första nyckeln. Resultatet 

dekrypteras med den andra. Andra resultatet krypteras med den tredje nyckeln.  På 

server sidan går man åt motsatt håll d.v.s. 

 Dekrypterar meddelandet med tredje nyckeln 

 Krypterar resultatet med andra nyckeln 

 Dekrypterar resultatet av förra steget med första nyckeln 
 

7.4. HUR SNABB ÄR SSL? 

 

Testerna är gjorda på en Pentium II-450 MHz och en AMD K6-2 333 MHz.  

Under 40 sekunder kan man kryptera: 

600k med DES och nyckellängden 1024 bitar. 

200k med tripel-DES och nyckellängden 1024 bitar. 

Detta är i Java. Det går ungefär 8 ggr snabbare med C språket, vilket betyder att det tar 

5 sekunder i stället 40 sekunder och det är den SSL som en webbserver använder sig 

av. Så om kryptering används med det SSL-protokoll som finns mellan browser och 

webbserver så kan det gå fort.  Det är mycket säkert eftersom triple-DES används.  
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8. DIGITALA SIGNATURER 

Digitala signaturer
9
 har tagits fram för att svara på en stor fråga inom datavärlden och 

speciellt för de med affärsintressen som vill utnyttja den nya kanalen för 

affärstransaktioner.  

Frågan var hur man kan binda ett dokument (beställningsorder, köporder, etc.) till en 

viss person digitalt, på samma sätt som en vanlig signatur binder en person till ett 

dokument han har signerat (Ford, 1994). 

Svaret är digitala signaturer. Digitala signaturer använder kryptering med DSA. 

 
8.1. VAD ÄR EN DIGITAL SIGNATUR 

I det här avsnittet förklaras de begrepp och tekniker som används i samband med 

digitala signaturer. 

Först ska vi förklara vad en seal är för något. En seal görs på följande sätt: 

Meddelandets skapare gör ett appendix av hela meddelandet med en hemlig nyckel. 

Mottagaren kontrollerar om meddelandets innehåll och dess appendix stämmer genom 

att göra om proceduren och jämföra. Appendix kallas för MAC (Message 

Authentication Code) eller MIC (Message Integrity Code) eller ICV (Integrity Check 

Value). 

En signatur är en speciell seal. Här används ett public-key system. Sändare skapar 

appendixet (MAC, MIC, etc.) med en hemlig nyckel (private key) som är okänd för 

mottagaren. Detta appendix kan vara en krypterad version av själva texten, i så fall 

dekrypteras den av mottagaren med sändarens publika nyckel och jämförs med 

meddelandet eller en hashad version av meddelandet som krypteras och sedan 

dekrypteras av mottagaren för att jämföras med en hashad version av meddelandet. 

Anledningen till detta är att mottagaren inte ska kunna återskapa sändarens signatur 

utan bara kontrollera den. 

För att försäkra sig om Data Integrity kan således en signatur användas. 

En digital namnteckning är med andra ord ett protokoll som producerar ett märke på 

ett meddelande som endast den som sänder meddelandet kan skapa. En digital signatur 

måste uppfylla två viktiga krav: 

 Oavvislig: Det ska vara omöjligt att någon annan kan producera en signatur 

som tillhör en viss person. 

 Verifierbar: Det ska gå att kontrollera vem som har skickat meddelandet och 

att det är riktigt om det är undertecknat med en digital signatur. 

Två andra villkor bör helst kunna uppfyllas men de är ej krav. Önskvärt är om Not 

alterable (ej förändringsbar) och Not reusable (ej återanvändbar) är uppfyllda. 

En digital signatur kan således aldrig genereras av någon annan än avsändaren men 

verifikationen av en digital signatur kan göras av vem som helst, via/med den publika 

nyckeln.  

                                                           
9
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_signatur 
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Att ett meddelande har förändrats upptäcks enkelt om meddelandet är försett med 

digital signatur. Om meddelandet är förändrat kan således inte den digitala signaturen 

verifieras. 

Falska avsändare, d.v.s. att en avsändare uppger sig för att vara någon annan, upptäcks 

om meddelanden förses med digitala signaturer eftersom en användare aldrig kan 

skapa någon annan användares digitala signatur. En digital signatur har två syften. 

Den ena är att den skyddar sändaren eftersom meddelandet inte kan förfalskas och den 

andra är den skyddar mottagaren eftersom sändaren kan verifieras genom en digital 

signatur. Dessutom kan avsändaren inte påstå att denne inte har skickat meddelandet. 

En digital signatur är således mycket säkrare och mer användbar än en vanlig 

papperssignatur. 

En signatur garanterar inte hemlighållande av information. Den är en konsekvens av 

att meddelandet sänds i klartext som vem som helst kan fånga upp och läsa. Om det är 

önskvärt att även hemlighålla informationen måste man implementera extra 

säkerhetsfunktioner (såsom kryptering av det utsända meddelandet) eller till exempel 

använda SSL protokoll som förklarats ovan. 

 

8.2. TOKEN 

Ett token är en sekvens av följande data: Identifierare av algoritmen som används i 

digitala signaturen, mottagarens namn, tid då token skapades, signerat datafält, 

identifierare för kryptoalgoritmen och ett krypterat datafält. 

 
8.3.  MESSAGE DIGESTS 

En message digest tar en godtycklig mängd av indata och producerar en kort sekvens 

av data, med andra ord en message digest producerar en liten ”finger print” av en stor 

mängd av data.   

Java Cryptography Architecture (JCA) och Javas säkerhet API gör det mycket lätt att 

använda message digest.  

En message digest algoritm beräknar således en sträng med bestämd längd från ett 

meddelande. Varje liten ändring i originalmeddelandet ska resultera i en märkbar 

ändrad message digest. Message digest används speciellt vid skapande av digitala 

signaturer för att slippa kryptera stora mängder data. 

Java1.2 stödjer för nuvarande två algoritmer, MD5 och SHA. Det som verkar 

rekommenderas mest är MD5 på grund av sin säkerhet och effektivitet. 

 

 

8.4. SIGNERA OCH VERIFIERA  

När en person signerar en fil bör en digital signatur skapas. När filen har signerats på 

detta sätt kan den som har tillgång till personens publika nyckel och använder den 

publika nyckeln för att verifiera personens signatur, vara säker på att filen kommer 

från den som påstås ha skickat den.  
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9. SLUTSATS 

 

Det arbete som har utförts under exjobbet visar att Javas säkerhets API har utvecklats 

till ett kraftfullt verktyg, som tillåter utveckling av system med hög säkerhet, och kan 

uppfylla alla krav som traditionellt ställs på sådana system. 

Det utvecklade systemet demonstrerar möjligheterna till både säker inloggning, säker 

dataöverföring och möjligheten att använda digitala signaturer för att hantera 

dokumentsystem i ren Javakod med befintliga standardkomponenter. 

De problem som uppstod under arbetet beror snarare på tidsfördröjningen innan alla 

aktörer på marknaden anpassar sina produkter till ny teknologi än Javas1.2 förmåga att 

uppfylla kraven. Detta bevisas inte minst av att teknologin visar sig lösa problemet 

och även ha fördelen av att kunna ta bort de problem som uppstår pga. 

inkompatibiliteten mellan Netscape och Internet Explorer (på grund av olika filformat, 

olika JVM, etc.). 

SSL fungerar bra. Testerna visade att den är både säker och relativt snabb, med tanke 

på att SSL krypterar data som går genom den varje gång med en ny sessionsnyckel, 

som bildas genom en triple-DES algoritm som är relativ säker. Ett bra verktyg för 

konfidentiellt innehåll. Detta bevisas inte minst genom att den används på de flesta 

banksajter. 

Digitala signaturer är ett lämpligt och bra verktyg, både för att säkerställa den 

överförda filens integritet och för att verifiera identiteten på personen som har skickat 

meddelandet. 

Att göra ett system som är 100-procentigt säkert är enligt alla experter omöjligt. Men 

jag bedömer att detta system kan uppfylla alla vanligt förekommande krav på säkerhet 

och till och med överträffa dem. 

Systemet klarade de tester som utfördes och kunde även skydda mot simulerade 

replayattacker som utfördes med hjälp av speciella versioner av appleten. 

De säkerhetsrisker som finns kvar är två: 

 Den mänskliga faktorn, d.v.s. att behöriga lånar ut sina nycklar och 

användarnamn/lösenord till obehöriga. 

 Intrång i serversystemet genom upptäckt och utnyttjande av någon oavsiktlig 

brist i programkoden för att den vägen kunna få tillgång till de känsliga 

dokumenten.  

För mig personligen har det varit ett mycket givande arbete där jag fick chansen att 

fördjupa mig i flera områden som jag tidigare bara hade teoretiska kunskaper inom. 
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10. TACK  

Jag vill här tacka 

 min handledare på Kungliga Tekniska Högskolan, professor Stefan Arnborg. 

 min handledare på Siemens Elema, Kurt Hedström för hans hjälp och stöd men 

framför allt för att jag fick chansen att utföra detta projekt. 
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12. TILLBAKABLICK: FEMTON ÅR SENARE ÄR DET 2015 

 

12.1. PROJEKTETS IMPLEMENTERING AV SÄKERHETSFUNKTIONER 

Följande säkerhetsfunktioner implementerades i ett dokumentshanteringssystem: 

 säker inloggning med dubbel, stark autentisering med certifikatsystem. 

Inloggningsproceduren undviker att skicka användarens lösenord över nätet. 

 säker, krypterad dataöverföring med SSL 

 digitala signaturer som ger positivt bevis av att ett sparat dokument på servern har 

skickats in av en viss användare. 

 

12.2. HUR HÅLLBARA VAR IDÉERNA I PROJEKTET? 

 

1. Projektet genomfördes under 1999 men rapporten färdigställdes 2015. Den tekniska 

utvecklingen har varit snabb men hur långsiktigt användbart blev projektresultatet? 

 

Svar: Säkerhetsfunktionerna infördes i form av en egenutvecklad prototyp i Java men 

tekniken var inte tillräckligt utvecklad för att kunna sättas i produktion 1999. Systemet 

skulle visa på vilka säkerhetshöjande åtgärder som var möjliga att implementera i ett 

dokumenthanteringssystem. Att införa digitala signaturer för dokument har tagit 

längre tid än förutsett. Intresset från kunderna har varit relativt lågt. I många fall 

accepteras att viktiga dokument skrivs ut på papper för underskrift och senare scannas 

in i systemet igen. Grundläggande tekniska principer gäller fortfarande fast i nya 

programutgåvor.  

Syftet var att införa de säkerhetshöjande åtgärderna inom vården (patientjournaler) för 

att kunna läsas av behöriga över hela Sverige. Detta har endast införts till viss del. 

Sverige har i dag sex olika större journalsystem och till dessa finns det ett hundratal 

olika moduler med olika funktioner (Nicklas Sandström (M), 2014). Att elektroniskt 

ha tillgång till patientinformation kan också förenkla vårdpersonalens arbete och 

innebära effektivitetsvinster för hälso- och sjukvården. Med direkt tillgång till 

patientinformation över organisationsgränser behöver inte vårdpersonal söka 

information på tidsödande sätt genom till exempel telefon eller fax (2011:19, 2011).  

 

2. Vilka svagheter som inte förutsågs visade sig systemet ha? 

 

Svar: Kraven på säkerhet är svåra att uppfylla. Säkerhetshöjande åtgärder ska dels 

förhindra att känslig information om individer kommer i orätta händer (journalister, 

försäkringsbolag, kriminella organisationer) och dels underlätta lagföring och 

utredningar vid misstanke om felgrepp inom vården. Främmande underrättelse-

organisationer har resurser för att forcera system och det kan inte heller bortses från 

risken att de har tillgång till bakdörrar i tekniska system.  

Spektakulära händelser (Snowden, Manning) i USA:s säkerhetstjänster visar att den 

mänskliga faktorn är viktig. I en artikel i CACM gås Snowdenfallet igenom och 
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författaren förvånas av att uppenbara brister i standardanvändningen av vanliga 

persondatorer, som t.ex. möjligheten att kopiera ut stora mängder data på USB-stickor, 

inte täppts till (Toxen, 2014). 

Av de uppdateringar av operativsystem och basprogram som både Apple och 

Microsoft släpper ut regelbundet är ännu en stor andel relaterade till 

upptäckta säkerhetsbrister. De starka önskemålen att använda smartphones 

och surfplattor i arbetet innebär också problem när användarens privata 

appar blandas med användarens arbetsgivares dokument. Möjligheten att 

använda egna datorer och smartphones hemifrån måste i allmänhet begränsas. 

 

MDA5 har visats ha allvarliga brister i flera steg, där de första publicerade attackerna 

var av mer teoretiskt intresse (fortfarande extremt svårt att faktiskt knäcka metoden) 

men att dessa ledde fram till mer allvarliga hotbilder så att MDA5 numera inte  

rekommenderas
10

. Man måste alltså vara beredd att ändra hash- och krypto-algoritmer 

med kort varsel. Vanligast är att man förlänger nycklarna.  

 

Message-Digest algoritmer: Förutom MD5 är även SHA1 knäckt. Företagen har inte 

visat på något större intresse att höja säkerheten utöver vad standardlösningar ger 

vilket skulle kunna tyda på att de inte anser det tillräckligt lönsamt att införa dessa 

säkerhetshöjande implementationer. Numera finns COTS (Commercial-Off-The-

Shelf) ”hyllvara”, i stället för egenutveckling vilket underlättar både framtagning och 

underhåll av de säkerhetshöjande åtgärderna.  

 

3. Är de använda teknikerna fortfarande användbara och 'best practice'? Finns helt nya 

sätt att lösa problemet? 

 

Svar: Nu finns kommersiella system i stället för egenutvecklat system i Java. Exempel 

på sådana system är CoSign i kombination med SharePoint. I det används digitala 

signaturer där användarna själva kan skapa workflow. Tidigare användes SSL men 

numera används TLS istället. Den är en vidareutveckling av version 3 av SSL-

protokollet
11

.  

 

Autentisering kan idag ske på flera sätt. Det finns t.ex. konsumentprodukter som låses 

upp med fingeravtryck. Bankdosesystemet skulle också kunna användas och har 

fördelen att vara välkänt för de flesta användare. När det gäller autentisering finns en 

utveckling mot mobila enheter som kan utnyttjas med hjälp av en token för 

autentisering mot system.  

 

När det gäller signering och verifiering behövs fortfarande privata och publika 

nycklar. Certifikat innehållande privata och publika nycklar kan levereras på olika 

media av olika utfärdare. Exempelvis säljer Verisign Smart Card-baserade USB tokens 

vilka innehåller ett Smart-Card chip inuti och kan leverera funktioner både som USB 

                                                           
10

 http://sv.wikipedia.org/wiki/MD5 
11

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security 
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tokens och Smart-Card. Teknik- och programutvecklingen är en pågående process 

med till synes inget slut. 
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