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Sammanfattning
Testning är en viktig process vid tillverkning av alla typer av system. Traditionellt har testning utförts för 
att verifiera att ett system fungerar på ett korrekt sätt. Vid tillverkning och testning av kryptomoduler 
räcker det dock inte med att verifiera att systemet fungerar korrekt utan testerna måste även visa att 
systemet är tillräckligt säkert d.v.s. att det uppfyller de säkerhetskrav som användare och utvecklare ställer 
på systemet.

I de flesta fall är det dock inte möjligt att bevisa att ett system är säkert och felfritt då det ofta finns 
oändligt många attackmöjligheter och oändligt många insignalskombinationer (testfall). För att visa att ett 
system med så stor sannolikhet som möjligt är säkert och felfritt krävs att testaren kan välja lämpliga 
testingsmetoder och vettiga delmängder av testfall att utföra. Detta kan vara en mycket svår uppgift och är 
ofta särskilt besvärlig vid säkerhetstestning.

Det finns ingen ultimat testningsmetod som alltid fungerar och det finns heller inget ultimat 
tillvägagångssätt som fungerar bra på alla system. Ett alternativ är att låta en riskanalys ligga till grund för 
hur testningen ska utföras. En riskanalys kan visa vilka delar av systemet som är extra känsliga, vilka 
testfall som bör ha högst prioritet m.m. Ett annat alternativ är att använda Federal Information Processing 
Standard 140-X (2) som är en amerikansk standard för kryptomoduler och beskriver vilka tester som 
måste utföras för att uppfylla standarden.
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Testning, Kryptomodul, Säkerhetstestning, Funktionell testning, Sidokanalsattacker
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Sammanfattning
Testning är en viktig process vid tillverkning av alla typer av system. Traditionellt har 
testning utförts för att verifiera att ett system fungerar på ett korrekt sätt. Vid 
tillverkning och testning av kryptomoduler räcker det dock inte med att verifiera att 
systemet fungerar korrekt utan testerna måste även visa att systemet är tillräckligt 
säkert d.v.s. att det uppfyller de säkerhetskrav som användare och utvecklare ställer 
på systemet.

I de flesta fall är det dock inte möjligt att bevisa att ett system är säkert och felfritt då 
det ofta finns oändligt många attackmöjligheter och oändligt många 
insignalskombinationer (testfall). För att visa att ett system med så stor sannolikhet 
som möjligt är säkert och felfritt krävs att testaren kan välja lämpliga testingsmetoder 
och vettiga delmängder av testfall att utföra. Detta kan vara en mycket svår uppgift 
och är ofta särskilt besvärlig vid säkerhetstestning.

Det finns ingen ultimat testningsmetod som alltid fungerar och det finns heller inget 
ultimat tillvägagångssätt som fungerar bra på alla system. Ett alternativ är att låta en 
riskanalys ligga till grund för hur testningen ska utföras. En riskanalys kan visa vilka 
delar av systemet som är extra känsliga, vilka testfall som bör ha högst prioritet m.m. 
Ett annat alternativ är att använda Federal Information Processing Standard 140-X (2) 
som är en amerikansk standard för kryptomoduler och beskriver vilka tester som 
måste utföras för att uppfylla standarden. 

Abstract
Testing is an important process when constructing all kinds of systems. Traditionally, 
testing has been performed to verify that a system works in a correct manner. 
However, construction and testing of cryptographic modules does not only require 
that the system works as it should, it also requires the tests to verify that the systems’ 
security requirements, made by the developers, are fulfilled. 

However most of the time it is not possible to actually prove that a system is safe and 
correct because there are often an infinite number of attack possibilities and an 
infinite number of possible test cases. To show that a system most likely is safe and 
correct the tester must be able to select good test methods and good subsets of test 
cases to perform. This can be a very challenging task and it is often hardest in the 
security case. 

There are no ultimate test methods or procedures that works well on all systems. One 
alternative is to select the test methods and base the test cases on a risk analysis. The 
risk analysis can show which parts of the system that are the most critical, which test 
cases that should have the highest priority etc. Another alternative is to use the 
american cryptographic module standard, Federal Information Processing Standard 
140-X (2). The standard describes what kind of tests that has to be performed to fulfil 
the standard.
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1 Inledning
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Combitech AB. Combitech är ett 
obundet konsultföretag inom Saabkoncernen som har runt 800 anställda och finns på 
ett antal platser runt om i landet. Företaget har konsulter som är verksamma inom 
områden som informationssäkerhet, systemsäkerhet, systemutveckling m.m. 
Combitech ville att jag skulle skriva ett program som kan skapa testnycklar och 
undersöka hur testning av kryptomoduler kan utföras. 

1.1 Bakgrund
Det är numera ganska vanligt att läsa om att bankkort har kopierats eller att andra 
typer av känsliga system har attackerats. Detta kan leda till allt ifrån ekonomiska 
förluster till läckage av känsliga uppgifter och förlorat anseende. Dessa attacker är 
ofta möjliga på grund av att systemet innehåller design- eller implementationsfel. 
Testning är en process som utförs för att försöka hitta och minimera dessa fel i 
utvecklingsfasen. De fel som kan upptäckas och rättas till innan produkten når 
marknaden kan minska de totala utvecklingskostnaderna radikalt, för att inte tala om 
de positiva effekter en felfri produkt kan ha på övriga områden. Testning brukar dock 
vara det område som får mindre resurser då projekt drar över tiden, men det verkar 
som att testning på senare år fått en allt större betydelse.

1.2 Syfte & frågeställning 
Syftet med examensarbetet är dels att undersöka och ge en överblick över hur testning 
av kryptomoduler kan gå till och dels skapa ett program som kan användas vid 
testning av kryptomoduler.

1.3 Metod
Undersökningen om hur testning av kryptomoduler kan utföras har gjorts som en 
litteraturstudie. Jag började med att undersöka vilka testningsmetoder olika 
testningslaboratorier använder då de genomför testning av säkerhetsprodukter och 
kryptomoduler. Sedan undersökte jag hur dessa metoder fungerar och hur olika 
system kan testas med dem. Informationen är i förstahand hämtad från Internet men 
jag har även använt mig av några böcker. Vid informationssökandet hittade jag även 
andra relevanta testningsmetoder som också kan användas vid testning av 
kryptomoduler. Jag har även tittat på den amerikanska säkerhetsstandarden för 
kryptomoduler Federal Information Processing Standard 140-2 och gjort allmänna 
Internetsökningar om testning. 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten tar inte upp testning av krypteringsalgoritmer eller hur riskanalys ska 
utföras.



1.5 Typografiska konventioner
Krav och testfall skrivs med teckensnittet: detta är ett testfall. Testfallen skrivs alltid 
på formen:

• Krav 
o Testfall

Eller 
o Testfall

Eller i tabellform:
Rubrik … … …

… Testfall1 … …
... … … …
… … … TestfallX

Vanlig löptext skrivs som denna text.

1.6 Struktur
Examensarbetet består av två delar en teoretisk del som är en litteraturstudie om hur 
testning av kryptomoduler kan gå till och den andra är en praktisk del där jag skrivit 
ett program som skapar testnycklar som ska användas vid testning av kryptomoduler. 

2 Teoridel/litteraturstudie

I denna del kommer den teoretiska delen av examensarbetet att behandlas. 

2.1 Introduktion
Kryptomoduler används idag i en mängd olika tillämpningar där säkerhet är viktig 
t.ex. i bankomater och i kreditkort. Deras uppgift är att på ett säkert sätt utföra 
känsliga beräkningar som kryptering, signering och slumptalsgenerering. 
Kryptomoduler existerar av två anledningar. Det första är att konventionella 
operativsystem (OS) och datorer anses för instabila och osäkra för att tillåtas hantera 
känsliga beräkningar där säkerhet är viktig [1]. Det andra är att det finns ett behov av 
att utföra känsliga beräkningar i en fientlig miljö, t.ex. betal-TV och SIM-kort, där 
den som äger miljön kan tjäna på att felaktiga beräkningar utförs [2].

Kort kan man säga att en kryptomoduls uppgift är att utföra betrodda och säkra 
beräkningar i en annars osäker miljö. Detta gör att de lämpar sig bra till att utföra de 
mest grundläggande beräkningar (kryptering, signering mm) som behövs för att bygga 
ett säkert system. Det är därför av största vikt att dessa moduler verkligen fungerar 
korrekt och är säkra då det annars är omöjligt att bygga ett säkert system runt dem. 



Termen kryptomodul definieras i [3] ungefär som: den hårdvara, mjukvara och/eller 
fasta program (firmware) som implementerar godkända säkerhetsfunktioner 
(inklusive krypteringsalgoritmer och nyckelgenerering) och som befinner sig inom 
den kryptografiska gränsen (the cryptograpic boundary).

Kryptografisk gräns definieras i [3] ungefär som: ett tydligt definierad 
sammanhängande område som etablerar kryptomodulens fysiska gräns och innehåller 
all hårdvara, mjukvara och/eller fasta program som tillhör modulen.

Det finns en mängd olika typer av kryptomoduler från aktiva kort, ibuttons och 
kryptoprocessorer i bankomater till RSAENH (ms CryptoAPI) som alla kan delas in i 
två huvudkategorier. 

• Hårdvarumoduler – moduler som implementerats i hårdvara, innesluts ofta i 
någon slags fysiskt skydd mot oönskad manipulation och kan även skyddas 
med diverse sensorer. Till hårdvarumoduler räknas även eventuell mjukvara 
och fasta program som finns lagrad på den.

• Mjukvarumoduler – moduler som är implementerade helt i mjukvara och som 
kan köras på en vanlig dator. 



2.2 Testning av kryptomoduler
Testning är en viktig process vid tillverkning av alla typer av system. Traditionellt 
utförs testning för att försäkra sig om att systemet uppför sig på ett korrekt sätt. Denna 
typ av testning antar ofta att systemet används av välvilliga användare och fokuserar 
därför på att hitta fel i funktioner som användaren kommer att använda ofta [4]. Dessa 
testningsmetoder tar sällan hänsyn till hur systemet beter sig då det attackeras eller på 
annat sätt utsätts för extrema förhållanden som extrem kyla eller extrem spänning. 
Alternativt så tittar man på hur systemet beter sig i dessa förhållande, men inte på hur 
eventuella udda beteenden kan utnyttjas av en angripare [5]. Dessa metoder är 
generellt sett bra på att hitta fel i systemens funktionalitet men de säger i regel 
ingenting om hur säkert ett system är. 

Då huvudsyftet med en kryptomodul är att den ska tillföra säkerhet räcker det inte 
med att endast testa om den fungerar på ett korrekt sätt. Den måste också testas på ett 
sådant sätt att den med en hög sannolikhet kan sägas vara tillräckligt säker. Vad som 
är tillräckligt säkert måste avgöras individuellt för varje modul och det beror bland 
annat på vad den ska användas till, hur känslig information den behandlar, vilka 
konsekvenser läckage av nycklar eller annat känsligt material kan få.

För att testa kryptomoduler krävs att både traditionell testning och säkerhetstestning 
genomförs. Detta är inte helt lätt och tyvärr så finns det inga färdiga manualer som i 
detalj beskriver hur testningen ska gå till. Delarna i denna rapport är valda efter hur 
olika laboratorier utför evalueringar, framförallt efter vilka metoder det franska 
laboratoriet Leti [6] använder. De använder sig bland annat av diverse attacker, white 
box testning och funktionell testning med säkerhetsinriktning [7]. 



2.3 Traditionell testning v.s. säkerhetstestning
Med traditionell testning eller vanlig testning menas den grupp av testningsmetoder 
som syftar till att visa att ett system fungerar på ett korrekt sätt. Dessa metoder har 
använts och utvecklats under en lång tid och ansågs länge vara tillräckliga för att testa 
system både ur korrekthetssynpunkt och ur säkerhetssynpunkt [8]. Det har dock visat 
sig att de inte säger särskilt mycket om hur säkert ett system är. 

De metoder som används vid säkerhetstestning försöker visa att systemet är 
tillräckligt säkert och säger inte så mycket om huruvida systemet fungerar på ett 
korrekt sätt eller inte. 

En stor skillnad mellan traditionell testing och säkerhetstestning är att det i den 
traditionella testningen fokuseras på att produkten ska göra rätt saker (kallas ofta 
funktionell testning i säkerhetssammanhang) medan säkerhetstestningen fokuserar 
mer på vad systemet inte får göra [8]. Säkerhetstestning handlar därför i större 
utsträckning om negativ testning medan traditionell testning handlar mer om positiv 
testning.

I de traditionella testningsmetoderna bygger testfallen ofta på positiva och 
funktionella krav som är tätt knutna till en specifik del av systemet [8]. Det kan t.ex. 
se ut såhär:

• Systemet ska inte acceptera tal som är större än 10. 
o Mata systemet med ett tal som är större än 10 t.ex. 11 

I säkerhetsfallet är kraven ofta negativa och relaterar oftast inte till någon specifik del 
av systemet. Det kan t.ex. se ut såhär:

• Det ska vara omöjligt för en utomstående att ta över systemet. 

Detta är ett exempel på ett krav som är svårt att testa då det inte kan kopplas till någon 
specifik del av systemet. Vidare kan det finnas oändligt många sätt för en 
utomstående att ta över systemet och för alla dessa sätt kan det finnas en mängd olika 
testningsmetoder [9]. Vid traditionell testning så skulle kravet förmodligen klassas 
som icke testbart och ignoreras, men det är ett relevant och viktigt krav ur 
säkerhetssynpunkt [8].
  
En annan viktig skillnad mellan säkerhetstestning och traditionell testning är att det 
vid säkerhetstestning antas att systemet kan komma under attack från en illvillig 
användare. Traditionellt har alla användare setts som goda och eventuella fel som de 
gjort har setts som olyckor. När detta inte längre är sant ändras tillåtna och oönskade 
beteenden ganska radikalt. T.ex. så räcker det inte längre med att endast konstatera att 
systemet kraschar eller hamnar i ett feltillstånd då en viss händelse inträffar, nu måste 
man även undersöka vad dessa händelser i sin tur kan leda till. Det kan röra sig om 
helt oväntade beteenden, som att systemet dumpar en ögonblicksbild av 
minnesinnehållet (core dump) när det kraschar, eller beteenden som finns där p.g.a. 
medvetna val men ändå öppnar upp nya attackytor. Michael Howard skriver i [10] att 
en viktig färdighet som alla som håller på med utveckling bör ha är vetskapen om att 
en krasch inte bara är en krasch.



En annan punkt som skiljer de båda paradigmerna åt är automatisering. Det finns en 
mängd olika automatiska testningsverktyg, både för traditionell testning och 
säkerhetstestning. Det är dock oftast mycket lättare att helt eller delvis automatisera 
traditionell testning. Framförallt så är det i regel omöjligt att helt automatisera 
säkerhetstestning. Detta beror till stor del på faktumet att det är svårt att skapa ett 
verktyg som kan testa huruvida ett system på något sätt kan tas över av en 
utomstående. Jag har inte tittat särskilt mycket på automatiska testningsverktyg men 
nämner några under de områden verktygen är skapta för. 

Gränsen mellan traditionell testning och säkerhetstestning är inte tydligt definierad 
och det händer att de båda paradigmerna överlappar varandra. T.ex. Om ett system 
använder lösenord som måste vara mellan 8 och 20 tecken långa så räcker det i det 
traditionella fallet att ange ett lösenord som är 21 tecken långt för att testa att systemet 
klarar av för långa lösenord. I säkerhetsfallet kan ett väldigt långt lösenord väljas för 
att testa om lösenordsfunktionen är känslig mot buffertöverflöden (buffer owerflows). 
I båda fallen används för långa lösenord och de testar delvis samma sak, hur systemet 
klarar av lösenord som är för långa. Trots att det i detta fall skulle vara möjligt att slå 
ihop de båda testfallen och testa ur funktionell- och säkerhetssynpunkt samtidigt så 
bör de båda fallen separeras [4]. Detta går emot huvudregeln att aldrig testa samma 
sak två gånger eller att testa så mycket som möjligt med så få testfall som möjligt. 
Men eftersom fokus i de båda fallen är så olika, så är det lätt att missa vissa fel som 
hade hittats om fokus legat på funktionalitet eller på säkerhet [4]. 

2.3.1 Negativ testning v.s. positiv testning
Begreppen negativa krav och negativ testning är inte tydligt definierade och olika 
författare tolkar dem på lite olika sätt och vissa författare tycker att det är meningslöst 
att göra denna uppdelning [4]. Det är dock väldigt vanligt att denna uppdelning görs 
och begreppen har oftast nedanstående innebörd.

• Negativ testning innebär att testaren försöker visa att systemet eller delar av 
systemet inte fungerar på ett korrekt sätt t.ex. testa systemet med inkorrekta 
värden och se om det kraschar. 

• Negativa krav innebär att kraven säger vad systemet eller delar av systemet 
inte ska göra t.ex. att ingen ska kunna ta över systemet.

• Positiv testning innebär att testaren försöker visa att systemet eller delar av 
systemet fungerar på ett korrekt sätt t.ex. testa systemet med korrekta värden 
och se om det uppför sig som förväntat.

• Positiva krav säger vad systemet ska göra t.ex. vid input A ska resultatet bli 
B.



2.4 Traditionell testning 
Ett vanligt tillvägagångssätt vid traditionell testning är att så tidigt som möjligt i 
utvecklingsfasen analysera kravspecifikationer och andra dokument för att på ett tidigt 
stadium komma igång med framtagandet av en testplan [11,8]. Planen bör innehålla 
information om vad som ska testas, vilka testningsmetoder som ska användas, när 
testningen ska genomföras m.m. Planens syfte är att organisera testningen så att den 
kan utföras på ett effektivt sätt, och den fungerar även som dokumentation över vad 
som testats så att det är möjligt att reproducera testerna. 

Det finns dock många som tycker att ett för planerat och strukturerat testande kan 
hindra dem i deras arbete då de inte kan följa upp observerade konstigheter som ligger 
utanför testplanen [11]. De använder sig istället av en metod som kallas för 
utforskande testning (exploratory testing) som bygger på att testaren skapar och 
exekverar testfall samtidigt som han undersöker systemet. I detta fall bygger testfallen 
på vad som observerats under tidigare tester i stället för vad som lästs i 
dokumentationen. 

Oavsett vilket tillvägagångssätt som används så är det viktigt att dokumentera vad 
som testas och exakt hur testningen genomförs så att det är möjligt att kontrollera 
vilka tester som utförts och konfirmera resultaten med nya tester.

Vidare så utförs ofta testningen på olika abstraktionsnivåer där den lägsta nivån 
handlar om testning av systemets minsta beståndsdelar och där den högsta nivån 
handlar om testning av hela system. I traditionell mjukvarutestning används ofta fyra 
testningsnivåer, komponentnivån (unit), integrationsnivån (integration), systemnivån 
(system) och acceptansnivån (acceptance). 

• På komponentnivån testas de minsta beståndsdelarna av systemet t.ex. en 
funktion eller klass.

• På integrationsnivån sätts de olika komponenterna ihop och testas tillsammans 
för att hitta de fel som uppstår då komponenterna interagerar med varandra. 

• På systemnivån testas sedan hela det sammansatta systemet ur alla tänkbara 
aspekter, här tas t.ex. manualer och allt annat som har med systemet att göra 
med i testningen. 

• Acceptanstestning är den sista testningen som görs innan produkten kan säljas 
och det handlar alltid om black box testning (se nedan) som kund eller 
oberoende betatestare kan utföra. 

Vid hårdvarutestning används ofta nivåerna chip – där endast ett chip i taget testas, 
kort (board) – där hela kort med flera komponenter testas och system – där hela 
system testas [12]. Oavsett vad nivåerna kallas så är det samma princip som används, 
börja testningen på den lägsta nivån och klättra successivt uppåt allteftersom 
komponenterna blir godkända. Detta görs för att det är lättare, mindre testobjekt lika 
med färre testfall, och billigare att hitta felen så tidigt som möjligt t.ex. så har det 
inom hårdvarutestning uppskattats att det för varje abstraktionsnivå blir ca 10 gånger 
dyrare att hitta och åtgärda ett fel [12]. Motsvarande siffror för mjukvara varierar, 
vissa uppskattar att det blir ca 30 ggr dyrare att hitta och fixa ett fel i en produkt ute 
på marknaden jämfört med om det hittas på komponentnivån medan andra säger att 
det blir ca 100 ggr dyrare [8]. 



De olika metoderna delas ofta in i undergrupper efter hur mycket information testaren 
har att tillgå om systemet. De vanligaste är black box testning där testaren inte känner 
till systemets interna struktur och white box testning där testaren känner till systemets 
interna struktur. Ibland förekommer även grey box testning som är en hybrid mellan 
black box och white box där testaren har viss tillgång till systemets inre.  

Metoderna är ofta väldigt bra på att visa att ett system inte fungerar, men då det i de 
allra flesta fall finns för många möjliga testfall kan de aldrig visa att ett system är 100 
% korrekt. Det bästa de kan göra är att ge en god uppskattning om att systemet 
fungerar. Detta gäller även vid säkerhetstestning där det är omöjligt att garantera att 
ett system är helt säkert. 



2.4.1 Black box testning 
Black box testning, eller funktionell testning som det också kallas, är ett 
samlingsnamn på alla testningsmetoder som bygger på att testaren inte känner till 
systemets interna struktur och uppbyggnad [11,13]. Testfallen bygger istället på de 
olika krav och begränsningar som ställs på systemet. Metoderna är komplement till 
white box testning där testfallen bygger på systemets uppbyggnad. Stresstest, lasttest 
(load test) och prestandatest (performance test) är alla exempel på olika typer av black 
box test. 

Förenklat kan man säga att metoderna går ut på att systemet som testas betraktas som 
en svart låda som kan ta emot insignaler och svara på dessa med någon form av 
utsignaler. Testarens uppgift är att förse den svarta lådan med relevanta insignaler och 
att avgöra huruvida de motsvarande utsignalerna är korrekta eller inte. Black box 
testning kan användas på alla testningsnivåer men blir viktigare på de högre nivåerna 
då ökande systemkomplexitet gör white box metoder mindre användbara. Ett enkelt 
exempel på ett black box test är att på en vanlig PC trycka på ”av/på” knappen och 
sen helt enkelt se om systemet startar eller inte. 

I sin extrema form bygger black box testning helt på systemspecifikationen och det är 
inte tillåtet att skapa testfall som ligger utanför denna. Detta innebär att negativ 
testning i många fall helt går bort eftersom det inte är vanligt att specificera vad ett 
system inte ska göra. Testarens uppgift är nämligen att testa om systemet fungerar, 
inte att spekulera i vad systemet borde göra.

2.4.1.1 Tillvägagångssätt 
Generellt går testningen till så att testaren först identifierar vilka krav och 
begränsningar som ställs på systemet. Detta görs genom analys av kravspecifikationer 
och dokumentation över hur systemet ska fungera. Sedan skapas en lista med olika 
testfall som konstrueras för att visa att krav och begränsningar följs. Testfallen bör 
väljas på ett sådant sätt att så mycket funktionalitet och så många av kraven som 
möjligt testas. Nästa steg är att sammanställa en lista med förväntade resultat för varje 
testfall. Sedan utförs testerna på listan och de erhållna resultaten jämförs med de 
förväntade resultaten, om de inte stämmer överens så har testet misslyckats och 
åtgärder måste vidtas.

2.4.1.2 Konstruktion av testfall
Det är ofta lätt att utifrån specifikationen skriva testfall för de funktionella krav som 
finns eftersom de ofta är skrivna på formen ”om A inträffar så ska systemet göra B” 
[8]. För att testa detta är det bara att se till så att händelsen A inträffar och sedan 
kontrollera om systemet utför B. 
Ex. 

• I en bankomat ska kortet förstöras om användaren anger fel PIN-kod 
fler än tre gånger.

o Ange fel PIN-kod fyra gånger och se om kortet förstörs. 



Dessvärre är det inte alltid så lätt att skriva testfall. Ibland kan det vara svårt att få 
händelsen A att inträffa, t.ex. minnesfel för att kontrollera felhantering, och många 
gånger finns det ett oändligt antal giltiga insignalskombinationer till ett testobjekt t.ex. 
vid testning av matematiska funktioner eller krypteringsalgoritmer. I det senare fallet 
är det sällan ekonomiskt försvarbart eller nödvändigt att testa alla tänkbara 
kombinationer. Ofta räcker det med ett fåtal testfall för att med god sannolikhet 
förvissa sig om att testobjektet fungerar enligt specifikation. Svårigheten är att veta 
vilken delmängd av alla insignalskombinationer som behöver testas. Lyckligtvis så 
finns det en mängd olika metoder och testmallar som utvecklats för att hjälpa testare 
med detta. Vissa av dem kan tyckas vara mer eller mindre självklara men finns ändå 
som formella metoder. Dessa innefattar bland annat:

2.4.1.2.1 Ekvivalensklass testning
Ekvivalensklass testning (equivalence class testing) är en metod som används för att 
reducera antalet testfall [11]. Den bygger på att indata kan delas upp i olika 
ekvivalensklasser där det är troligt att varje element i dessa klasser kommer att 
behandlas på samma sätt av systemet. Om en sådan partitionering kan göras räcker det 
med att välja ett testfall för att testa hela ekvivalensklassen. Ett exempel kan vara ett 
beskattningssystem där skattenivån grundas på vilken inkomst en person har. Ett 
vettigt antagande om ett sådant system är att systemet kontrollerar om lönen ligger 
mellan två gränser och att systemet behandlar alla värden mellan dessa gränser på 
samma sätt. Det räcker därför med att testa ett värde. Denna metod förutsätter att det 
är möjligt att identifiera ekvivalensklasserna från specifikationen och att 
implementationen är vettigt gjord.  

2.4.1.2.2 Gränsvärdestestning 
Gränsvärdestestning (boundary value testing) är en metod som bygger vidare på 
equivalence class testing och fokuserar på att hitta fel vid ekvivalensklassgränserna, 
där det traditionellt sett förekommer många fel [11]. Felen kan vara inskriva i 
specifikationen från början och syns då på att samma värde ger upphov till mer än ett 
resultat eller så kan de förekomma som implementationsfel där samma värde ger 
upphov till olika resultat på grund av att gränserna satts fel. Vid användandet av 
denna metod är första steget att identifiera de olika ekvivalensklasserna. Sedan 
identifieras gränserna till varje klass och sist skapas testfallen av gränsvärden plus de 
närmast omkringliggande värdena.
Ex. I ett beskattningssystem bestäms hur mycket skatt som ska betalas enligt följande 
tabell:
Inkomst Skatt 
0-10000 10 %
10000-20000 20 % 
20000+ 33 % 
Tabell1 skattenivåer i ett beskattningssystem

I detta fall kan man direkt se att tabellen är felaktig, en inkomst på 10000 resulterar i 
en skatt på både 10 % och 20 %. För att skapa testfall väjs gränsvärdena plus närmast 
högre och närmast lägre värde t.ex. 0, 1, -1. För hela tabellen skulle det bli:



Inkomst Testfall
0-10000 {-1,0,1} {9999,10000,10001}
10000-20000 {9999,10000,10001} {19999,20000,20001}
20000+ {19999,20000,20001}
 Tabell2 testfall för beskattningssystemet

Notera att det inte finns någon anledning att utföra samma test två gånger så antalet 
testfall i tabellen ovan kan reduceras.

2.4.1.2.3 Kodvillkorstabell
Kodvillkorstabell (decision table testing) är en metod för att på ett strukturerat sätt 
ställa upp villkor, handlingar och regler i en tabell [11]. Tabellen kan sedan användas 
för att härleda testfall. Tabellen har det generella utseendet:

Regel 1 … Regel n
Villkor
Villkor 1
..
Handlingar
Handling 1
…
Tabell3 generell kodvillkorstabell

Där villkor representerar indatavillkor, handlingar representerar de handlingar som 
ska utföras vid givna villkor och regel 1 till n representerar den unika 
villkorskombination som får handlingarna i kolumnen att utföras. 

Ex. En användare måste vara autentiserad för att kunna utföra handlingen A genom att 
trycka på knappen B.
Villkor Regel 1 Regel 2 Regel 3 Regel 4
Autentiserad? Ja Nej Ja Nej
Knapp B? Ja Ja Nej Nej
Handlingar
Utför A Ja Nej Nej Nej
Tabell4 kodvillkorstabell med ifyllda värden

I detta fall blir varje regelkolumn ett testfall.
 



2.4.1.3 Fördelar
• Testare behöver inte kännedom om den interna strukturen [11]. Detta leder till 

att testarna inte behöver ha samma tekniska kunnande som utvecklarna och de 
behöver inte lägga ned tid på att lära sig hur systemet är byggt. Utomstående 
kan testa system vars inre är hemligt. 

• Metoderna kan hitta oimplementerade exekveringsvägar [11]. 
• Metoderna kan användas på alla testningsnivåer [11,14].
• Testfallen kan skrivas så snart det finns en kravspecifikation [15].

2.4.1.4 Nackdelar
• Då testaren inte har kännedom om de verkliga exekveringsvägarna kan han 

aldrig veta hur stor del av systemet som har testats eller vilka delar av 
systemet som har testats. Det är t.ex. inte så troligt att en konstig inputsekvens, 
eventuellt med felaktiga tecken, kommer att testas. Bakdörrar och liknande 
kommer alltså med största sannolikhet inte att upptäckas.

• Black box metoder hittar ofta symptom på fel vilket kan leda till att mycket tid 
kan gå åt för att hitta själva felet [14].

• Om dokumentationen är dålig så kan det vara svårt att konstruera bra testfall 
[15].

• Det är troligt att missa kritiska fel som lätt hade upptäckts med tillgång 
systemets inre [11]. 



2.4.2 White box testning
White box testning, eller strukturell testning som det också kallas, är ett 
samlingsnamn på alla testningsmetoder som bygger på att testaren känner till 
systemets interna struktur och uppbyggnad. Med hjälp av denna information kan 
testfall skapas för att testa olika delar av systemet. Då testningen bygger på hur 
systemet är byggt är det stor skillnad på hur testningen genomförs mellan hårdvara 
och mjukvara. Testning av mjukvara bygger på kodgranskning där olika 
exekveringsvägar kan identifieras och testas. Medan testning av hårdvara bygger på 
fysik mätning och analys av systemet med externa verktyg som sonder och 
röntgenmaskiner.

2.4.2.1 Hårdvara 
Hårdvarutestning sker i första hand för att hitta fysiska tillverkningsfel som saknade 
komponenter, kortslutningar brott i ledningar m.m. [12]. Många av dessa fel är 
möjliga att hitta manuellt med hjälp av vanliga mätinstrument som voltmetrar. Dagens 
hårdvara är dock ofta väldigt komplex med mängder av komponenter, integrerade 
kretsar och mönsterkort i flera lager vilket gör manuell mätning olönsam eller t.o.m. 
omöjlig. Detta leder till att testningen oftast utförs automatiskt i programmerbara 
testplattformar (automatic test equipment, ATE). Det finns en mängd olika 
kommersiella ATEs med lite olika egenskaper och användningsområden. För att det 
ska vara möjligt att använda dessa testplattformar måste hårdvaran ha vissa 
egenskaper t.ex. så finns det ofta ett minsta tillåtet avstånd mellan testkontakterna. 
Detta innebär att det på ett tidigt stadium i produktutvecklingen är nödvändigt att 
bestämma sig för hur produkten ska testas. Dessa plattformar är ofta dyra och kan 
vara olönsamma om få enheter ska produceras. Ett alternativ är att till sin produkt 
utveckla en egen testplattform.

Det är även möjligt att använda white box metoder för att testa om systemets 
funktionalitet är korrekt. För att göra detta effektivt krävs det att testaren har 
möjlighet att utifrån påverka komponenternas interna tillstånd vilket t.ex. kan göras 
med JTAG. Det är även möjligt att endast observera in och utsignaler från olika 
komponenter och därigenom avgöra om de fungerar korrekt. Detta är dock inte så 
effektivt då möjligheten att välja insignaler är begränsad. Ett stort problem vid 
funktionstestning är det stora antalet möjliga testfall.

Nedan följer en kort beskrivning av några vanliga testningsmetoder:

2.4.2.1.1 In-circuit test 
In-circuit test (ICT) är en metod för att testa mönsterkort (printed circuit boards, PCB) 
som bygger på att elektriska sonder (probes) kopplas till speciella kontaktytor på 
kortet, dessa sonder kan sedan utföra diverse mätningar [16]. Det är t.ex. möjligt att 
hitta kortslutningar, mäta resistans och kapacitans m.m. Kontaktytorna som används 
är ofta speciellt avsedda för testning och kallas design for test (DFT). Sonderna som 
används kan monteras på olika sätt. En vanlig variant är att hundratals eller tusentals 
sonder monteras på en platta, likt spikarna på en spikmatta, så att de kan få kontakt på 



hundratals ställen samtidigt. En annan variant är att sonderna monteras på rörliga 
armar som kan flytta sig och göra mätningar på olika ställen [17]. På grund av 
utvecklingen inom hårdvaruindustrin med mindre och mindre komponenter och 
mönsterkort med flera lager blir ICT mindre användbart och håller nu på att ersättas 
av JTAG, men ICT är fortfarande väldigt vanlig [18].

2.4.2.1.2 JTAG 
JTAG (boundary scan, IEEE Std. 1149.1) är en metod som kräver extra hårdvara i 
komponenterna och används för att testa PCB och IC [19]. JTAG använder sig av en 
seriell buss som kopplas till komponenternas kontakter via speciella registerceller 
(boundary register cells). Via dessa celler kan de vanliga kontakterna brytas och 
kretsen kan styras via de signaler den får från bussen. På detta sätt är det möjligt att 
utifrån tvinga in systemet i olika tillstånd och även läsa av signaler vid normal 
operation. JTAG kan användas både för att hitta tillverkningsfel och för att kontrollera 
funktionalitet. 

2.4.2.1.3 Automatiserad röntgeninspektion 
Automatiserad röntgeninspektion (automated x-ray inspection, AXI) är en metod som 
använder sig av röntgen för att testa integrerade kretsar där kontaktytorna är dolda 
[18, 20]. Kan hitta fel som kortslutningar, trasiga ledningar, saknade komponenter 
m.m.

2.4.2.1.4 Inbyggt självtest 
Inbyggt självtest (built-in self-test, BIST) är extra hårdvara som byggs in i integrerade 
kretsar för att underlätta testning [21]. Den extra hårdvaran kan testa delar av eller all 
funktionalitet i den integrerade kretsen och kan på så sätt minska beroendet av ATE.

2.4.2.1.5 Sondstationer
Sondstationer (probing stations) kan användas vid manuell testning och består oftast 
av mikroskop och armar som kan placera sonder mot chipens kontaktytor [22]. De 
kan även utrustas med andra typer av verktyg som t.ex. laser- och jonkanoner.



2.4.2.2 Mjukvara  
White box testning av mjukvara bygger på kodgranskning och kräver oftast att 
testaren har goda programmeringskunskaper för att kunna sätta sig in i och verkligen 
förstå hur systemet är uppbyggt [11]. White box metoder kan användas på alla 
abstraktionsnivåer men används främst på enhetsnivån där de är mer lönsamma än 
black box metoder [14].  

2.4.2.2.1 Tillvägagångssätt
Generellt går testningen till så att testaren först analyserar implementationen för att 
identifiera olika exekveringsvägar med tillhörande förväntade resultat. Sedan 
sammanställs en lista med indata som ska få systemet att ta de exekveringsvägar som 
identifierats. Indatan bör väljas så att så många exekveringsvägar som möjligt testas. 
Nästa steg är att köra testerna och jämföra de förväntade resultaten med de erhållna 
resultaten [11].

Det finns två olika metoder för att skapa testfall, kontrollflödestestning och 
dataflödestestning.

2.4.2.2.2 Kontrollflödestestning 
Kontrollflödestestning (control flow testing) handlar om att identifiera 
exekveringsvägar för att sedan skapa och köra testfall som använder dessa vägar [11]. 
För att göra detta använder man sig av kontrollflödesgrafer (control flow graphs) som 
är en grafrepresentation av den kod som ska testas. Grafen byggs upp av tre sorters 
noder:

Process block – representerar en kodsekvens vars enda in och utgång får ske i början 
och slutet av sekvensen. Ritas som en ring med en in-pil och en ut-pil 

Figur1 process block

Beslut punkt – representerar ett val där exekveringen kan ta olika riktningar är ofta if 
eller case-satser i koden. Ritas som en ring med en in-pil och flera ut-pilar.

Figur2 beslut punkt



Förbindelse punkt – representerar ett ställe där flera vägar strålar samman. Ritas som 
en ring med flera in-pilar och en ut-pil.

Figur3 förbindelse punkt

Ex: int x=1;
 int y=1;
if(x==0){++x;}
y=y/x;
++y;

Figur4 kontrollflödesgraf exempel

När grafen skapats analyseras den och testfallen skapas utifrån resultatet från 
analysen. 

För att mäta hur noggrant testningen utförts används sju olika nivåer av täckning 
(coverage). Där den lägsta är 100 % satstäckning (statement coverage), vilket innebär 
att all kod måste testköras minst en gång. Den högsta nivån är 100 % 
kodgrenstäckning (path coverage) vilket innebär att alla exekveringsvägar måste 
testköras. Om man i exemplet ovan sätter x=0 istället för 1 och kör så kommer all kod 
att exekveras (100 % satstäckning) men alternativet då x!=0 kommer inte att testas 
(inte 100 % kodgrenstäckning).
Mellan dessa nivåer finns: 

• 100 % kodvillkorstäckning (decision coverage) som innebär att alla utgrenar 
från en beslutspunkt måste köras minst en gång. 

• 100 % villkorstäckning (condition coverage) som innebär att alla predikat i 
beslutssatserna måste testas med både sant och falskt utfall minst en gång. I 
många programmeringsspråk evalueras endast det första predikatuttrycket i en 
beslutssats om de efterföljande predikatuttrycken inte har någon betydelse för 
resultatet t.ex. if( a>0 && c==1) då a=0 och c=1 testar endast det första 
predikatet i satsen.  

• 100 % beslut-/villkorstäckning (decision/condition coverage) som innebär att 
alla predikat och alla utgrenar måste testas minst en gång. 

• 100 % kombinationsvillkorstäckning (multiple condition coverage) som 
innebär att alla predikat i en sammansatt beslutssats har testats. 100 % 
kombinationsvillkorstäckning innebär också 100 % kodvillkorstäckning, 
villkorstäckning och beslut-/villkorstäckning. 



Ex. if (a>0&&c==1) {x=x+1;}
if (b==3||d<0 {y=0;}

Kräver fyra testfall för att uppnå 100 
% kombinationsvillkorstäckning:
o 0,3,1,0 <==> dbca
o 0,3,1,0 ≥==≤ dbca
o 0,3,1,0 <≠≠> dbca
o 0,3,1,0 ≥≠≠≤ dbca

Figur5 ex. kombinationsvillkorstäckning 
från [11]

• Den sista nivån (saknar namn) handlar om hur loopar, som kan exekvera ett 
stort antal iterationer, med några få testfall kan testas med god täckning:
o Exekvera loopen noll gånger. 
o Exekvera loopen en gång.
o Exekvera loopen n gånger, där n är ett tal som representerar ett 

normalt antal iterationer.
o Exekvera loopen dess maximala antal iterationer, det kan även vara 

en bra idé att exekvera max -1 och +1 iterationer.  

Dessa nivåer och liknande mått över hur stor del av systemet som testas används även 
i andra sammanhang, t.ex. vid säkerhetstestning (där även flera andra mått används), 
för att ge ett mått på hur noggrann och omfattande testningen är. 



2.4.2.2.3 Dataflödestestning
Dataflödestestning (data flow testing) är en metod som bygger på kontrollflödesgrafer 
och används för att identifiera felaktig variabelanvändning t.ex. att använda en 
variabel som inte blivit tilldelad eller att referera en variabel som ännu inte skapats 
[11]. Det finns tre möjligheter då en variabel dyker upp för första gången och endast 
den första är korrekt.
1. ~d den existerar inte och definieras sedan (~ betyder att den inte existerar, 
d=defined) 
2. ~u den existerar inte och sedan används den (u=used)
3. ~k den existerar inte och sedan förstörs den (k=killed)

Nedan följer en lista på möjliga tidsordningar av d, u och k som kan förekomma. 
dd – definierad och definierad igen, giltigt men troligen ett programmeringsfel.
du – definierad och använd, det normala fallet.
dk – definierad och förstörd, giltigt men troligen ett programmeringsfel.
ud – använd och definierad, giltigt.
uu – använd och använd, giltigt.
uk – använde och förstörd, giltigt.
kd – förstörd och definierad, giltig.
ku – förstörd och använd, allvarligt fel.
kk – förstörd och förstörd, troligen ett programmeringsfel.
Om denna information förs in i control flow grafen ovan blir resultatet: 

define-use-kill mönster för x då x definieras till ett värde skilt 
från 0
~define det giltiga fallet 
define – use det normala fallet 
use – use giltigt

define-use-kill mönster för y
~define det giltiga fallet 
define – use det normala fallet

Om t.ex. define y tas bort så blir define-use.kill mönstret för y 
~use fel

Figur6 dataflödesgraf



2.4.2.3 Gemensamt 

2.4.2.3.1 Fördelar 
• En fördel med white box testning är att testaren har tillgång till systemets inre 

och därmed vet vilka delar av systemet som har testats och hur stora delar av 
systemet som har testats [11].

• Av samma anledning vet testaren var i systemet ett problem finns när det har 
identifierats och slipper lägga ned tid på att leta upp det [14]. 

2.4.2.3.2 Nackdelar
• Då testfallen bygger på implementationen kan dessa metoder i många fall inte 

hitta oimplementerade delar (AXI och liknande är undantag då dess uppgift är 
att hitta saknade komponenter) [11].

• Har begränsad användbarhet på komplexa system då antalet 
exekverningsvägar och testfall kan bli ohanterbart.



2.5 Säkerhetstestning 
Säkerhetstestning är ett brett och spretigt område med en mängd olika metoder för att 
testa system mot olika kända attacker och sårbarheter. Det finns även ett behov av att 
testa system mot ännu okända attacker.  

• Några saker är bra att ha i åtanke vid de flesta typer av säkerhetstestning:
• Säkerhetsbrister kan förekomma överallt.
• Det är viktigt att känna till hur systemet fungerar för att kunna identifiera vilka 

attackytor som finns. T.ex. I/O kanaler, nätanslutning m.m.
• Det är bra att känna till hur och varför säkerhetsrisker uppstår. 
• Det är viktigt att känna till vilka säkerhetskrav som ställs på systemet så att 

man vet vad som behöver testas och hur testfallen ska prioriteras. 
• Det är bra att känna till hur hackers arbetar. Om man vet hur hackers tänker 

och arbetar så kan man använda deras metoder för att testa systemen. 

2.5.1 Mjukvara 
Säkerhetstestning av mjukvara kan delas upp i två delar [5, 8]. Funktionell 
säkerhetstestning (functional security testing) och riskbaserad säkerhetstestning (risk-
based security testing). 

2.5.1.1 Funktionell säkerhetstestning 
Funktionell säkerhetstestning fungerar i stort sett som traditionell testning men med 
fokus på att testa säkerhetsfunktioner som t.ex. autentiseringsfunktioner [8]. Det läggs 
också större vikt vid negativ testning, speciellt testning mot kända sårbarheter. 

2.5.1.2 Riskbaserad säkerhetstestning 
Riskbaserad säkerhetstestning styrs av risker i stället för av funktionella krav och det 
första steget i testutförandet bör vara någon form av riskanalys [8]. Huvudsyftet med 
en riskanalys är att identifiera potentiella risker (hot, sårbarheter) för systemet och att 
avgöra hur allvarliga dessa risker är. Resultatet från denna analys kan sedan användas 
för att skapa testfall, avgöra vad som ska testas, avgöra hur omfattande testningen ska 
vara, välja lämpliga testningsmetoder, avgöra om vissa delar måste testas noggrannare 
än andra m.m. med andra ord skapa en testplan.

Ett av flera möjliga alternativ är att använda sig av hotmodellering (threat modeling) 
[22], som kan ses som en enklare variant eller delmängd av riskanalys [24]. För att 
använda metoden behövs en god förståelse om hur systemet är byggt och kännedom 
om var alla attackytor finns. Modelleringsmetoden som kort beskrivs här är framtagen 
av Microsoft och kallas för Application Consulting and Engineering (ACE) Threat 
Analysis and Modeling version 2.0 och är framtagen för att göra hotmodellering 
lättare för testare som inte är säkerhetsexperter. Modelleringsprocessen består av fyra 
steg:



1. Identifiera vilka vägar potentiella hot kan ta in i systemet.
2. Identifiera vilka hot som finns.
3. Identifiera vilka sårbarheter finns. 
4. Rangordna vilka hot som är störst.

Riskanalysen kan utföras när som helst innan testning, men bör ur ren 
produktutvecklingssynpunkt göras så tidigt som möjligt, då det är bättre att göra rätt 
från början än att laga efteråt [8,5]. Det är inte ovanligt att riskanalysen ger upphov 
till vissa designändringar som införande av motåtgärder mot de identifierade riskerna. 
Dessa motåtgärder ger i sin tur upphov till nya funktionella krav, åtgärderna måste 
fungera och utföra den tänkta uppgiften, och de kan även resultera i införandet av nya 
risker. Bara för att en motåtgärd införts innebär det inte att den ursprungliga risken är 
borta och kan strykas, åtgärden kanske bara fixar en av flera möjliga sårbarheter eller 
så kanske den kan kringgås. 

När riskanalysen är gjord och eventuella nya krav och risker från motåtgärder lagts till 
ska testfall som testar dessa risker skapas. Detta är ofta en mycket svår uppgift som 
kräver en hel del erfarenhet från testaren och processen beskrivs mer som en konst än 
som en vetenskap. 

Problemet ligger i att de identifierade riskerna kan vara väldigt generella och ge 
upphov till oklara och svårtestade negativa krav. T.ex. så är det värsta tänkbara 
scenariot för många kryptomoduler att den hemliga huvudnyckeln läcker ut i klartext, 
om detta skulle ske så kan stora skador och kostnader uppstå. Därför finns kravet att 
den hemliga huvudnyckeln aldrig någonsin ska kunna läcka ut i klartext. Detta är ett 
krav där det till att börja med är svårt att veta vilken del av systemet som behöver 
testas. Vidare så finns det oändligt många testfall att utföra, vilket eller vilka av dessa 
ska utföras?  Här kommer tidigare erfarenhet till användning, en erfaren testare 
känner till vilka delar som brukar innehålla allvarliga fel. Riskanalysen bör också 
ligga som underlag för vilka tester som bör utförs, vilken typ av attacker förväntas, 
vilka resurser har potentiell motståndare och vilka tester är värda att genomföra. 

Testfallen kan bestå av allt får slumpade indatasträngar till fullskaliga attacker eller 
bevis för att en attack kan genomföras [8]. I de enklare fallen (slumpsträngar m.m.) är 
det möjligt att automatiskt köra hela serier med olika testfall för att se om någon av 
dem hittar sårbarheter. När testfallen är mer avancerade som vid fullskaliga attacker, 
så finns det sällan tid eller ekonomiska möjligheter att utföra alla kända attacker.

Det finns en stor mängd tillgänglig information om olika metoder och 
tillvägagångssätt om hur testfall kan skapas för olika system. Detta är bra men det kan 
vara svårt att få tag på relevant information. Nedan följer en kort genomgång av några 
vanliga metoder och tillvägagångssätt (detta är endast en liten delmängd). 



2.5.1.2.1 Maillistor, testmallar och checklistor
Det finns ett antal olika maillistor, databaser, checklistor m.m. som innehåller 
information om sårbarheter, attacker och andra testmetoder. Dessa resurser kan 
användas för att leta rätt på hur olika sårbarheter kan testas. Även om det inte är 
möjligt att hitta ett scenario som exakt stämmer med det egna så kanske det går att 
hitta liknande scenarion som kan ge idéer om hur testningen ska gå till [23]
National Vulnerability Database Version 2.2 [25] – innehåller en mängd information 
om sårbarheter och det finns bl.a. länkar till testmallar och checklistor.
Bugtraq– stor och välkänd maillista som dock innehåller en hel del brus.
Security focus [26]  – internetsida dedikerad till säkerhet, innehåller bl.a. ett arkiv 
med kända sårbarheter. 

2.5.1.2.2 Var det blir fel
Det är vanligt att fel uppstår på samma ställen om och om igen därför är det bra att 
känna till vilka dessa är, nedan följer några vanliga ställen:

2.5.1.2.2.1 Felhantering 
Felhantering är traditionellt ett av de områden som testas minst vid traditionell 
testning, då det ofta är svårt att testa de olika felhanteringsfunktionerna och då de 
sällan används vid normal användning. Det är därför vanligt att hackers först försöker 
få systemen i ett feltillstånd för att på så sätt öppna upp nya attackytor. 
Felinjektion (fault injection) eller kodmutation (code mutation) är en teknik som kan 
användas för att testa felhanteringsfunktioner (används även vid traditionell testning). 
Metoden går till så att felaktiga värden avsiktligt planteras i beräkningar, kontroller 
eller flaggor för att på så sätt tvinga in systemet i det feltillstånd som ska testas. 
Metoden kan även användas till att testa andra saker t.ex. till att styra vilka 
exekveringsvägar som programmet ska ta. Felinjektion kan även användas på 
hårdvara och det finns en grupp attacker, felintroduktionsattacker, som bygger på en 
liknande princip.

2.5.1.2.2.2 Sidoeffekter
Sidoeffekter är beteenden som sker utöver den tänkta huvudfunktionaliteten och kan 
t.ex. vara manipulation av globala variabler eller skrivning till filer m.m. [27]. Dessa 
effekter kan vara medvetet införda av utvecklarna eller så kan de vara omedvetet 
införda genom t.ex. biblioteksfunktioner. De är ofta svåra att hitta vid traditionell 
testning då det ofta är resultaten som undersöks. Detta gäller framförallt omedvetet 
införda sidoeffekter då de inte syns vid en kodgranskning. Sidoeffekter kan orsaka 
allvarliga säkerhetsrisker t.ex. så fanns det i Microsofts RDISK (program för att skapa 
reparationsdisketter i Windows NT) en sidoeffekt som gjorde att bl.a. registret 
lagrades i en temporär fil med allmänna läsrättigheter. Detta ledde till att alla 
användare som var inloggade kunde komma åt känslig information som lösenord, som 
i NT-registret lagrades i klartext. Sidoeffekter kan som sagt vara svåra att upptäcka 
men det finns en del verktyg som kan användas för att undersöka hur programmet 
interagerar med systemet t.ex. Process Monitor för Windows och strace för Linux. 
Med hjälp av verktyg som dessa så hade kanske RDISK problemet kunnat upptäckas 
innan programmet släpptes.



2.5.1.2.2.3 Abstraktioner 
Vid konstruktion av alla typer av komplexa system så görs det vissa antaganden och 
abstraktioner av utvecklarna eftersom det är omöjligt att ha detaljkoll på precis alla 
delar av systemet [8]. Även källkod skriven i högnivåspråk är en typ av abstraktion, 
det är vanligt att kompilatorer gör optimeringar så att koden som exekveras inte exakt 
representerar vad programmeraren tänkt. Dessutom finns det många språkberoende 
risker som inte syns i koden utan dessa måste programmerarna lära sig t.ex. så syns 
det inte på C funktionen strcpy() att den kan orsaka buffert överflöden. Detta innebär 
att produkten kanske inte riktigt stämmer överens med specifikationer och vad 
utvecklarna egentligen tänkt. Ett sätt för en hacker är därför att försöka leta rätt på 
vilka abstraktioner och antaganden som utvecklarna gjort och sedan försöka bryta mot 
eller kringgå dessa. Denna metod kan även testare använda sig av.

2.5.1.2.3 Attackverktyg
Alla typer av attackverktyg som potentiella motståndare har att tillgå kan användas 
som testverktyg.
Fuzzers är en typ av attack- eller testverktyg (fuzz testing) som är skrivna för att 
skapa felaktiga inputsträngar, ofta med syfte att krascha applikationen [23]. Det finns 
fuzzers som är skrivna för specifika system eller protokoll t.ex. Mangleme som är en 
HTML fuzzer och det finns fuzzers som endast genererar slumpsträngar. Det finns 
även fuzzerramverk som kan användas för att konstruera fuzzers till egentillverkade 
protokoll m.m. t.ex. SPIKE. Fuzztestning används även vid traditionell testning. 

Testning av mjukvara som ingår i hårdvarumoduler behöver inte nödvändigtvis 
utföras på samma sätt då hårdvarumodulerna tillverkas för att utgöra en säker 
plattform. Det kan ju dock vara av intresse att verifiera att inte samma misstag gjorts. 



2.5.2 Hårdvara
Det är inte helt korrekt att prata om säkerhetstestning av hårdvara då hårdvara är 
osäker om någon får fysiskt tillträde till den. Med fysiskt tillträde kan en angripare 
göra i stort sett vad som helst t.ex. läsa av bussar och minnen eller plantera felaktiga 
värden i beräkningar. Det är på grund av detta som det är viktigt att tydligt definiera 
modulernas fysiska gräns så att de kan skyddas. Kryptomoduler som används där hög 
säkerhet behövs innesluts i regel helt med olika typer av fysiska skydd och de högre 
FIPS 140-2 nivåerna kräver att hela modulen är skyddad mot fysisk manipulation. 
Dessa skyddsåtgärder kan dock ge upphov till nya risker och det är inte säkert att de 
verkligen skyddar modulen på ett korrekt sätt, t.ex. så skriver Ross Anderson m.fl. i 
[28] om en attack mot manipulationsskyddade PIN-enheter som är möjlig tack vare att 
skydden sitter på fel ställen. Därför måste man testa om dessa skyddsåtgärder 
fungerar som de ska, om de kan kringgås, om de tillför nya risker m.m. Utöver det så 
finns det ett antal attacker som helt eller delvis kan kringgå dessa skydd och de 
kanske också måste testas. Även i detta fall finns det ett stort antal möjliga risker och 
ett stort antal sätt att testa modulen på. Metodiken med riskanalys som används vid 
mjukvarutestning kan användas även här, för att identifiera vilka hot som finns, vad 
modulen ska klara, vilka resurser förväntade motståndare har m.m.

T.ex. så skulle en riskanalys kunna avslöja att om någon får fysiskt tillträde till en 
buss så kan de extrahera nyckeln. Detta ger upphov till det nya kravet att ingen ska ha 
fysiskt tillträde till bussen, vilket i sin tur leder till att bussen gjuts in i epoxy som 
motåtgärd. Denna åtgärd ger i sin tur upphov till nya krav t.ex. att höljet verkligen ska 
skydda bussen och att det inte ska kunna kringgås. För att testa detta kan det i vissa 
fall räcka med att konstatera att bussen verkligen är ingjuten i epoxy medan man i 
andra fall även testar om det går att komma åt bussen genom att ta sig igenom 
epoxyhöljet. Hur mycket testande som ska utföras beror på hur säker modulen ska 
vara, hur stor risk åtkomst av bussen anses medföra, hur stora resurser som finns m.m. 
FIPS 140-2 har en rätt utförlig beskrivning av vad som krävs och vad som behöver 
testas på de olika säkerhetsnivåerna. 

Observera att den extra hårdvaran som används vid traditionell testning som BIST, 
JTAG buss och extra kontaktytor kan utgöra risker då de introducerar nya attackytor. 
T.ex. så skriver Ross Anderson i [29] om en attack mot aktiva kort som utnyttjar 
kortets testfunktionalitet.

Testning av hårdvara/skyddsmekanismer kan innefatta syror, jonkanoner, laserborrar, 
borrar, blästring, hammare, egentligen vad som helst som kan användas för att ta sig 
in i modulen. Det är även viktigt att testa så att eventuella skyddssensorer fungerar 
som de ska.



2.6 Attacker som testningsmetoder
 

2.6.1 Sidokanalsattacker
Sidokanalsattacker (side-channel attacks) är attacker som riktar in sig mot 
implementationsspecifika svagheter till skillnad mot klassisk kryptoanalys som riktar 
in sig mot svagheter i krypteringsalgoritmer [30]. Dessa attacker finns i en mängd 
olika utföranden och delas in i fyra olika klasser, invasiva attacker (invasive attacks), 
icke invasiva attacker (non-invasive attacks), aktiva attacker (active attacks) och 
passiva attacker (passive attacks). 

• Invasiva attacker – Attacker där någon del av systemet förstörs eller avlägsnas. 
• Icke invasiva attacker– Attacker som kan utföras utan att förstöra delar av 

systemet.
• Aktiva attacker – Attacker som försöker manipulera systemets beteende.
• Passiva attacker – Attacker som kan utföras utan att störa systemets normala 

operation. Klasserna är inte ömsesidigt uteslutande utan det förekommer ett 
antal olika kombinationer av dem. Den farligaste kombinationen är passiv och 
icke invasiv då denna inte lämnar något spår efter sig.  

Sidokanalsattacker är ofta väldigt kraftfulla attacker som i många fall kan användas 
för att extrahera hemliga nycklar. De är starkt algoritm- och 
implementationsberoende, men kan ofta anpassas från en plattform till en annan.. 
Detta är dåligt då det ur testningssynpunkt krävs mer jobb än vad man skulle önska 
för att använda kända attacker till testning, medan det ur attacksynpunkt krävs mindre 
jobb än vad man som utvecklare skulle önska.

Dessa attacker är inte med i den nuvarande FIPS standarden mer än att eventuella 
motåtgärder måste dokumenteras, men många av dem kommer troligen att vara med 
när FIPS 140-3 kommer ut. 

Vid testning kan man försöka genomföra en attack eller försöka genomföra en variant 
av den. Detta kan bli ganska dyrt och tidskrävande, särskilt i de fall attacken innebär 
att någon del av systemet måste förstöras. Det behöver dock inte vara nödvändigt att 
verkligen genomföra en attack mot ett färdigt system, det kan räcka med att visa att 
systemet har vissa egenskaper som gör en attack möjlig. En annan variant som kan 
minska på kostnaderna är att utföra simuleringar istället för verkliga attacker [31].  

Nedan följer en kort genomgång av några kända sidokanalsattacker. Tanken är att ge 
en överblick över vad som finns och de grundläggande idéerna bakom dem utan att gå 
in för mycket på specifika detaljer. Attackerna kan ofta kombineras på olika sätt, men 
jag tänker endast gå igenom några av dem i sitt grundutförande.



2.6.1.1 Tidsalysattacker
Tidsanalysattacker (timing analysis attacks) är benämningen på en mängd olika 
passiva och icke invasiva sidokanalsattacker som bygger på att olika algoritmer och 
operationer tar olika lång tid att utföra beroende på hur dess indata ser ut. 

Figur7 tidsanalys principen från [33]

Den första iden till tidattacker gavs av Paul Kocher i [32] där han skriver om 
möjligheten att attackera kryptoalgoritmer som bygger på modulär exponentiering, 
t.ex. RSA och Diffie-Hellman, med hjälp av tidmätningar. Hans idé bygger på att 
modulär exponentiering ( nmody x , där x är hemlig men resultatet, y och n är kända) 
går igenom den hemliga exponenten bit för bit och utför en multiplikation (tar lång 
tid) om värdet är ett och en tilldelning (tar i princip ingen tid) om värdet är noll. Den 
föreslagna attacken går i korthet till så att angriparen samlar in en mängd 
meddelanden och dess dekrypteringstider. Sedan gissar han några bitar ur exponenten 
och räknar ut hur lång tid dekryptering med dessa bitar bör ta. Om gissningen är rätt 
så fås korrelation med de insamlade meddelandena, om gissningen är fel så kommer 
resultatet att verka slumpmässigt. Attacken har egenskapen att det blir lättare att 
beräkna ett bitvärde ju fler bitar som är kända. För att praktiskt kunna utföra attacken 
så krävs god kännedom om systemets arkitektur, vilket enligt Kocher troligen också 
kan fås genom tidmätningar.

Algoritm från [31] jag har ringat in de instruktioner som tar olika lång tid beroende på om exponent 
biten är ett eller noll. 

Senare utvecklade Dhem m.fl [33] en ny attack mot den dåvarande RSA 
implementationen i det aktiva kortet CASCADE. Denna attack är inspirerad av 
Kochers resultat men vänder sig mot en algoritm där den modulär exponentiering sker 
med hjälp av kvadrering och multiplicering (square and multiply) med 
montgomeryreduktion. I detta fall riktas attacken mot kvadreringen som sker oavsett 
om biten är ett eller noll. 



Attacken i korthet: Antag att exponentbitarna i-1 är kända och bit i ska attackeras. För 
alla insamlade meddelanden exekvera algoritmen fram till bit i-1. Antag först att bit i 
är satt, i sådana fall sker en multiplikation följt av en kvadrering. Om resultatet är 
större än eller lika med n ( nmodm2 ) så utförs en montgomeryreduktion (tar tid). 
Dela sedan upp de resulterande tiderna i två mängder, en med montgomeryreduktion 

1M och en utan montgomeryreduktion 2M . Gör sedan om allt men antag att 
exponentbit i är noll, i detta fall utförs endast kvadreringen som följs av en 
montgomeryredukton om resultatet är större än eller lika med n. Dela sedan upp 
resultaten i två mängder, en med montgomeryreduktion 3M och en utan 
montgomeryreduktion 4M . Jämför sedan tidsskillnaderna mellan de olika mängderna, 
om skillnaden är större mellan 1M och 2M än mellan 3M och 4M så är exponentbit i 
en etta annars är den en nolla.

Till skillnad från Kochers attack så kräver denna ingen ytterligare kunskap om 
algoritmen utöver att den använder kvadrering och multiplicering med montgomery 
reduction och den kräver endast grundläggande kunskap om systemarkitekturen (t.ex. 
ordlängd). 
Med hjälp av 300 000 mätningar lyckades de på ett par minuter knäcka 512 bitars 
nycklar och med hjälp av 10 000 mätningar lyckades de på några sekunder knäcka 
128 bitars nycklar. 

2003 visade David Brumley och Dan Boneh i [34] att det var möjligt att använda 
tidsanalys för att attackera den dåvarande OpenSSL implementationen (v0.9.7). 
Denna version av OpenSSL använde sig av kinesiska restsatsen (Chines Remainder 
Theorem, CRT) och montgomeryreduktion för att utföra den modulära 
exponentieringen. Denna attack är ganska viktig då den visar på några felaktiga 
antaganden som gjorts gällande tidsanalys. Till att börja med så trodde många att det 
var omöjligt att knäcka RSA system baserade på CRT med hjälp av tidsanalys. Vidare 
så trodde man även att dessa attacker inte kunde utföras mot servrar belägna på 
vanliga datorer då övriga processer skulle dränka de relevanta tiderna med brus. Ett 
liknande antagande hade även gjorts om attacker över nätverk, i detta fall skulle den 
övriga nättrafiken göra attacken omöjlig.

När CRT används så utförs exponentieringen nmodcm d= i två delar 
pmodcm 1d

1 =  och qmodcm 2d
2 =  där 1d  och 2d  beräknas på förhand från den 

hemliga exponenten d. Attacken riktar sig mot den ena beräkningen med syfte att 
räkna ut den ena faktorn p. Beräkningen pmodcm 1d

1 = görs med en kvadrera och 
multiplicera algoritm som optimeras med montgomeryreduktion och glidande fönster 
(sliding windows). Glidande fönster innebär att flera exponentbitar används på samma 
gång till skillnad mot den vanliga varianten då en nyckelbit i taget används. Detta 
innebär färre iterationer och därmed färre mätningar vilket gör attacken svårare att 
genomföra. Montgomeryreduktion har egenskapen att fler reduktioner görs då c 
närmar sig en multipel av p och minskar kraftigt då en multipel passerats. Om flera 
mätningar görs med ett ökande c så ska en topp kunna urskiljas då c är nära en 
multipel av p. OpenSSL använder sig också av två olika multipliceringsalgoritmer 
som väljs efter hur många ord faktorerna består av, om faktorerna är lika långa så 
används en snabbare algoritm. I detta fall så används den snabba algoritmen nästan 
alltid då c är mindre än men nära p och den långsamma algoritmen då c är större än p. 



Dessa båda effekter motverkar varandra men beroende på var i algoritmen man 
befinner sig så kommer den ena alltid att dominera över den andra.



2.6.1.2 Strömanalysattack 
Strömanalysattack (power analysis) är en sidokanalsattack som är väldigt lik 
tidsanalys förutom att man mäter hur mycket ström modulen drar istället för att mäta 
hur lång tid de olika operationerna tar [30]. Även denna attack är icke invasiv och 
passiv förutsatt att det går att komma åt strömförsörjningen utan att förstöra modulen. 
För att utföra mätningar kan det räcka med att koppla ett motstånd i serie med ström- 
eller jord- anslutningarna och sedan göra mätningarna över motståndet [29]. Denna 
attack är särskilt lätt att med en riggad kortläsare utföra mot aktiva kort, förutsatt att 
korten har någon egenskap som gör en attack möjlig. 

2.6.1.2.1 Enkel stömanalys 
Enkel strömanlys (simple power analysis, SPA) är en attack som bygger på ett 
antagande om att varje instruktion har en unik strömförbrukning [30, 35]. Med hjälp 
av denna information är det möjligt att tolka vilka instruktioner som exekveras. Detta 
kan användas dels till att räkna ut hur algoritmen är implementerad men också till att 
knäcka vissa algoritmer vars exekveringsväg beror på vilken data som behandlas. Ett 
vanligt mål är därför algoritmer vars exekveringsväg beror på hur nyckeln ser ut.

Figur8 från [36]. Bilden visar ett strömspår från en hel DES operation. Från tiden ca 1.6 mS till ca 8.0 
mS syns tydligt 16 nästan identiska mönster, dessa motsvarar de 16 DES rundorna som sker vid varje 
operation.

2.6.1.2.2 Differentierad strömanalys 
Differentierad strömanalys (differential power analysis, DPA) bygger på att även 
behandling av data lämnar spår efter sig i strömförbrukningen och DPA går ut på att 
försöka isolera och tolka dessa spår. Spåren är dock mycket mindre än de som 
instruktioner lämnar efter sig så det kan vara svårt att urskilja dataspåren från de 
större instruktionsspåren, dataspår är även känsliga för mätfel vilket gör dem ännu 
svårare att isolera. Trots detta har det visat sig möjligt att isolera dataspår för att på så 
sätt knäcka kryptosystem. Det krävs ofta ett större antal mätningar och en del 
filtrering för att lyckas. Denna typ av tillvägagångssätt fungerar även vid andra typer 
av attacker t.ex. tidsanalys, detta visar att det med hjälp av små informationsläckor 
kan vara möjligt att knäcka kryptosystem. Det här är ett problem vid testning då det är 
svårt att veta hur lite eller hur mycket information som kan läcka innan det kan anses 
vara ett problem, behövs det tusentals, tiotusentals eller miljontals mätningar? [37]. 



2.6.1.3 Felintroduktionsattack
Felintroduktionsattack (fault induction attacks) är attacker som bygger på att fel 
introduceras i systemet t.ex. i beräkningar, kontroller och flaggor, med avsikt att 
extrahera annars ej tillgänglig information eller för att störa systemets normala 
operation [30, 39]. De introducerade felen kan vara temporära och endast påverka 
pågående exekvering eller permanenta och för alltid skada modulens operation. 
Tillfälliga fel kan införas med hjälp av radioaktivstrålning, laser/ljus, hög spänning, 
EM-strålning m.m. Dessa fel behöver inte lämna några permanenta spår efter sig och 
kan därför vara svåra att upptäcka. Permanenta fel kan introduceras genom att kapa 
ledningar, laga ledningar, förstöra minnesceller m.m. Dessa fel lämnar alltid spår efter 
sig då de förstör modulen och är därför också lättare att upptäcka. 

En populär algoritm vid demonstration av felintroduktion är RSA optimerad med 
CRT. CRT delar upp den modulära exponentieringen i två delar och det räcker med 
en enda felaktig beräkning i en av delarna för att det ska var möjligt att faktorisera det 
hemliga modulit. På grund av detta behöver inte felet introduceras vid exakt rätt 
ögonblick och det räcker med endast en felaktig signering för att knäcka algoritmen. 
Felen kan introduceras på en mängd olika sätt och nedan följer en kort beskrivning av 
några av de vanligare metoderna, eller i alla fall de mer omskrivna:  

Optisk felintroduktion (optical fault induction)
Sergei Skorobogatov och Ross Anderson visade i [39] att det är möjligt att ändra alla 
bitar i ett SRAM minne byggt med CMOS kretsar med hjälp av en ljuskälla. I just 
detta exempel så användes en fotoblixt, men det är även möjligt att utföra attacken 
med hjälp av laser (fotoblixt är en budgetvariant). Det första de var tvungna att göra 
var att avlägsna ett skyddshölje för att synliggöra minnescellerna. När minnescellerna 
var frilagda kunde de sedan få dem att byta värden genom att belysa dem med 
fotoblixten. De visade även hur detta kunde användas för att kartlägga minnets 
organisation, vilket kan användas för att återskapa minnet (reverse engineering). Detta 
gjordes i fyra steg. Steg 1 fyll minnet med kända värden. Steg 2 ändra värdet på en 
minnescell genom att belysa den. Steg 3 läs av minnet och se vilken adress som 
ändrats. Steg 4 upprepa tills hela minnet är kartlagt. Denna typ av attack där höljet 
förstörs men elektroniken förblir oskadd kallas för semi-invasiv. Om minneskretsen är 
synlig från början så kan attacken genomföras direkt utan att någon del av systemet 
kommer till skada. 

Glitch attacks [22, 40]
Vid en glitch attack försöker man få systemet (främst smartcards och 
microcontrollers) att exekvera felaktiga instruktioner genom att förse det med 
klocksignaler som är mycket kortare än normalt eller med korta spänningsomslag. 
Felet görs möjligt av att elektriska komponenter har en viss fördröjningstid vid 
signalomslag. Med rätt timade pulser kan vissa system fås till att hoppa över 
instruktioner som konditionella hopp för att sedan felaktigt exekvera koden efter 
hoppet. Detta kan t.ex. användas till att kringgå autentiseringskontroller.  



Elektromagnetisk felintroduktion (electromagnetic fault induction)
Jörn-Marc Schmidt skriver i [38] om hur ett fel introducerat med hjälp av EM-
strålning använts för att knäcka RSA med CRT optimering. Experimentet visar att 
EM attacker kan användas för att genomföra attacker genom vissa typer av 
skyddshöljen och han skriver också att metoden kan användas för att ändra innehållet 
i permanenta minnen (non-volatile). I vissa experiment med minnen så varade felen i 
flera timmar och under den tiden så var det omöjligt att programmera om dem. 

För att en attack ska lyckas räcker det i de flesta fall inte med att endast veta hur ett 
fel kan introduceras i systemet. Det är också nödvändigt att undersöka vilken effekt 
ett fel kan få på algoritmens exekvering och resultat, och hur denna effekt kan 
användas för att uppnå det önskade målet. Samma fel kan t.ex. få olika effekter om 
det introduceras vid olika tidpunkter eller så kanske det endast är en feltyp av flera 
möjliga som har någon användbar effekt. Det finns ett antal egenskaper eller 
parametrar som är avgörande för huruvida en attack kommer att lyckas eller inte, 
dessa är: 

• Feltyp, det finns en mängd olika fel som kan introduceras, några av dem är:
• Byt värde på bit (bit flip fault) som innebär att en bit alltid ändrar värde 
• Sätt bit (bit set) som innebär att biten alltid sätts till ett, ingen ändring om den 

redan var ett.
• Nollställ bit (reset bit) innebär att biten alltid sätts till noll, ingen ändring om 

den redan var noll.
• Öka eller minska klockhastigheten.
• Förstöra komponenter. 

Hur stor kontroll en angripare har över var felet introduceras eller vilka bitar som kan 
ändras är en annan viktig parameter. Om angriparen fritt kan välja vilka bitar som ska 
ändras så har han full kontroll över var felen kan introduceras och har därmed större 
möjligheter att genomföra en attack. Ofta är det dock inte möjligt att ha full kontroll 
på exakt vilka bitar som kan ändras t.ex. så kan vissa delar vara oåtkomliga eller så 
kan det enbart vara möjligt att påverka hela sekvenser av bitar till skillnad mot 
specifika bitar. 

Hur många bitar en angripare kan ändra är av betydelse. För vissa attacker räcker det 
med att en bit kan ändras medan andra kräver att flera bitar måsta ändras t.ex. om en 
variabel ska inverteras så krävs det troligen att flera bitar måste inverteras. 

Hur stor kontroll angriparen har över när felen introduceras är ytterligare en viktig 
parameter. När angriparen har full kontroll över detta har han möjlighet att angripa 
specifika instruktioner. Med mindre kontroll över när felet introduceras kanske han 
endast kan angripa specifika instruktionsblock eller inga specifika delar alls. 

Huruvida felen är temporära eller permanenta är en viktig faktor. Permanenta fel kan 
oftast upptäckas och modulen kommer alltid att utföra samma fel efter att det är 
introducerat. Temporära fel kan existera endast under den tid det tar att exekvera en 
instruktion eller under en längre tid där felet gradvis försvinner med tiden.



2.7 När är ett system färdigtestat?
Det finns inget bestämt enskilt mått eller mål som säger när en kryptomodul kan anses 
som färdigtestad [11,8]. Det kommer alltid att finnas fler testfall som kan genomföras 
och det kommer alltid att finnas en risk för att modulen inte fungerar eller att den inte 
är så säker som den bör. Testningen kan dock inte pågå för evigt och någon gång 
måste testaren bestämma att systemet är färdigtestat. Det finns många sätt att avgöra 
huruvida ett system bör anses som färdigtestat. Ett sätt är att efter en stunds testande 
bestämma sig för att systemet är färdigtestat, ett annat och förmodligen bättre sätt är 
att testa tills ett eller flera förutbestämda villkor har uppfyllts. Dessa villkor kan se ut 
och mätas på flera olika sätt t.ex:

• Hur stor del av systemet har testats? I detta fall testas systemet tills dess att en 
viss procent av hela systemet har testats. Målet är att testa en så stor del av 
systemet som möjligt då otestade delar kan vara felaktiga och utgöra 
säkerhetsrisker. Det är dock inte alltid möjligt att uppnå 100 % täckning och 
det kan vara nödvändigt att sätta lägre mål t.ex. 90 % kodgrenstäckning och 
100 % beslut-/villkorstäckning eller att de delar som ansetts mest 
säkerhetskritiska testats.

• Hur många fel hittas per exekverade testfall? Hur många fel som hittas per 
exekverade testfall eller hur många fel som hittas per vecka är ett mått som 
kan användas. I detta fall är systemet färdigtestat då antalet funna fel per vecka 
understiger ett på förhand bestämt värde. 

• Hur stor är kostnaden för att fortsätta testningen i förhållande till kostnaden 
som ett eventuellt fel kan orsaka? Då kostnaden för testningen överstiger 
kostnaden för ett potentiellt fel kan det vara dags att sluta testa. 

• Alla tester på checklistan (FIPS) eller på testplanen har utförts? Alla planerade 
tester har utförts och blivit godkända. 



2.8 Federal Information Processing Standard 140-2 
FIPS 140-2 är en säkerhetsstandard för kryptomoduler framtagen av NIST (National 
Institute of Standards and Technology) som är en verksamhet under den amerikanska 
regeringen [3]. Standarden är tänkt att användas vid certifiering av kryptomoduler 
som ska användas på känslig men inte hemlig information. Standarden omfattar både 
hårdvarumoduler och mjukvarumoduler och specificerar en mängd olika 
säkerhetskrav som en modul måste uppfylla för att få FIPS certifieras. De olika 
säkerhetskraven delas in i elva olika områden och i fyra olika säkerhetsnivåer. 

2.8.1 Områden 
Nedan följer vilka de elva områdena är, med en kort sammanfattning av vad de 
innehåller [3]. 

• Cryptographic module specification – Säger vad som menas med en 
kryptomodul och ställer krav på vad som måste dokumenteras. 

• Cryptographic module parts and interfaces – Specificerar vilka logiska 
gränssnitt som måste finnas. Ställer bl.a. krav på att all data in och ut från 
modulen måste gå via särskilda portar och hur portar, gränssnitt m.m. ska 
separeras. 

• Roles, services and authentication – Krav om bl.a. vilka roller och tjänster som 
ska finnas. 

• Finite state model – Säger att operationen av en kryptomodul måste 
dokumenteras med tillståndsdiagram. Det står hur dessa får se ut och vilka 
tillstånd som minst måste vara med.  

• Physical security – Det står om vilka olika fysiska säkerhetslösningar som 
krävs för de olika säkerhetsnivåerna. 

• Operational environment– Ställer bl.a. krav på vilken Common Criteria nivå 
ett operativsystem måste uppfylla för att få användas på en viss säkerhetsnivå. 

• Cryptographic key management– Krav på hur nycklar ska genereras, lagras, 
fördelas, förstöras m.m.  

• Electromagnetic Interference/Electromagnetic Compatibility (EMI/EMC) – 
Säger att kryptomoduler minst måste uppfylla de krav som ställs i särskilda 
delar av ”47 Code of Federal Regulations”. 

• Self-tests – Specificerar några självtester som modulen måste utföra, när de 
ska utföras och vad som ska göras om de misslyckas.

• Design assurance – Specificerar vilken dokumentation som måste följa med 
för att visa att modulen är väl designad och implementerad. 

• Mitigation of other attacks – Den här delen handlar om attacker som inte tas 
upp av standarden och om modulen designas för att stå emot dessa så ska de 
skyddsåtgärder som vidtagits tas med i säkerhetspolicy och dokumentation. 



2.8.2 Säkerhetsnivåer 

Nivå1 är den lägsta säkerhetsnivån och för att en kryptomodul ska godkännas för 
nivå1 så behöver den i stort sett bara implementera en godkänd krypteringsalgoritm 
[3]. Det behövs inget extra fysiskt skydd utöver det som normalt finns och 
mjukvara/fast program får köras på en generell beräkningsplattform med ett 
oevaluerat operativsystem.  

Nivå2 är den näst lägsta nivån och tillför krav om att rollbaserad autentisering ska 
användas och att manipulationskänsliga lås och förslutningar ska användas så att det 
går att se om någon tillskansat sig fysiskt tillträde till modulen. Tillåter att 
mjukvara/fast program körs på en generell beräkningsplattform med ett 
operativsystem som bl.a. uppfyller Common Criteria nivå EAL2 eller högre. 

Nivå3 är den näst högsta nivån och på denna nivå tillförs bl.a. krav om 
säkerhetsåtgärder som ska försöka förhindra att någon tillskansar sig fysiskt tillträde 
till modulen. Det ska även finnas säkerhetsåtgärder som med hög sannolikhet kan 
upptäcka och svara, med t.ex. nollställning, när någon håller på att ta sig in. Vidare 
krävs att identitetsbaserad autentisering används och att mjukvara/fast program endast 
får köras på generella beräkningsplattformar med ett operativsystem som bl.a. 
uppfyller Common Criteria nivå EAL3 eller högre. 

Nivå4 är den högsta säkerhetsnivån och på denna nivå tillförs ytterligare krav om att 
modulen helt ska omslutas med fysiska säkerhetsmekanismer som med mycket stor 
sannolikhet ska upptäcka att någon försöker tillskansa sig fysiskt tillträde. På denna 
nivå är det även ett krav att modulens känsliga innehåll omedelbart nollsälls då ett 
intrångsförsök upptäcks. Det krävs även att modulen förses med skydd mot extrema 
miljöförhållanden, modulen ska antingen klara av förhållandena eller förses med 
sensorer så att den kan nollställas då den utsätts för dem. Mjukvara/fast program får 
köras på generella beräkningsplattformar med ett operativsystem som bl.a. uppfyller 
Common Criteria nivå EAL4 eller högre. 
  
I specifikationen [3] står de flesta krav uppställda i punktform under sina respektive 
kategorier. Detta innebär att det kan lämpa sig rätt bra att använda [3] som checklista 
då man ska testa en kryptomodul. Om man vet vad som ska finnas eller vad som inte 
ska finnas så är det i många fall rätt lätt att komma på testfall som testar detta. 
  
Nämnas bör att det redan i inledningen av specifikationen står att standarden inte är 
tillräcklig för att garantera att en kryptomodul är säker och att det är upp till 
operatören av modulen att se till så att säkerheten den tillför är tillräcklig för 
ändamålet. Vidare så finns det en mängd kända attacker som standarden inte skyddar 
mot varav strömanalys, tidsanalys, felintroduktion och röjande signaler nämns i 
specifikationen. 



Security Level 1 Security Level 2 Security Level 3 Security Level 4
Cryptographic 
Module 
specification

Specification of cryptographic module, cryptographic boundary, Approved 
algorithms, and Approved modes of operation. Description of cryptographic 
module, including all hardware, software, and firmware components. Statement 
of module  security policy.

Cryptographic 
Module Ports and 
Interfaces

Required and optional interfaces. 
Specification of all interfaces and all 
input and output data paths.

Data ports for unprotected critical 
security parameters logically or 
physically separated from other data 
ports.

Roles, Services, 
and 
Authentication

Logical 
separation of 
required and 
optional roles and 
services.

Role-based or 
identity-based 
operator 
authentication.

Identity-based operator authentication

Finite State 
Model

Specification of finite state model. Required states and optional states. State 
transition diagram and specification of state transitions.

Physical Security Production grade 
equipment.

Locks and tamper 
evidence.

Tamper detection 
and response for 
covers and doors.

Tamper detection 
and response 
envelope. EFP or 
EFT.

Operational 
Environment

Single operator. 
Executable code. 
Approved 
integrity 
technique.

Referenced PPs 
evaluated at 
EAL2 with 
specified 
discretionary 
access control 
mechanisms and 
auditing.

Referenced PPs 
plus trusted path 
evaluated at 
EAL3 plus 
security policy 
modeling.

Referenced PPs 
plus trusted path 
evaluated at 
EAL4.

Cryptographic 
Key Management

Key management mechanisms: random number and key generation, key 
establishment, key distribution, key enty/output, key storage, and key zeroization.
Secret and private keys established 
using manual methods may be entered 
or output in plaintext form.

Secret and private keys established 
using manual methods shall be entered 
or output encrypted or with split 
knowledge procedures.

EMI/EMC 47 CFR FCC Part 15. Subpart B, Class 
A (Buisness use). Application FCC 
requirements (for radio)

47 CFR FCC Part 15. Subpart B, Class 
B (Home use).

Self-Tests Power-up tests: cryptographic algorithm tests, software/firmware integrity tests, 
critical function tests. Conditional tests.

Design Assurance Configuration 
management 
(CM). Secure 
installation and 
generation. 
Design and policy 
correspondence. 
Guidance 
documents.

CM system. 
Secure 
distribution. 
Functional 
specification.

High-level 
language 
implementation.

Formal model. 
Detailed 
explanations 
(informal proofs). 
Preconditions and 
postconditions.

Mitigation of 
Other Attacks

Specification of mitigation of attacks for which no testable requirements are 
currently available.

Tabell5 från [3]. Summary of security requirements.
EFP – environmental failure protection
EFT – environmental failure testing 
PP – Common Criteria Protection Profile
EAL – Common Criteria Evaluation Assurance Level



2.8.3 Derived Test Requirements (DTR) for FIPS PUB 140-2

DTR [41] är ett dokument som i detalj beskriver vilka olika tester och övriga 
procedurer som måste utföras för att en kryptomodul ska kunna godkännas under 
FIPS 140-2. Syftet är att ge en detaljerad guide över hur testningen ska gå till, så att 
oberoende laboratorier lättare ska kunna utföra valideringar på ett så objektivt och 
konsekvent sätt som möjligt.
 
Dokumentet är uppdelat efter samma områden som kraven i [3] och under varje 
område listas dess krav med ytterligare krav om vad tillverkaren av modulen måste 
tillföra och vilka procedurer och tester som testaren måste genomföra. 
Ex. 
AS09.24: (Levels 1, 2, 3, and 4) If an EDC is used, the EDC shall be at least 16 
bits in length. (EDC = Error Detection Code)

Required Vendor Information
VE09.24.01: If the module implements EDCs for software/firmware integrity, the 
vendor documentation shall indicate that the EDC is at least 16 bits in length.

Required Test Procedures
TE09.24.01: The tester shall verify that the implemented EDCs are at least 16 bits in 
length. 

Strängarna som står innan varje krav är identifieringsnummer som följer formatet 
nedan:
AS<requirement_number>.<assertion_sequence_number>

AS står för assertion. Requirement_number visar vilket område kravet tillhör, i 
exemplet ovan är det område 9 som handlar om self-tests. 
Assertion_sequence_number visar vilket sekvensnummer kravet har inom området. 
Dessa krav är tagna från [3].

VE<requirement_number>.<assertion_sequence_number>.<sequence_number>
VE visar att kravet handlar om vad tillverkaren måste uppfylla. 
Requirement_number och assertion_sequence_number har samma funktion som 
ovan. Sequence_number används om tillverkaren måste bidra med flera saker.

TE<requirement_number>.<assertion_sequence_number>.<sequence_number>
TE visar att kraven handlar om vad testaren måste utföra. Numren har samma 
funktion som ovan förutom att sequnce_number identifierar vilka olika tester som 
måste utföras. 

Levels anger vilka säkerhetsnivåer kraven gäller för.

DTR gör det lättare att ta fram testfall till de olika kraven och även om man inte är ute 
efter att genomföra en FIPS 140-2 evaluering så kan både [3] och DTR ge värdefull 
hjälp, dels om vad som bör testas och dels hur detta kan gå till. 



2.8.4 FIPS 140-3 
För att standarden ska hänga med i den tekniska utvecklingen är den tänkt att förnyas 
var femte år och nästa version blir 140-3. 140-3 skulle ha varit ute redan 2006 men 
har blivit försenad [42, 22]. Det finns dock ett förslag som nu är ute för granskning. 
Förslaget innehåller en hel del ändringar från 140-2 bl.a. så ingår en femte nivå som 
kräver ytterligare testning. Vidare så har det gjorts en del ändringar om hur kraven 
delas upp i olika områden t.ex. så finns ett nytt område ”Physical security – Non-
Invasive attacks” där säkerhetsnivå 3 kräver att modulen måste skyddas mot timing 
analysis, säkerhetsnivå 4 kräver att modulen måste skyddas mot SPA och DPA och 
nivå 5 kräver att modulen skyddas mot RÖS attacker. Det finns även ett nytt område 
om mjukvarusäkerhet och en hel del annat. 



2.9 Slutsats

Testning av kryptomoduler är en svår och viktig uppgift, men som i bästa fall endast 
kan ge en bra försäkring om att en kryptomodul är säker och fungerar på ett korrekt 
sätt. För att garantera att en kryptomodul är helt korrekt och säker skulle alla möjliga 
testfall behöva kontrolleras. Detta är omöjligt då det finns oändligt många testfall och 
endast begränsade resurser. Vid testning måste testaren därför sträva efter att 
genomföra testningen på ett effektivt sätt, så att det med begränsade resurser blir 
möjligt att testa stora delar av systemet. Detta kan åstadkommas med hjälp en 
riskanalys som kan guida testare till vilka testfall som måste utföras och även till vilka 
som inte är lika viktiga. Vidare så kan man vid prioritering och framtagandet av 
testfall använda sig av DTR för FIPS 140-X. FIPS 140-X är väldigt omfattande och 
genomarbetad och kan förmodligen vara till stor hjälp vid testning även om modulen 
inte ska FIPS certifieras. FIPS uppdateras också regelbundet, vilket gör att den hela 
tiden anpassar sig efter ny teknik och nya typer av attacker, även om det blir något 
ryckigt då det är fem år mellan varje uppdatering. 



3 Praktiskdel/program

Den praktiska uppgiften var att skapa ett testningsverktyg som kan användas vid 
traditionell black box testning av kryptomoduler. Verktyget som är ett datorprogram 
kan skapa olika typer av testnycklar som t.ex. kan användas för att testa hur en 
kryptomodul hanterar felaktiga nycklar. 

3.1 Krav 
De krav som ställdes på programmet var i huvudsak att det skulle klara av att skapa 
alla typer riktiga nycklar och alla typer av felaktiga nycklar. Några av de möjliga 
felen skulle kunna genereras automatiskt och de övriga skulle kunna skapas genom 
manuell sättning av nyckelbitarna. Nycklarna skulle kunna skrivas ut som streckkod 
och helst även kunna lagras på aktiva kort. Det skulle finnas någon funktionalitet för 
att konvertera streckkodens alfanumeriskarepresentation till 
hexadecimalrepresentation och tillbaks. Det fanns även önskemål om att koden skulle 
göras enkel så att den skulle vara lätt att sätta sig in i för någon som inte är 
programmerare, med detta önskemål följde även kravet att programmet skulle skrivas 
i C++. 

3.2 Analys 
Det första steget i utvecklingsfasen var att analysera dokumentationen rörande 
nycklarnas uppbyggnad. Detta görs för att ta reda på vad programmet ska generera, 
vilka möjliga fel som finns och för att identifiera eventuella svårigheter. Analysen 
visade att: 

• det fanns en mängd olika nyckeltyper där alla typer har en liknande 
uppbyggnad.

• det fanns flera olika typer av fel.
• streckkodsrepresentationen och dess alfanumeriskarepresentation inte kunde 

lagras på ett enkelt sätt med existerande standarddatatyper.

Nycklarna är uppbyggda av ett antal fält där var och ett av dessa fält har ett unikt 
användningsområde t.ex. så finns det ett fält som anger mellan vilka datum en nyckel 
är giltig. Vilka värden som dessa fält kan anta varierar från fält till fält, vissa kan t.ex. 
endast anta siffror medan andra kan anta alla giltiga värden. Vilka värden som är 
tillåtna i fälten varierar mellan de olika nyckeltyperna.

De värden som används i fälten är en alfanumeriskrepresentation av de olika 
streckkodstecken som finns. Dessa alfanumeriska tecken har i sin tur en egen 
sifferrepresentation som används vid konvertering till binärform. Standardfallet vid 
konvertering från alfanumeriskrepresentation till binärrepresentation är att tre tecken 
först konverters till dess sifferrepresentation, sedan konverteras denna grupp om tre 
siffror till sexton bitar i binärrepresentation. Denna konverteringsform används dock 
inte i alla fält. I vissa fall lagras tecknen som ASCII-tecken och i vissa fall har 
värdena komprimerats så att samma antal bitar representeras med olika antal tecken 
t.ex. så kan en bokstav i vissa fall representeras med fem bitar. Detta innebär att dessa 



fält inte rakt av kan lagras i de standarddatatyper som finns då den minsta datatypen 
är åtta bitar stor (bitordningen har betydelse).   

Nedan följer några av de olika feltyper som identifierades:
• Felaktiga checksummor och liknande beräkningsfel.
• Icke existerande värde – användning av tecken som inte ingår i den gällande 

teckenuppsättningen.
• Existerande värde i fel fält eller på annan felaktigt plats – tecken som ingår i 

den gällande teckenuppsättningen men som sitter på en, för fältet, felaktig 
plats. 

• Fel längd på fält – ett fält förlängs eller förkortas med ett antal tecken.
• Felaktig kombination av värden – då grupper om tre tecken konverteras till 

binärform kan det i vissa fall resultera i värden som är större än vad sexton 
bitar kan representera. 

3.3 Programspecifikation
Steg två var att utifrån analysresultaten och önskemålen gällande kodens uppbyggnad 
skissa upp en preliminär programspecifikation. Detta var första gången som jag på 
egen hand designat ett program helt från början och jag visste inte riktigt hur detta 
skulle göras bästa sätt. Jag var heller inte säker på hur koden skulle skrivas för att vara 
lätt att förstå och sätta sig in i för någon som inte är programmerare.

För att försöka göra koden enkel och överskådlig valde jag att skriva en 
generatorfunktion för varje nyckeltyp och en generatorfunktion för varje nyckelfält 
o.s.v. Den övergripande strategin var att alltid dela upp allt i så många 
underfunktioner som möjligt, även om dessa funktioner i många fall skulle bli nästan 
identiska (beroende på nyckeltypernas uppbyggnad och dess relation till varandra). 
Tanken var att det är lättare att sätta sig in i flera mindre funktioner än i färre mer 
komplexa funktioner. En annan tanke var att försöka separera de olika modulerna så 
mycket som möjligt, t.ex. att ha en tydlig gräns mellan GUI och underliggande 
generatorfunktioner. Jag försökte också begränsa användandet av biblioteksfunktioner 
till ett minimum. 

För att programmet skulle klara av att hantera alla typer av fel beslöt jag att det skulle 
kunna skapa nycklar av alla möjliga indatasträngar och att programmet skulle 
meddela användaren om huruvida den skapade nyckeln var giltig eller inte. 

Vidare så hade jag rätt många idéer om hur in- och utmatningen skulle utformas t.ex. 
att använda olika textrutor för hexadecimal- och alfanumeriskrepresentation, att 
använda en enda textruta för all in- och utmatning och att använda en textruta för var 
åttonde nyckelbit. Jag testade ett antal av dessa innan jag slutligen bestämde mig för 
att använda en gemensam in- och utmatnings textruta för varje nyckelfält. I övrigt så 
försökte jag att minimera antalet GUI-komponenter så mycket som möjligt för att 
göra programmet lättöverskådligt. 

För datalagring bestämde jag mig tidigt för att använda standardbibliotekets 
vektorklass som databehållare för att få tillgång till automatisk minneshantering. Jag 



var dock inte säker på huruvida jag skulle använda en enda stor vektor för att lagra 
hela nyckeln eller om jag skulle använda flera mindre vektorer för att separat lagra 
nyckelfälten. Från början tänkte jag att det smidigaste sättet var att använda en enda 
stor vektor och sedan låta de olika generatorfunktionerna ta en referens till vektorn 
som indata. Funktionerna skulle sedan utföra sina beräkningar och lägga resultaten i 
slutet på vektorn. Med flera vektorer trodde jag att det skulle krävas onödigt mycket 
extra kod bara för att hantera vektorerna.

I den första specifikationen var tanken att programmet skulle ge användaren 
information om huruvida en nyckel var giltig eller inte. Detta utvidgades sedan till att 
programmet utöver den informationen även skulle informera användaren om vilka 
nyckelfält som innehöll fel. 

3.4 Implementation
Sista steget var att implementera programmet, det finns inte så mycket att säga om 
detta steg mer än att jag började med att implementera generatorfunktionerna för att 
sedan lägga GUIt ovanpå. Vissa implementationsnära detaljer tas även upp i nästa del. 

3.5 Problem och ändringar
Under arbetets gång uppstod vissa mindre problem och en del designmisstag 
upptäcktes, detta gjorde att jag allteftersom arbetet fortskred var tvungen att införa en 
del ändringar i specifikationen. Till att börja med så var dokumentationen lite otydlig 
på vissa punkter. Den relevanta informationen var uppdelad på två dokument som 
refererade till varandra fram och tillbaks och i vissa fall var det inte självklart när 
vissa bitar skulle vara satta och när de inte skulle vara det. 

Vidare så blev det problem med att lagra hela nyckeln i en enda vektor då alla 
nyckelfälten skulle skrivas i olika textrutor. För att skriva och läsa till och från olika 
textrutor krävdes att de olika skriv- och läsfunktionerna höll koll på mellan vilka 
index i nyckelvektorn det aktuella fältet låg. Dessa index varierade med de olika 
nyckeltyperna och med den aktuella textrepresentationen. Med andra ord så blev det 
ett stort antal index att hålla reda på och det är varken lätt att sätta sig in i eller att 
underhålla, så jag beslöt mig för att gå över till alternativet med en vektor för varje 
nyckelfält istället (använda vektorernas storlek istället för en mängd index). För att 
göra denna övergång så var jag tvungen att skriva om rätt mycket kod vilket tog en 
del tid, och för att försöka hinna med detta frångick jag strategin med att skriva en 
underfunktion för varje del och slog ihop de flesta läs- och skrivfunktionerna. Att dela 
upp allt i så många liknande underfunktioner gav i sig problem då det resulterade i en 
stor mängd kod som tog onödigt lång tid att skriva och framförallt testa. Mot slutet 
frångick jag denna strategi mer och mer då alla tillägg och ändringar annars skulle ha 
tagit för lång tid att införa. 

Att skriva ett program som kunde hantera alla typer av fel genom att acceptera alla 
möjliga inputsträngar visade sig också vara svårare än vad jag hade trott. T.ex. för att 
göra en felaktig nyckel så räcker det i teorin med att förlänga ett av fälten med en bit. 
I verkligheten så begränsas dock antalet felaktiga bitar som kan läggas till eller 
plockas bort till multipler av åtta, eftersom åtta är det minsta antalet bitar som 
standarddatatyperna kan hålla. Vidare så representerar ett hexadecimalt tecken endast 



fyra bitar, vilket innebär att det finns fyra odefinierade bitar om en användare anger 
en sträng som endast är ett hexadecimalttecken för lång. I det alfanumeriska fallet är 
det ännu värre då tre tecken i standardfallet konverteras till sexton bitar och det är 
odefinierat vad som ska hända om endast ett eller två tecken av dessa tre anges. Det 
som i praktiken händer, om detta inte hanteras, är att de odefinierade värdena sätts till 
något slumpvärde och sedan konverteras till sexton bitar. När dessa bitar sedan läses 
av är det troligt att inget av de erhållna tecknen stämmer överens med det eller de 
tecken som angetts. Jag funderade en del på hur detta skulle kunna lösas och den enda 
vettiga lösningen verkar vara att begränsa tillåtna längder till multipler av åtta eller 
sexton bitar beroende på vilken representation som används. 

Det blev också problem med att tillåta alla möjliga teckenvärden eftersom den 
alfanumeriskarepresentationen har en egen sifferrepresentation som inte stämmer 
överens med ASCII-tabellen. Detta innebar att två olika tecken, ett giltigt och ett 
ogiltigt, kunde ge upphov till samma siffervärde och i vissa fall även samma 
streckkodsvärde. Det visade sig även att de ogiltiga tecken som inte hade ett giltigt 
siffervärde gav upphov till meningslösa fel, då det inte fanns några streckkoder att 
representera dem med (luckor i utskriften). 

Felet med för högt totalt värde då tre tecken konverteras till bitrepresentation var 
tvunget att tas omhand eftersom antalet bitar var begränsat och överflöde därför 
resulterade i ett lägre giltigt värde. Dessa detaljer ledde i slutänden till att 
indatasträngarna behövde kontrolleras och begränsas vid inläsningen istället för att 
accepteras. Detta hade varit mitt första val om jag inte låst fast mig vid att det skulle 
vara möjligt att skapa alla fel. 

Ett annat problem var att få den automatiska genereringen, den manuella inmatningen 
och riktighetskontrollen att fungera ihop på ett bra sätt. I vissa fall då användaren 
inför manuella ändringar och vissa fält redan är satta kan resultatet bli korrekt men 
något oväntat. Detta kan bli förvirrande även när man känner till både hur nycklarna 
är uppbyggda och hur programmet behandlar dem. Problemet beror dels på 
nycklarnas uppbyggnad och dels på programmets uppbyggnad. Jag vet inte om detta 
går att lösa och hur en lösning i sådana fall skulle se ut. De idéer jag haft och testat 
har endast resulterat i något liknande fel på något annat ställe, eventuellt så går det att 
lösa om stora delar av programmet ändras med detta och liknande problem i åtanke.  

Det uppstod även mindre problem då jag skulle lägga GUIt ovanpå 
generatorfunktionerna. Detta berodde på att jag konstruerade GUIt med .net 
komponenter, eftersom jag tycker att det rena win32 APIt är hopplöst att använda, och 
dessa komponenter bygger på minneshanterade klasser (managed class). Dessa .net 
klasser kunde inte användas tillsammans med de vanliga klasserna på det sätt som jag 
från början hade tänkt vilket ställde till med lite besvär. Det gick dock att lösa hyfsat 
snabbt även om jag i efterhand insett att lösningen kanske inte var den bästa. 
Användandet av .net komponenter innebar också att programmet kräver en virtuell 
maskin (VM) för att kunna köra, vilket inte var helt lyckat.



3.6 Resultat och slutsats
Det färdiga programmet uppfyller kraven om att kunna generera alla riktiga nycklar 
och alla felaktiga nycklar (något modifierat då vissa teoretiska fel inte var möjliga 
eller intressanta) och att dessa skulle kunna skrivas ut på streckkod. Tyvärr så hann 
jag inte med att implementera något stöd för aktiva kort. Jag är också rätt tveksam till 
om kravet om lätt kod att sätta sig in i kan ses som uppfyllt då jag mot slutet tog en 
del genvägar och gjorde ett antal kompromisser. Jag är faktiskt rätt tveksam till om 
den valda strategin överhuvudtaget var en bra ide, även om jag hade följt den hela 
vägen. 

Det finns även en del lösa trådar som jag hade velat snygga till. Många av dem har 
med koden att göra, som att fixa inkonsekvent och dålig/missvisande namngivning av 
variabler och funktioner. Jag hade även velat göra vissa större ändringar då nyare 
funktionalitet i vissa fall lett till inkonsekvens och redundans. 

Sedan finns det även en del GUI eller användarinteraktionsrelaterade delar som 
kanske kunde ha snyggats till eller lösts på annorlunda sätt t.ex. problemet med riktiga 
men konstiga resultat. Jag upplevde även användandet av samma textrutor till både in 
och utmatning som något besvärande i vissa avseenden. Jag har dock inget förslag 
som jag vet skulle vara bättre, alla de varianter som jag funderat på har alla sina för 
och nackdelar och det är nog svårt att hitta en optimal lösning som är smidig att 
använda i alla möjliga fall. Detta gäller även för de flesta andra områden. 

Det är lätt att vara efterklok men jag tror att ett antal av de problem och ändringar som 
uppstod eventuellt kunde ha undvikits om jag lagt ned lite mer tid på analys och 
programspecifikation. Om jag exempelvis hade tittat mer på hur streckkoderna 
fungerar så hade jag från början insett att det inte fanns någon mening med att tillåta 
värden som låg utanför den giltiga teckenuppsättningen (åtminstone inte i 
streckkodsfallet). Jag borde även ha insett att det inte var en vettig idé att lägga all 
data i en enda vektor, detta är förmodligen den miss som orsakade störst problem och 
en massa onödigt arbete. När jag hållit på en del med de olika nyckeltyperna kom jag 
på hur många delar av programmet skulle kunna lösas på ett mycket bättre sätt. Detta 
kanske jag hade insett om jag studerat nyckelspecifikationen bättre och i sådana fall 
hade programmet troligtvis sett rätt annorlunda ut (hur lättförstått jag ansett det vara 
hade haft betydelse). 
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