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SAMMANFATTNING

Internet har givit oss ett helt nytt sätt att kommunicera på; privatpersoner använder det som ett
enkelt och billigt sätt att bevara kontakter med vänner och bekanta genom e-post, företag
marknadsför sig och kan genom webben vara tillgängliga dygnet runt med svar på vanliga
frågor eller erbjuda programuppdateringar till sina kunder.

Internet har även givit ett helt nytt sätt på vilket illasinnade personer kan göra skada för andra.
Spridningen av t ex virus har ökat markant sen Internet blev var mans egendom. Samordnade
överbelastningsattacker av webbplatser kan tvinga drabbade företag att stänga ner sina
webbaserade tjänster, eller på andra sätt göra dem skada. Det är inte enkelt att veta att
programmet du nyss laddade ner från en sida innehöll en typ av virus som ditt
antivirusprogram kanske inte kände igen: Hur vet du att informationen du hämtar hem från
Internet verkligen kommer från det företag eller den organisation du tror det gör? Hur vet du
att ingen läst eller ändrat den konfidentiella budgetrapport du skickade till ekonomichefen
förra veckan? Hur vet du att du över huvudtaget skickar den till rätt person?

På Internet är vi så gott som anonyma. I vardagslivet omger vi oss oftast med personer vi
känner t ex arbetskamrater och andra vänner. Personer som vet att du är du. På Internet –å
andra sidan– kommer du allt som oftast till webbsidor du inte vet vilka som ligger bakom,
eller presenteras för e-postadresser du egentligen inte vet vem e-brevet kommer till.
Anonymiteten är ett klart problem och det är svårt att känna förtroende för något eller någon
du inte känner.

Public Key Infrastructure, PKI, erbjuder företag, organisationer och privatpersoner ett
kraftfullt verktyg att öka datasäkerheten genom att införa förtroende för ingående delar
baserad på certifikatutgivning.

I den här rapporten ska det utrönas vad PKI är, hur den fungerar och vilken nytta man kan ha
av den. Vi ska märka ut fallgropar och ge rekommendationer för ett eventuellt införande.
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1 INLEDNING

1.1 INTRODUKTION

Begreppet ”PKI”, Public Key Infrastructure, har sedan ett par år tillbaka varit förkortningen
för den revolution datasäkerheten skulle få över publika nätverk. PKI var verktyget som
skulle ge e-handeln det genombrott den länge förvägrats och få oss att våga lämna ut våra
kreditkortsnummer till företag på Internet. Företag skulle effektivisera och samordna sina
rutiner gällande allt från tidsredovisning av arbetstider till att kryptera trafiken över nätverken.
Myndigheter skulle äntligen kunna ta steget ut till Internet varpå befolkningen skulle ges
chans att ta hand om pappersarbetet elektroniskt.
Revolutionen har dock uteblivit och varje år har det sagts att det ”nog kommer igång i år” –
dock utan synliga resultat. I Sverige är det fortfarande få företag som infört det; en del
lyckade satsningar har setts, bl a har Danderyds sjukhus infört ett system för utbyte av
journaler1.
Den främsta anledningen till att fler inte fört fram revolutionen är brist på interoperabilitet
orsakad av den förvirring av gällande standarder som existerar idag, och vi ska i den här
rapporten se vilka standarder som finns samt ge rekommendationer för ett införande.

1.2 SYFTE

Syftet med rapporten är att ge rekommendationer som hjälp vid ett införande av PKI.

1.3 METOD

Eftersom ämnet var relativt okänt för mig vid arbetets början, var jag tvungen att läsa en
tämligen omfattande mängd litteratur. Den främsta informationskällan har varit Internet, men
även tidningsartiklar och böcker har legat till grund för arbetet. När ämnet hade inhämtats
började jag skrivandet av rapporten.

1.4 BEGRÄNSNINGAR

Jag tog ingen hänsyn till nuvarande PKI-applikationer, såtillvida att jag inte analyserade deras
funktionalitet eller prestanda; ej heller undersöktes leverantörerna av produkterna. Vidare har
jag inte undersökt den underliggande tekniken i någon djupare mening, t ex har jag inte utrett
olikheterna mellan olika leverantörers certifikat.

1.5 OM SÖDRA
Södra är en ekonomisk förening med 34 000 sydsvenska skogsägare som medlemmar och
tillsammans äger de över 2 miljoner hektar skog vilket gör Södra Sveriges största
skogsägarförening. Omsättningen år 2000 var 12 miljarder kronor och antalet anställda var
samma år cirka 3 000.
Södras verksamhetsidé är att främja lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk. Genom
samarbetet i Södra kan enskilda skogsägare utnyttja den gemensamma styrkan i ett stort
företag. Södras egna industrier skapar förutsättningar för långsiktig avsättning av råvaran till
tillfredställande priser och få del av förädlingsvinsten.
Deras hemsida finns på http://www.sodra.com.

1 BoJ, ”Bild och Journal”-projektet inleddes redan 1998
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2 NÅGRA ORD OM DATASÄKERHET

2.1 VAD ÄR DATASÄKERHET?
Att ge en generell definition av ordet ”datasäkerhet” är en uppgift för hårklyveri, en fråga
färgad av behovsprövning för varje ändamål. För att staka ut kursen ska vi ändå försöka oss
på med en definition, och vi börjar med en klassisk sådan hämtat ur ”European Information
Technology Security Evaluation Criteria” -ITSEC2- som hävdar att datasäkerhet definieras ur
följande tre punkter:

• Confidentiality: Prevention of unauthorised disclosure of information
• Integrity: Prevention of unauthorised modification of information
• Availability: Prevention of unauthorised withholding of information

På svenska torde man –utan att göra anspråk på någon stringens– kunna översätta de
ovanstående punkterna till följande:

• Konfidentialitet: Förhindrande av otillåten läsning av information
• Integritet: Förhindrande av otillåten ändring av information
• Tillgänglighet: Förhindrande av otillåtet undanhållande av information

Som författaren till boken ”Computer Security”, skriven av Dieter Gollmann, mycket riktigt
hävdar i sitt inledande sökande efter en definition av ordet datasäkerhet, kan man anmärka på
listans korrekthet och kompletthet. Fler punkter kan läggas till, ordningen kan kastas om,
definitionerna av varje element kan ändras –hårklyveri.

2.2 OLIKA ÅTGÄRDER

En dator helt utan nätanslutningar är en alltmer ovanlig företeelse idag. Nästan alla har på ett
eller annat sätt tillgång till Internet. Framfarten för denna typ av publika nätverk in i var mans
datorer har gjort att man på ett skrämmande sätt blivit varse hur det kan gå om man inte
känner till hur man skyddar sig.
Skydden kan vara enkla, t ex torde regelbundna säkerhetskopior av de mest använda
dokumenten vara en av de enklaste åtgärderna för att undanröja hotet mot den sista punkten,
tillgänglighet. Vidare kan vi även skydda oss bakom brandväggar, för att på så sätt förhindra
att icke önskade data tar sig in i persondatorn. En installation av ett bra antivirusprogram gör
sitt till för att förhindra att alltför många timmar ägnas åt ominstallationer orsakade av retliga
virus. Ett enkelt program för kryptering av dokument kan vara en väg att gå för den som vill
hindra andra att läsa känsliga filer.
En inte alltför vågad gissning ger vid handen att en vanlig hemanvändare på sin höjd sparar
ner sina dokument på disketter då och då, inte har en brandvägg eller något antivirusprogram
installerat; i vart fall har merparten inte någon aning om, hur man konfigurerar en brandvägg,
ej heller att man då och då borde uppdatera sina antivirusprogram. För att förhindra någon att
alltför lättvindigt läsa deras dokument kanske de bara har sparat filerna under ett annat namn,
eller på en annan, i deras mening irrelevant plats på datorn –krypteringsprogrammens antal är
än så länge inte legio.

2 Se http://www.itsec.org för mer information
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På samma sätt som denna –något elaka– bild kan målas upp av den typiske hemanvändaren,
kan man även applicera den på organisationer och företag. Ofta kan man läsa hur de slarvat
med säkerhetsåtgärder, glömt att göra säkerhetskopior ”just den dagen när haveriet kom” och
så vidare och därmed ha drabbats i mer eller mindre utsträckning.
Möjligheten att komma åt Internet för naturligtvis inte bara med sig dåliga konsekvenser.
Genom att marknadsföra sig med en hemsida kan ett företag när som helst visa upp sig och ge
information åt sina kunder varpå de är måna om att även fortsättningsvis vara representerade
på Internet, trots hoten.
Den kanske populäraste tillämpningen av Internet, e-posten, har blivit en viktig del av
kundkontakten, och för den stora massan erbjuder den ett nytt sätt att kommunicera på.
Anställda utnyttjar även e-posten flitigt för utbyte av filer, ibland kanske lite för lättvindigt än
vad som är lägligt. Det kan gälla allt från bokslut skickade för granskning av en tredje part
eller viktiga kontrakt som ska kontrolleras av juristerna till information om uppköp. Vore det
inte trevligt om man kunde försäkra sig om att de dokument man skickade inte hade ändrats
under resans gång, eller att någon –kanske en konkurrent– inte tagit del av dem?

En mycket viktig del inom datasäkerheten berör konfidentialitet och integritet.
PKI (Public Key Infrastructure) handlar om konfidentialitet och integritet. PKI erbjuder att
med hjälp av kryptologi säkert överföra känsliga dokument över osäkra nätverk, den låter
användarna glömma merparten av lösenord som oftast är resultat av komplicerade
lösenordspolicys, samt ett sätt att komma åt företagets servrar från andra platser än
arbetsplatsen på ett säkert sätt.
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3 EN FÖRSTA TITT PÅ PKI

3.1 VAD ÄR PKI?
För att besvara den inledande frågan på ett likaledes inledande sätt måste man ha
problembilden någorlunda klar för sig. Behovet av att utbyta information mellan utvalda
parter och att samtidigt hålla densamma hemlig för andra har existerat sedan urminnes tider,
likaså har det funnits ett starkt behov av att kunna fastställa en persons identitet. Tidigare löste
man det genom att chiffrera sina meddelanden på listiga sätt eller genom att införa lösenord
som bara ett fåtal invigda kände till: Vem har inte sett en spionfilm där de talar genom koder
att snön i Moskva minsann är vitare än på länge? Metoden för identifikation har överlevt, om
än i förfinad form, och tar sig idag uttryck när vi dagligen loggar in på våra datorer på jobbet.

Behovet att hemlighålla information har främst funnits inom den militära industrin där
nationell säkerhet har varit på tapeten, men även företag har varit intressenter därav.
Det i särklass vanligaste sättet att hålla meddelande hemliga för oinsatta är genom kryptering3,
alltså tekniken att genom ett på förhand bestämt sätt förvränga meddelandet så att det ter sig
oläsligt för alla och envar som inte känner till hemligheten, nyckeln, som ”låser upp” det.

På senare tid har ett nytt fenomen skapat behovet av att undanhålla information för andra även
hos vanliga människor: Internet. Då vi förr i tiden skickade efter varor per postorder, betalade
våra räkningar på banken eller per post, gör vi numera liknande affärer elektroniskt med hjälp
av hemdatorer. Detta fantastiska hjälpmedel har inte bara fört med sig förenklingar i form av
att fler och fler kan minimera tiden det tar att sköta vardagsärenden, utan även lett till problem
som berör användarens säkerhet, må det vara ekonomiskt eller personligt: får fel person ditt
kontonummer är det en bra grund för en attack mot din ekonomiska välfärd, och får en
liknande illasinnade person tag på känsliga, personliga uppgifter om dig kan du drabbas hårt
på det personliga planet.

Hur sköttes detta innan? Vad gäller postorderverksamheten, gav vi vår beställning till en
betrodd budbärare som levererade beställningen till företaget ifråga, likaså när vi skickade
iväg våra räkningar. Majoriteten av oss har aldrig ens snuddat vid tanken att de öppnar våra
brev och utnyttjar innehållet mot oss –Postverket är ju så att säga per definition betrodda av
medborgarna.
Men vi kan inte ens med bästa förmåga i världen jämföra vår plikttrogne budbärare med ett
öppet nätverk och därför behöver vi även nya verktyg för att säkra leveranser även i vår
digitala tidsålder.

Verktyget heter i vårt fall kryptering och tillåter oss att göra våra känsliga meddelanden
oläsbara för de som inte ska kunna tillgodogöra sig dem. Vi har däremot inte undanröjt hotet
om att någon kan få tag i informationen, vi har bara gjort det svårare för honom/henne att
tillgodogöra sig informationen, vilket ofta kan vara gott nog.

Man brukar i dessa sammanhang skilja på symmetrisk och asymmetrisk kryptering. I
symmetrisk kryptering används endast en nyckel för att kryptera och dekryptera, medan man
inom den asymmetriska krypteringen använder en nyckel för att kryptera och en annan för att
dekryptera.

3 En betydligt fylligare del om kryptering erbjuds i Appendix A, eller i den utmärkta boken ”Applied Cryptography” av
Bruce Schneier.
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Asymmetrisk kryptering (eng. Public key cryptography), har dessutom den ytterst trevliga
bieffekten att man genom en enkel process kan verifiera att en person verkligen är den han
utger sig för att vara. Den är dock långsammare än den symmetriska krypteringen.

Den observante läsaren undrar givetvis vad allt detta har att göra med den inledande frågan
”Vad är PKI?”. Precis som i verkliga livet när du inte ger vem som helst din dörrnyckel, bör
du vara aktsam om din kryptografiska nyckel. Vi inser naturligtvis att det gäller att vara
försiktig vid behandlingen av nycklar. En nyckel som kommer i fel händer gör att hela din
trovärdighet riskerar att undermineras, och det är därför av yttersta vikt att rätt nyckel är
knuten till rätt person.
Det krävs sålunda principer och metoder för hur nyckelhanteringen ska ske, och det är precis
det som PKI handlar om –att bygga ramverk och att sätta upp regler för hur denna hantering
ska skötas.

PKI kan t ex erbjuda följande tjänster:

• Nyckelgenerering –utfärdandet av en ny publik nyckel
• Revokering av certifikat –tillbakadragandet av en tidigare utfärdad nyckel
• Nyckelinhämtning –inhämtandet av någons publika nyckel
• Förtroendebedömning –utvärdering av någons nyckelpar

3.2 VAD ANVÄNDS DET TILL?
Det sägs ofta att den elektroniska handeln över Internet inte kan blomstra utan PKI. Det
omvända gäller definitivt: PKI kan inte få sitt storskaliga genombrott utan e-handel! Överallt
där man kräver identifiering eller autentisering av objekt, kan vara allt från användare till
servrar, och säkra överföringar, kan PKI tillämpas. Man kan tänka sig flera områden som
skulle kunna komma på tal, till exempel inloggning på arbetsstationer, inpasseringskontroll,
transaktioner mellan banker/kunder och vice versa, förhindra att e-post förändras eller förstås
av obehöriga, beställning av varor via publika nätverk, röstning vid val, deklarering,
distribuering av mjukvaror samt vid signering av elektroniska kontrakt.

3.3 HUR FUNGERAR DET?
Hur ska man då kunna veta att en viss nyckel verkligen innehas av rätt person? Hur upprättas
det förtroende som behövs för att lita på någon som utfärdar nycklarna?
Enkelt utryckt kan man säga att vi knyter en nyckel till en person genom något som kallas för
certifikat. Ett certifikat utfärdas av en certifikatutgivare, en CA (från engelskans Certificate
Authority), som alla inblandade aktörer har förtroende för. Detta förtroende skapas av att alla
parter instämmer med den policy som CAn har för certifikatutgivning och därmed skapas en
kedja av förtroende till alla, och för alla som har gemensam CA. En CA kan även certifiera en
annan CA, så kallad korscertifiering, och därmed skapa en större grupp av användare med
förtroende för varandra.
Standarden för hur certifikaten ska se ut, har i dagsläget4 benämningen X.509 version 3.

4 2001-12 -21
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En RA, Registration Authority, är en valbar komponent i en PKI som tar hand om registrering
och autentisering av certifikatansökningar/ansökande och skickar dem vidare till CA.

För en definition av PKI kan vi läsa följande i RFC 2828 (http://www.ietf.org/rfc/rfc2828.txt, sidan
135-136):

“A system of certification authorities (and, optionally, registration authorities and
other supporting servers and agents) that perform some set of certificate
management, archive management, key management, and token management
functions for a community of users in an application of asymmetric cryptography.”

De som främst driver standardiseringen av PKI är en arbetsgrupp inom IETF5, som kallas
”The PKIX Working Group6”.

5 Se Appendix C för förklaring eller gå till http://www.ietf.org
6 Se http://www.ietf.org/html.charters/pkix-charter.html
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4 BEHOV AV PKI

Innehåll
PKI erbjuder verktyg för att säkra integritet, konfidentialitet och metoder att autentisera
objekt. I användningsområdena finns tillämpningar som autentisering av användare och andra
objekt, SSO –Single Sign On, kryptering av känslig information, tidsstämpling av data och
VPN (Virtuella Privata Nätverk). Vi ska även drista oss till att blicka framåt i tiden och
försöka förutse vilka tillämpningar vi finner i framtiden för PKI.
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4.1 NYTTAN MED PKI
Frågan man måste ställa sig och veta svaret på är ”Vad kan PKI göra för mina behov?”.
Nyttan med PKI är att ta ett steg mot ytterligare eliminering av hot mot integritet och
konfidentialitet.
Ett enkelt exempel på hur PKI skyddar integriteten är att du kan övertyga dig om att ett
dokument inte förändrats av någon otillåten, att du verkligen fått viss information från den
avsändare som gör anspråk på att ha skickat dokumentet. Konfidentialiteten säkerställs med
hjälp av att man erbjuds att kryptera filer för lagring eller transport. Sättet för autentisering
beskrivs lite längre fram i kapitlet, under ”Användningsområden”.
Datorernas intåg i våra arbeten medför stora säkerhetsrisker. Under lång tid har vi arbetat
fram principer för vad som är betrodda arbetsrutiner från allt vad gäller underskrifter och
signeringar till leveranser av viktiga dokument. Ska sådana uppgifter datoriseras, kan vi inte
luta oss tillbaka och tro att dessa rutiner automatiskt ärvs till vårt nya sätt. Vi behöver regler
och verktyg som kan försäkra oss att vi även erhåller konfidentialitet och integritet med våra
nya hjälpmedel, datorerna.
PKI har varit i ropet ett antal år nu, och det har ivrigt hävdats att det är just i år som PKI ska
slå igenom. Framförallt har man hoppats på e-handelsföretagen att ska dra igång PKI
satsningar, men deras ekonomiska situation tillåter inte att sådana projekt genomdrivs.
Efter att ha granskat situationen kring PKI ett tag står det ganska klart att företag har krav på
ovanstående aspekter av datasäkerhet. Anledningen till att fler inte implementerat PKI kan
vara flera: Omogen teknik i vissa kritiska delar såsom interoperabiliteten7, okunskap;
företagen vet helt enkelt inte vilka tjänster man kan utnyttja i PKI, budgetkrav; en
implementering är ett tämligen omfattande projekt, för att bara nämna några möjliga
förklaringar.
Frågan om du har nytta av PKI eller inte är i själva verket samma sak som frågan rörande
vilken annan säkerhetsåtgärd som helst: ”Vad är kostnaden för införandet? Vad riskerar vi om
vi inte inför det?”; kostnaden för skadorna måste vägas mot kostnader för åtgärderna. Det är
emellertid svårt att beräkna kostnaderna för integritet och konfidentialitet. Det troliga är dock
att de flesta företag är måna om att hålla sina hemligheter skyddade för utomståendes ögon.
För att undersöka behovet måste vi veta vad tillämpningarna är, och det är precis vad vi ska
göra i nästa kapitel.

4.2 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

I PKI kan t ex följande tjänster erbjudas

• Autentisering
• SSO, single sign on
• Kryptering och signering
• Tidsstämpling av data
• VPN, virtuella privata nätverk

Vi går kortfattat igenom vilka finesser som punkterna ovan döljer:

7 Dvs. förmågan till att fungera även utanför given applikation. Ett exempel på ett filformat som är tämligen interoperabelt är
Adobes PDF-format, som ser likadan ut oberoende plattform. Interoperabilitet är en mycket viktig egenskap i PKI.
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4.2.1 AUTENTISERING

En användare kan autentisera sig gentemot en annan part, typiskt en server, genom att signera
ett meddelande, som genererats slumpmässigt, från den med sin privata nyckel. Den andre
parten använder användarens publika nyckel som finns i certifikatet för att på så sätt verifiera
användaren. Webbservrar har ofta ett certifikat knutet till sig som kan användas för att
identifiera den för en användare samt för att skapa en krypterad session. Har både
webbservern och användaren ett certifikat, tillåts de identifiera sig för varandra. Ömsesidig
autentisering betyder att både servern och användaren autentiserar sig för varandra genom t ex
en tredje betrodd part.

4.2.2 SSO –SINGLE SIGN ON

Det har antytts att just SSO skulle bli genombrottet för PKI. Innebörden är att en användare
ska kunna autentisera sig en gång och därefter slippa skriva in fler lösenord under sessionens
gång. Autentiseringen kan med fördel göras genom ett smartkort. När användaren vill låsa
arbetsstationen är det bara att ta ur kortet ur kortläsaren varpå datorn låser sig på vanligt
manér. Vid upplåsning sticks kortet bara i läsaren igen och användaren matar in sin PIN-kod
och datorn låses upp. Framförallt slipper man memorera flera lösenord och man kommer
ifrån problemet att användarna väljer för veka lösenord.
Den uppenbara risken är att användaren efter ett tags användning anammar samma mönster
som med lösenorden: Vi låser inte datorn när vi bara ska gå på fikarast och lämnar kortet i
läsaren, det vill säga datorn olåst. Skillnaden här är, att den som får tillgång till den slarvige
användarens privata nycklar, kan –i någon mening– anta den oaktsamma användarens
identitet.

4.2.3 KRYPTERING OCH SIGNERING

Ur kryptologin har det sprungit flera applikationer för att höja datasäkerheten. Kanske tänker
man främst på den digra skörd av e-post som varje dag skickas, och även här har program
skapats för att kryptera trafiken. En väl etablerad standard de flesta e-postklienter stöder, är
S/MIME8. S/MIME är ursprungligen utvecklad av RSA Data Security, Inc, och baseras på
PKCS #7-formatet9 för meddelanden, och på X.509v3-formatet för certifikat.

Att säkerställa avsändarens identitet, eller att försäkra sig om att innehållet inte förändrats på
vägen kan göras med en digital signatur. För att signera ett meddelande, applicerar man
vanligtvis –dock ej nödvändigt– en hashfunktion på meddelandet, så att en fix längd av
meddelandet erhålls. Därefter krypterar man resultatet med sin privata nyckel och bifogar det
med originalmeddelandet, varpå mottagaren dekrypterar det med avsändarens publika nyckel.
Om man använde sig av en hashfunktion, måste mottagaren veta vilken och applicerar denna
på det skickade originalmeddelandet. Om hans resultat är samma som avsändaren bifogade,
kan mottagaren vara säker på att meddelandet inte ändrats under det att det skickades, samt att
det verkligen kommer från avsändaren.

8 Secure Multipurpose Internet Mail Extensions och återfinns hos IETF RFC 2633, http://www.ietf.org/rfc/rfc2633.txt
9 RFC 2315, http://www.ietf.org/rfc/rfc2315.txt
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4.2.4 TIDSSTÄMPLING AV INFORMATION

I många situationer är frågan ”När skapades eller ändrades informationen sist?” betydelsefull.
Uppgifterna kan användas för att upptäcka bedrägerier av olika slag, såsom försök till intrång
eller för att förhindra så kallade ”replay attacks” 10.

4.2.5 VPN
VPN är en av de intressantaste tillämpningarna kryptologin erbjuder, och det passar väl in i
PKI. VPN står för virtuella privata nätverk och består av två eller flera datorer, typiskt
sammankopplade i ett privat nätverk, som kommunicerar med varandra över krypterade och
tunnlade kanaler över ett publikt nätverk, typiskt Internet. En inte alltför ovanlig situation är
en organisation som vill tillåta medarbetare och företagspartners att få tillgång till deras
information, t ex på ett intranät, när de befinner sig utanför organisationens egna nät utan att
äventyra att någon lyssnar av trafiken och därmed tillgodogör sig informationen som sänds.
Begreppet VPN inkluderar förutom kryptering även stark autentisering11 av användare och
servrar och medel för att gömma det privata nätverkets inre struktur för det publika
nätverkets, typiskt med hjälp av IP-maskering.

Den stora skaran av olika applikationer till trots, kan en VPN-applikation sorteras in i någon
av följande tre kategorier:

• Hårdvarubaserade system
• Brandväggsbaserade system
• Mjukvarubaserade VPN-applikationer

De flesta hårdvarubaserade VPN-systemen är routrar med krypteringsfunktion. De är säkra
och enkla att handha, och de tar minst kraft sett ur användarens synvinkel. Till sina nackdelar
räknas att de inte äger de mjukvarubaserades flexibilitet. De flesta större VPN-system
erbjuder endast att ett visst program installeras hos den fjärranslutna klienten inklusive någon
form av åtkomsträttighetsmekanism, som hanteras av en brandvägg eller liknande.

Brandväggsbaserade VPN-system ärver brandväggens säkerhetsmekanismer såtillvida att de
förhindrar otillåten access till det interna nätverket, erbjuder stark autentisering, realtidsalarm
och en extensiv loggningsmöjlighet. Prestanda kan komma att vara ett problem, speciellt om
brandväggen redan innan implementationen är hårt ansatt. Detta kan dock elimineras,
eftersom en del leverantörer även erbjuder hårdvarubaserad kryptering, som avlastning.

Mjukvarubaserade VPN-system kan med fördel användas när båda ändnoder till VPNet inte
är kontrollerade av samma företag, såsom i fallet supportärenden och affärspartners, eller när
olika brandväggar och routrar samexisterar inom samma företag. Till dags dato, erbjuder
denna lösning den största flexibiliteten i fråga om hur trafiken kontrolleras. Man kan t ex
tunnla trafik baserat på vilket protokoll de skickas med, till skillnad från de hårdvarubaserade
lösningarna som tunnlar all trafik. Detta ger fördelar då man t ex kan tunnla känsliga data och
inte tunnla trafik som rör exempelvis vanlig surfning. Om bandbredden är begränsad, som i
fallet med modemanslutningar, kan detta vara den ideala lösningen.

10 Autentiseringssystemet Kerberos (se appendix c för förklaring vad Kerberos är) utnyttjar detta
11 För en förklaring av begreppet stark autentisering, se Appendix C
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Man bör dock vara medveten om att denna implementering generellt sett är svårare att
administrera än hårdvarubaserade system, som i det närmaste kan ses som en tillämpning på
begreppet ”Plug’n’Play”.

Näraliggande ämnet om VPNer är IPSec, Internet Protocol Security, som är en standard för
säkra kommunikationer över Internet. All trafik som skickas är uppdelad i paket, beskrivna
enligt IPv4 standarden. Dessa paket består av ett huvud, IP-header, och en del där
informationen finns. Huvudet innehåller information om var paketet kom ifrån och vart det är
på väg, och kan avlyssnas och därmed kan de omdirigeras eller ändras.
IPv4 håller på att ersättas av en nyare version, IPv6, som innehåller kryptering.
IPSec erbjuder mekanismer för att skydda ett pakets båda delar. IPSec Authentication Header,
AH, signerar digitalt paketet efter det att en hashfunktion applicerats på det, samt verifierar
identiteten hos såväl avsändaren som mottagaren. IPSec Encapsulating Security Payload,
ESP, garanterar integriteten och konfidentialiteten på det ursprungliga meddelandet genom en
kombination av hashning och kryptering på antingen det ursprungliga paketet i sig eller på
den databärande delen hos ursprungspaketet.

IPSec har kritiserats från olika håll12 för att vara alldeles för komplicerat och att det därigenom
skulle äventyra dess säkerhet.

4.3.1 FRAMTIDEN

I och med att PKI adresserar problem relaterade till autentisering och integritet, är den
utmärkt lämpad för att gripa an frågor och problem som följande framtida tänkbara
tillämpningar för med sig:

• deklarering
• röstning
• medborgarcertifikat
• banker
• börshandel
• affärsuppgörelser

I vart och ett av fallen är det av yttersta vikt att den verifierande parten är övertygad om
identiteten hos medborgaren/kunden. Av förståeliga skäl kan man inte heller nog understryka
vikten av att identiteten inte heller går att förfalska.

4.3.2 LÄGET IDAG OCH MYNDIGHETERNA

Statskontoret fick i uppdrag av regeringen 1999 att utreda vilka olika typer av certifikat och
tjänster det finns för olika ändamål till myndigheternas tjänst. Tillsammans med
Riksskatteverket och Riksförsäkringsverket har Statskontoret kommit fram till en
certifikatbaserad lösning för säker kommunikation myndigheter emellan samt mellan
myndigheter och företag/privatpersoner som de kallar för ”Spridnings- och
hämtningssystemet”, SHS13.

12 Se t ex http://www.counterpane.com/ipsec.pdf
13 Se http://www.statskontoret.se/shs för aktuell information.
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I rapporten ”Infrastruktur för säker elektronisk överföring till, från och inom
statsförvaltningen“14 står att läsa att för att bevara förtroendet till staten även efter elektroniska
tjänster införts, måste ett antal grundläggande funktioner finnas för att säkerställa säkerheten.
De säger också att den pappersprocedur som återfinns idag inte alltid uppfyller dessa krav,
men eftersom den sedan länge är väl inarbetad har befolkningen ändå förtroende för den.
De fastslår vidare att de tekniska lösningarna finns, och att det nu återstår att förankra
förtroendet för dem. De grundläggande funktioner som nämndes tidigare är:

• Säker identifiering
• Oavvislighet
• Insynsskydd
• Förvanskningsskydd
• Tillgänglighet och tillförlitlighet
• Begriplighet

Statskontoret föreslår i rapporten att regeringen ger Riksskatteverket i samarbete med
Riksförsäkringsverket, Patent- och registreringsverket och Statskontoret i uppdrag att
genomföra en handlingsplan i syfte att etablera en statlig certifikatutgivare.
I dagsläget15 finns det tre myndigheter anslutna till SHS, och ytterligare två kommer att
ansluta sig första kvartalet 2002. [Jag har ännu inte fått svar från Statskontoret på vare sig
vilka som är anslutna i dagsläget eller vilka som kommer att ansluta sig]

14 Se http://www.statskontoret.se/pdf/200007.pdf
15 2002-02-25
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5 UPPBYGGNAD

Innehåll
Existensvillkoret för PKI är kryptering. Därmed vilar även alla tjänster i PKI direkt eller
indirekt på resultat och direkta tillämpningar ur kryptologi, varför det är av vikt att känna till
dels hur kryptering fungerar dels hur den används. Teorin är inte svår, och det är till och med
troligt att läsaren redan känner till innehållet. Saker som rör exempelvis skillnader i interna
strukturer hos olika krypton är inte av intresse för fortsättningen, varför det lämnas därhän.
För den intresserade presenteras en genomgång av asymmetrisk kryptering i Appendix A.
Vi kommer att undersöka vad det är för skillnad mellan mjuka och hårda certifikat, samt hur
PKI ser ut vad gäller dess uppbyggnad och inre strukturer.
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5.1 KOMPONENTER I PKI
I inledningen till kapitel fyra sa vi att asymmetrisk kryptering gjorde det möjligt att säkra
såväl integritet som konfidentialitet. Den asymmetriska krypteringen tilldelar varje användare
två nycklar och det stora problemet för en nyckelägare är naturligtvis att på ett övertygande
sätt visa att han eller hon verkligen är ägare till det nyckelpar han säger sig vara. Om det inte
funnes en koppling mellan ett subjekt och en nyckel mer än subjektets försäkran, kunde
följande scenario utspelas:

Antag att Alice16 vill skicka ett meddelande till Bob och att båda har infört ett
asymmetriskt krypteringssystem för kryptering och signering17. Alice skickar sin publika
nyckel som hon krypterat med sin privata nyckel till Bob. Carol, den elaka infiltratören,
avbryter meddelandets väg till Bob och dekrypterar Alices meddelande med Alices
publika nyckel, som hon tidigare förskansat sig. Hon ersätter Alices publika nyckel med
sin egna och krypterar meddelandet med sin privata nyckel. Därefter skickar hon vidare
meddelandet till Bob, som intet ont anande tar emot det och dekrypterar meddelandet
med vad han tror är Alices nyckel. Givetvis görs proceduren om när Bob skickar Alice
sin publika nyckel. Carol har nu lurat både Alice och Bob att tro att det är Bobs
respektive Alices publika nyckel de har, och kan nu såväl signera som
kryptera/dekryptera meddelanden som skickas mellan Alice och Bob.

Asymmetrisk kryptering i sin grundform skyddar således inte mot denna typ av attack18. För
att förhindra dessa, har man infört något som kallas för certifikat som intygar att en viss
publik nyckel tillhör en viss person. Ett certifikat är ett dokument som utfärdas av en –per
definition– betrodd certifikatutgivare, en så kallad CA, från engelskans Certificate Authority.
Vi inför även objektet RA, Registration Authority, som tar hand om certifikatansökningar på
så sätt att den autentiserar den sökande och skickar vid godkännande vidare ansökan till CA.
”Betrodd” i den här meningen ska tolkas som att alla som tänker använda sig av PKIn litar på
detta objekt att utföra vissa operationer. Dessa operationer bör naturligtvis redan finnas
stadgade i särskilda policys. PKI måste sålunda klart och tydligt definiera regler och rutiner
för följande händelser:

• Nyckel- och certifikat-
generering
revokering
verifiering
återskapande

Alla certifikat en CA utger innehåller –som minimum– certifikatägarens namn samt dennes
publika nyckel. Dock finns utseendet hos ett certifikat standardiserat i X.509 standarden19 och
ett X.509 baserat certifikat20 innehåller följande fält:

16 Alice, Bob och i vissa fall där en tredje person behövs även Carol är namn som man allt som mer eller mindre blivit de
facto standarder då man talar om kryptering i litteraturen.
17 För den intresserade kan nämnas att PGP (Pretty Good Privacy, http://www.pgpi.org), eller det helt fria och öppna GPG
(Gnu Privacy Guard, http://www.gnupg.org) gör precis detta. Dessa fungerar utmärkt för en mängd e-postklienter för såväl
Windows som åtskilliga Unixdialekter.
18 En så kallad ”man-in-the-middle”-attack
19 Se RFC 2459, http://www.ietf.org/rfc/rfc2459.txt?number=2459
20 Ett exempel på hur ett certifikat kan se ut finner du här: http://www.disa.mil/infosec/certs.txt.
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• Version
• Serienummer
• Vilken signeringsalgortim som används
• Utfärdarens namn
• Validitetsperiod: ”Inte före, inte efter”
• Certifikatets ägare
• Certifikatägarens publika nyckel
• Ett unikt id-nummer för utfärdaren (version 2 och 3)
• Ett unikt id-nummer för innehavaren (version 2 och 3)
• Extra fält för ytterligare tillägg (endast version 3)
• CAs signatur på samtliga ovanstående fält

Även CA har ett certifikat, som den egenhändigt har signerat med sin privata nyckel med ett
rotcertifikat. Det är med hjälp av detta certifikat som CA signerar alla underliggande certifikat
den ger ut, och det bör vara maximalt skyddat.
Alla certifikat som CA utfärdar ska publiceras i en katalog som bör göras så öppen som
organisationens regler tillåter, för att skapa förtroende för PKIn. På samma sätt skall
återkallade certifikat publiceras i en katalog som även den ska signeras av CA. Denna katalog,
innehållandes en spärrlista, ”CRL” (från engelskans ”Certificate Revocation List”) och skall
vara publik för kontroll av att ett certifikat är giltigt eller ej.

Ett certifikats giltighetstid varierar naturligtvis med dess användningsområden. Ju känsligare
information man vill kryptera med certifikatet, desto kortare livslängd bör man ge det. Detta
för att man ska skydda sig mot brute-force attacker –man ska inte ”hinna” knäcka ett certifikat
innan det blir ogiltigt. Flera av Sveriges Universitet har tagit fram ett förslag på PKI, som ska
erbjuda en mellannivå av säkerhet för anställda och studenter. De utgivna certifikaten är så
kallade mjuka certifikat21 och följande livslängder är rekommenderade22:

Ingen RSA-nyckel av längd 1024 ska ha en livslängd på mer än 2 år och ingen nyckel med
längd 2048 ska ha en livslängd på mer än 10 år. Ingen nyckel får vara under 1024 bitar
lång.
Föreslagna livslängder för olika typer av nycklar är:
Policy CA, publika nyckel (2048 bitar) för verifiering av signaturer och certifikat: 10 år
Policy CA privat signeringsnyckel, 2048bitar: 7 år
CAs publika nyckel (2048 bitar) för verifiering av signaturer och certifikat: 3 år
CA privata signeringsnyckel (2048 bitar): 1 år
Slutanvändares publika nyckel (1024 bitar) för verifiering av signaturer och certifikat: 2 år
Slutanvändares privata nyckel (1024 bitar): 2 år

5.1.2 KVALIFICERADE CERTIFIKAT OCH SIGNATURER

Ett certifikat får kallas kvalificerat om dess utgivare har anmält sig till tillsynsmyndigheten, i
Sverige föreslås PTS, Post- och telestyrelsen, bli den myndigheten. En signatur baserad på ett
kvalificerat certifikat får heta kvalificerad signatur. Dessa kan användas inom hela EU
eftersom alla medlemmar har liknande direktiv och lagförslag.

21 Kort sagt är de certifikat som lagras i en krypterad fil på datorn
22 Se http://www.swuPKI.su.se/CP/CP.pdf
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5.1.3 LAGRING AV CERTIFIKAT OCH NYCKLAR

Hur ska man då lagra sina certifikat och nycklar? Eftersom dessa är de viktigaste
handlingarna man kan äga, ska man inte ta för lättvindigt på den här frågan. Nycklar och
certifikat brukar lagras tillsammans. Certifikaten ska ju kunna läsas av alla och envar som har
intresse därav men inte ändras av någon efter det att de en gång har lagrats, medan nycklarna
ska obönhörligen vara lässkyddade och bara kunna användas av användaren!
Man brukar dela in certifikat i två klasser: Hårda och mjuka. Hårda certifikat är certifikat
lagrade t ex i ett aktivt kort, medan mjuka certifikat lagras i en krypterad fil.

5.1.3.1 HÅRDA CERTIFIKAT

Nedan ges strukturen för ett aktivt kort:

Figur 5.1: Ett aktivt korts uppbyggnad

Den privata nyckeln, användarens certifikat och CAs certifikat lagras normalt i ett
EEPROM23, och alla kryptografiska manipulationer såsom signering och kryptering tas om
hand av en speciell processor på ett sätt som gör att nycklarna aldrig behöver lämna kortet.
Kortets operativsystem är konstruerat så att läsning av den privata nyckeln inte är möjlig
utifrån kortet, vilket gör att den är i det närmaste omöjlig att kopiera och föra vidare. I och
med detta uppnås stark autentisering; autentiseringen baseras på två faktorer –kortet
(någonting du har) och PIN-koden som låser upp det (någonting du vet).
Naturligtvis finns det en del standarder även på det här området. De viktigaste torde vara
PC/SC24 som anger en standard för hur läsaren av aktiva kort ska vara utformad. Kortägarens
nycklar, certifikat och PIN-koder lagras i en katalogstruktur som bör efterleva PKCS#1525,
och ISO7816 beskriver hur kortets operativsystem ska bete sig.

I och med mängden standarder bör man inte förlita sig på tillverkarens ord om
interoperabilitet, utan själv försäkra sig om detta genom omfattande tester.
Det finns även olika sätt på vilket krypteringsfunktionerna används, som erbjuder API för
PKI-förberedda applikationer. Netscape använder sig av PKCS#11, vilket även flertalet VPN-
tillverkare använder sig av för att komma åt det. Microsoft har en egen API som de kallar för
CryptoAPI (MS CAPI), och är i och med den stora spridningen av deras operativsystem i stort
bruk, t ex använder Internet Explorer™ denna för åtkomst av aktiva kort och andra enheter.
Till sist finns även OCF26 som även de erbjuder sätt att hantera aktiva kort. Bakom OCF står

23 Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, alltså ett återskrivbart ROM-minne!
24 http://www.pcscworkgroup.com
25 PKCS-arkiven finns här: http://www.rsasecurity.com/rsalabs/pkcs/
26 Open Card Framework, http://www.opencard.org/
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en rad stora företag27. Det som sades om interoperabilitet, hur informationen lagrades på
kortet nyss, gäller i minst lika hög grad här.

Nedan ges en figur som beskriver relationen mellan dem:

Figur 5.2: Figur beskrivande olika standarders relation

Det florerar också lösningar där man kan, i likhet med det aktiva kortet, spara sina certifikat
och nycklar på en liten och lätt medtaglig USB-enhet, vilket medför enkel flytt, samt att man
slipper problemet att hamna vid en dator utan kortläsare. Dock kan det bli problem med
interoperabiliteten, samt det faktum att en dators USB-anslutning brukar sitta olämpligt till; i
slutänden är det användarna som ska nyttja produkten, och de är oftast bekväma av sig.

5.1.3.2 MJUKA CERTIFIKAT

Certifikat som lagras i en fil, företrädelsevis krypterad, kallas för mjuka certifikat. De
uppenbara fördelarna torde vara att man slipper investera i kortläsare och annan
kringutrustning för att komma igång. Men, man ska vara medveten om att eftersom de är
lagrade i en fil, kan någon komma att få tillgång till den, och försöka knäcka det, vilket inte
går i fallet med aktiva kort. Ett annat uppenbart problem med lokalt lagrade certifikat är att
man inte kan t ex signera sin e-post om man befinner sig på en dator utan tillgång till
certifikatet. Givetvis kan man exportera certifikatet med den privata nyckeln till en fil, men
det är ingen elegant lösning på problemet.

27 För en lista se http://www.opencard.org/index-consortium.shtml
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5.2 UPPBYGGNAD

I den enklaste av PKIer återfinner vi endast tre objekt: En betrodd tredje aktör, CA, en publik
katalog för att lagra certifikat och spärrlistor i, samt –naturligtvis– användare och
applikationer som nyttjar PKIn. Katalogtjänsten LDAP (Lightweight Directory Access
Protcol) har beskrivits i RFC 225128 och används alltså med fördel. LDAP skapades vid
universitetet i Michigan och har flertalet mjukvaruutvecklare bakom sig i dagsläget29. Novells
tjänst NetWare Directory Service är interoperabel med LDAP, liksom många av Ciscos
produkter. LDAP låter dig söka efter objekt utan att du behöver veta var de befinner sig. För
en intressant diskussion om vilka delar i LDAP som behövs för att stödja PKI baserad på
X.509 certifikat/CRL, se bl a http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-PKIx-ldap-v3-05.txt
[2002-02-17].

Ett katalogträd i LDAP30 är organiserat enligt en enkel hierarki enligt följande:

Organisatoriska enheter

Användare, filer

Figur 5.3: Ett LDAP-träds utseende

Vid skalning uppåt bör man beakta möjligheten till ytterligare en aktör –en RA. RA står för
Registration Authority och avlastar CA på så sätt att RA identifierar och verifierar kopplingen
mellan de certifikatansökande subjekten och deras publika nycklar och skickar därefter, om
ansökan klarat RAs krav, en certifikatansökan till CA.
Vanligtvis är det inte heller lämpligt, att man har rot-CA ”on-line” hela tiden. Man bör ha en
CA som fungerar som rot, som signerar en underliggande CA som certifikatutgivare, varpå
man gör rot-CA otillgänglig utom för fysisk access, för att på så sätt hindra intrång från
utsidan på rotinstansen.

Olika CA kan korscertifiera varandra, vilket innebär att de signerar varandras rotcertifikat.
Detta betyder att de litar på varandra eller, egentligen, den andres förfarande vad gäller att
utfärda certifikat. Detta gör även att alla certifikatägare i de olika grupperna litar på varandra.
Vi kan således rita upp en schematisk skiss över PKI31

28 http://www.ietf.org/rfc/rfc2251.txt
29 Microsoft väljer att inkludera delar av LDAP i sin katalogtjänst Active Directory™
30 För en intressant artikel om LDAP se: http://www.umich.edu/~dirsvcs/ldap/doc/guides/slapd/1.html.
31 Figur 1 ur dokumentet "Internet X.509 Public Key Infrastructure:Roadmap", Sean Turner, Alfred Arsenault, 01/14/2002
http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-PKIx-roadmap-07.txt
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Figur 5.4: Schematisk bild över PKI

En certifikatbaserad lösning står och faller med avgörandet av ett certifikats giltighet eller ej
vid tidpunkten för verifiering. Det är därför av största vikt, att man håller den katalog i vilken
man publicerar certifikaten uppdaterad med en lista över revokerade certifikat. Om inte denna
lista hålls noga uppdaterad, fallerar förtroendet och PKIn kan inte anses som betrodd.
Förutom att vara korrekt, skall CRL vara tillgänglig för var och en som har intresse av att
komma åt den för att på så sätt kunna verifiera certifikat. Detta är en klar säkerhetsrisk, och
ämnet kommer att diskuteras mer utförligt i kapitlet ”Brister och fallgropar”.

5.2.1 PROCEDUREXEMPEL –CERTIFIKATUTGIVNING:
Det ansökande subjektet skall, till exempel:

• Läsa igenom RAs krav
• Bevisa sin identitet, t ex genom ID-kort med foto och bevis för ålder, sysselsättning
• Ge RA sin publika nyckel
• Bevisa att det verkligen är dennes privata nyckel, t ex genom att signera ett

meddelande i RAs närvaro
• Visa att den privata nyckeln hålls i säkert förvar
• Utse en kontaktman
• Avtala vart certifikatet ska skickas
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5.2.2 ÖPPNA OCH SLUTNA PKIER

Man brukar dela in PKI i någon av följande två grupper: Öppna eller slutna PKIer. I en sluten
PKI installeras PKI-tillverkarens egna programvara på varje arbetsstation och de är därefter
helt bundna till att använda dennes programvaror för uppgraderingar osv. Alla som ska
kommunicera med dig måste använda samma programvara, varför PKI grundad på detta
tankesätt inte med lätthet sträcker sig utanför företagets intranät.

I en öppen PKI, däremot, behövs ingen installation av tillverkarspecifik programvara. Redan
tillgängliga delar av operativsystemet kan till exempel utnyttjas. Till en öppen PKIs nackdelar
kan räknas att den kan ta längre tid att mogna än en sluten: Mängden ”standarder” kan vara
förvirrande och det är inte säkert att säkerheten höjs i och med dem. Tvärtom, kan en sluten
PKI vara säkrare då tillverkaren av PKI-produkten har en annan helhetsbild klar för sig, till
skillnad från om PKIn består av flera tillverkares produkter. Ofta har interoperabiliteten
betonats, och så också här: En öppen PKIs främsta styrka är interoperabiliteten.

5.3 HIERARKISKA MODELLER

Idén med en certifikatutgivare grundar sig på tanken att det skapas en kedja av betrodda
parter, med CA som rotinstans. Denna CA kan certifiera andra CA under den och på så sätt
skapas en kedja med förtroende ner till den aktuella användarens certifikat man vill verifiera.
Om två personer fått ett certifikat utfärdat av samma CA samt att de explicit litar på
rotcertifikatet, litar de också implicit på varandra och kan därefter kommunicera fritt och
säkert. På det här sättet uppnås en enkel och intuitiv bild av hur certifikat och
verifieringskedjan är uppbyggd.
En uppenbar nackdel med det hierarkiska tänkandet är att man förlorar prestanda för stora
system: Att söka i en trädstruktur tar lång tid, för större träd.

Figur 5.5: Exempel på en hierarkisk modell av certifikatutgivare
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Hierarkiska modeller är dock inte de enda. Det existerar även rotlösa modeller, enligt figur 2:

Figur 5.6: Exempel på en rotlös modell av certifikatutgivare

Fördelarna respektive nackdelarna med denna modell är krasst sett negationen av den
hierarkiska modellens: Man vinner i prestanda, till priset av komplexitet.

Den hierarkiska modellen stöds av bl a VeriSign, Microsoft och Netscape, medan en rotlös
modell återfinns i tankarna hos PGP: Här är det istället användarna som certifierar varandra –
litar man på någon, importerar man dennes publika nyckel och signerar den med sin egna
privata nyckel, varpå man skapar en kedja av förtroende. Man behöver knappast påpeka, att
denna modell lämpar sig bäst för privatpersoner, eller företag med personal som är mer
teknikorienterade.

Ett företag som går i PKI-tankar kan välja att dels upprätta en egen CA som i sin tur kan
certifieras av en högre CA, dels att köpa en CA-tjänst från ett annat företag. Väljer företaget
att inrätta en egen CA, bör en certifieringspolicy, CP, och en praktisk tolkning av den, en
CPS, författas. Hur detta går till och vad man bör tänka på, ska vi se i kapitel 7.
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6 BRISTER OCH FALLGROPAR

Innehåll
Införandet av PKI kan givetvis medföra en hel del problem. Flera av dessa undviks enkelt om
man på förhand har vetskap om dem –detta kapitel syftar alltså till att fungera som en
upplysning. Vi ska även gå igenom vad lagen har att säga om olika typer av signaturer och
vilka utfärdare av certifikat som omfattas av lagen.



Sidan 42

6.1 INLEDNING

Naturligtvis finns det problem med de lösningar som publicerats i tidigare kapitel. Vi löste
problemet med att knyta en publik nyckel till en viss person genom införandet av certifikat,
men lösningen är inte helt problemfri. Vi har även frågetecken kring nyckelhanteringen och
dess implikationer. Användarna är ovana vid det nya sätt på vilket de ska arbeta och måste ges
en viss inkörningsperiod.
En del frågor beror på att tekniken är omogen i användarnas sinne, och löses således med
tiden. Till dess sorteras de in under ”brister och fallgropar”.

6.2 ROLLER OCH CERTIFIKAT

Det finns även andra aspekter på certifikatmodellen. Hur ska man spegla en persons roll inom
ett företag? Är den anställde en systemadministratör, webbmakare eller vanlig användare?
Rollerna ändras oftare än personens identitet och om man tvingas ha flera certifikat, en för
varje roll kan det snabbt bli flera. Inom datasäkerhet är det ju oftast en persons rättigheter man
vill få reda på, snarare än dennes identitet. Således kan administratörerna äga flera certifikat;
ett som ”vanlig” användare för ickesystemadministrativa handlingar, ett för administrering av
datorer och systemen, ett för hantering av säkerhetskopieringen osv. Hanteringen härav kan
vara problematisk.

6.2.1 UTGIVNING AV CERTIFIKAT

Ett exempel på när certifikatutgivningen inte fungerade som den skulle är när VeriSign av
misstag gav ut certifikat till en bedragare, som utgav sig för att vara från Microsoft32. Felet
berodde på den mänskliga faktorn och visar än en gång att man inom datasäkerhet faktiskt har
att göra med människor och inte med ofelbara maskiner varför man måste ta dem i beräkning.

Det spelar ingen roll hur säkert ett system kan bli vid PKI-implementering om inte
användarna som innehar certifikaten är betrodda. Kan en bedragare lura RA att skicka en
certifikatbegäran till CA har denne faktiskt förskansat sig en identitet i kryptografisk mening
och äger rätt att signera, kryptera och erhålla information inom certifikatets räckvidd. Som ett
första försvar bör man införa rigorösa kontroller av ansökandes identitet samt att det
nyckelpar de presenterar verkligen är rätt.

6.3 NYCKELHANTERING

Det finns givetvis även frågor som rör ett par av de grundläggande delarna inom PKI;
nycklarna:

• Privata nycklar
För att försäkra sig om att den privata nyckeln inte hamnar i fel händer,
måste den genereras under uppsyn av ägaren dvs. användaren
Den måste lagras på ett säkerhetsmässigt relevant sätt; det måste även
existera en kopia av den privata nyckeln, likaledes säkert lagrad
Om tvivel om en privat nyckels äkthet uppstår, måste den eventuellt
revokeras. Denna procedur måste iakttas med största försiktighet
eftersom man trots allt ifrågasätter information signerad med en privat

32 En artikel finns här:
http://www.infoworld.com/articles/hn/xml/01/03/22/010322hnmicroversign.xml?0323fram
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nyckel. Å andra sidan måste den snabbt verkställas eftersom det ändå
finns en chans att den hamnat i fel händer.

• Publika nycklar
Registrering av publika nycklar och certifikat i kataloger kan ge andra
åtkomst till upplysningar man inte önskar lämna ut.

Den ytterst viktiga frågan hur man lagrar den privata nyckeln kan ge upphov till frågor som:
”Lagras den på ett i sammanhanget säkerhetsmässigt relevant ställe? På ett löstagbart medium
som sedan låses in? Hur vaktas det i så fall? Hur är det med den fysiska säkerheten?”
Dessa rutiner bör noga undersökas för att förtroendet för PKI ska upprätthållas.

6.4 CRL
Spärrlistan, CRL, utgör en central del av förtroendet för PKI. Den springande punkten är hur
listan uppdateras, eller, mer precist uttryckt, hur den överensstämmer med verkligheten. Att
den inte skulle uppdateras korrekt eller att en ändring i listan inte skulle slå igenom direkt, kan
närmast jämföras med att ingenting görs när du ringer för att spärra ditt borttappade
kreditkort. Effekterna här kan dock bli mer ödesdigra. Om ett certifikat kommer i fel händer
och utnyttjas kan de i princip göra allting användaren som äger certifikatet kan33; de kan
signera information, kryptera den, dekryptera dokument menade endast för den rättmätige
ägarens ögon. Dessa handlingar kan vara svåra att förneka i efterhand; en finess är att man ska
kunna förhindra så kallad ”non-repudiation”, alltså att du i efterhand ska kunna förneka en
handling baserad på ditt certifikat. Man bör noga sätta sig in i hur den CRL man ska använda
sig av fungerar, hur uppdateringar sköts osv. Man bör även ta reda på ”fakta från
verkligheten” –kanske lite statistik över hur lång tid det tar för ändringar att slå igenom i
verkliga fall.

6.5 FÖRTROENDE FÖR CA
Men varför litar man på CA? Vem inrättar den?
Ett företag som står i begrepp att implementera PKI måste noggrant definiera hur CA ska
skötas, och vilka principer den ska ha. Detta är ett av de viktigaste steg i implementeringen av
PKI. En CP, certifikatpolicy (eng. Certificate Policy), och en CPS, ett dokument som ur ett
praktiskt synsätt tolkar certifikatspolicyn (eng. Certificate Practice Statement), definierar
dessa principer. Dessa handlingar skall publiceras så att var och en som har intresse i att
ansöka om ett certifikat, kan läsa dem t ex med hjälp av http-protokollet via en webbläsare.

Det är härigenom en CA får sin status som betrodd eller icke betrodd.

Den intresserade kan ta del av VeriSigns34, en av de stora aktörerna på marknaden, policy
enligt länkarna nedan [2001-12-08]:

http://www.verisign.com/repository/vtnCp.html
http://www.verisign.com/repository/CPS/

33 Inom tjänstens räckvidd
34 http://www.verisign.com
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6.6 ANVÄNDARNA

PKI är ett kraftfullt sätt att höja nivån på säkerheten ytterligare ett par snäpp. Dessa höjningar
kan även vara käppar i hjulet för dem som inte vet att använda dem rätt. En användare som av
misstag signerar information som inte skulle signeras har naturligtvis skapat en säkerhetsrisk.
Kanske ignorerar de att använda funktionerna eller så vet de inte varför och när de ska
använda dem. Här måste företaget gå in med ordentlig utbildning och information på ett tidigt
stadium för att i möjligaste mån förhindra att dessa –onödiga– situationer uppstår.
Ett annat problem som gör sig påmint är hur informationen av certifikatet visas när du
ansluter till en server. Oftast dyker det upp en ruta som påkallar användarens uppmärksamhet
och uppmanar denne att läsa igenom vad som står där. I fler fall än vad som är nyttigt för de
systemansvarigas hälsa, läses inte den informationen särskilt noggrant, utan användaren nöjer
sig med att ha sett ”någonting om att sidan hade ett certifikat”. Eller hade den det? Det är inte
speciellt svårt att inse hur en sådan situation lätt skulle kunna användas för att lura en
användare till en sida med ett falskt certifikat –om ens något– för att därefter lura denne att
hämta hem ett program skrivet med illasinnade förtecken. Läxan blir att bara för att en sida
eller ett program för nedladdning innehar ett certifikat, blir det inte betrott av dig för det!

Användare måste betraktas som helt okunniga om säkerhet –det är ju inte deras jobb att
säkra system– och måste tyvärr behandlas därefter!

6.7 JURIDISKA ASPEKTER

Informationen i det här kapitlet är inhämtat från [JUR 1], se appendix D.

Den 1 januari 2001 trädde lagen om kvalificerade elektroniska signaturer i kraft, efter ett EG-
direktiv som antogs den 30 november 1999. Syftet med direktivet var att samordna
medlemsstaternas tekniska och juridiska arbete gällande elektroniska signaturer för att röja
undan hinder mot den inre marknaden.
Frågan man vill besvara är om elektroniska signaturer kan ges samma status som
konventionella namnunderskrifter, samt att utreda dess bevisverkan. De gånger lagtexter
hänvisar till ”namnunderskrift” ska det inte tolkas som att elektroniska dokument eller dito
signaturer –i sin nuvarande form– kan ersätta traditionella pappersdokument eller
underskrifter. Dock kan särskilda regler göra det möjligt att tillåta sådana.
Vad gäller frågan om bevisverkan är det klarare: i Sverige har vi något som kallas för fri
bevisprövning, vilket säger att det inte finns några begränsningar för vilka källor som får
användas som bevis i en rättegång, samt att en domare inte är bunden av särskilda regler för
hur bevis ska värderas. Detta innebär att det inte finns några hinder att en svensk domstol kan
komma att beakta bevis från t ex elektroniska signaturer. Från en europeisk synvinkel, innebär
det att elektroniska dokument och signaturer kan ges rättsverkan.
För Sveriges del är den stora nyheten snarare vilka aktörer på certifikatutgivningsmarknaden
som ska omfattas av lagen.

Titeln på lagen till trots, så omfattar den inte bara kvalificerade elektroniska signaturer utan
även de signaturer som inte kan räknas som kvalificerade. Således uppstod en
namnförbistring, vilket inte utgjorde grund för ett namnbyte, däremot statuerades ett syfte:

”Syftet med denna lag är att underlätta användningen av elektroniska signaturer, genom
bestämmelser om säkra anordningar för signaturframställning, om kvalificerade certifikat
för elektroniska signaturer och om utfärdande av sådana certifikat.

Lagen gäller sådana certifikatutfärdare som är etablerade i Sverige och som utfärdar
kvalificerade certifikat till allmänheten.”
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Tillämpningsområdet är således avgränsat, såtillvida att den endast gäller de
certifikatutfärdare som ger ut certifikat som uppfyller följande villkor:

• Certifikaten anges ha en viss säkerhetsnivå
• De utfärdas till allmänheten.35

Vad räknas då till ”allmänheten”? EG-direktivet har inte ämnat reglera de så kallade slutna
systemen utan snarare de öppna, vilka då menas i det svenska förslaget som ”allmänhet”.
Exempel på ett slutet system är bankernas Internettjänster vilka förutsätter att ett avtal har
ingåtts mellan banken i fråga och kunden, eller när ett certifikat utfärdas för användning av ett
företag.
Vad som betraktas som öppna system är svårare att avgöra: Dock har man sagt att det inte är
storleken på gruppen, ”allmänheten”, som ska vara avgörande, utan snarare är det följande
man utgår ifrån:

”att det rör sig om utfärdande till allmänheten när en certifikatutfärdare erbjuder ett
certifikat som är avsett att användas vid kommunikationer med andra än
certifikatutfärdaren, alltså en tredje part, och det inte föreligger något kontraktsförhållande
mellan utfärdaren och denne tredje part”.

Lagen blir dock inte tillämplig bara för att en certifikatutgivare riktar sig till allmänheten.
Certifikatet ifråga måste även vara ett kvalificerat certifikat, och det är först då rättsskyddet
kommer in och träder i kraft och skadeståndsansvaret kan komma på tal.

Vad är då en kvalificerad elektronisk signatur?
Till att börja med skiljer lagen på tre olika typer av signaturer:

• Elektronisk signatur: ”Data i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till
andra elektroniska data och används för att kontrollera att innehållet härrör från den som
framstår som utställare och att det inte har förvanskats.”

• Avancerad elektronisk signatur: Elektronisk signatur som
• är knuten uteslutande till en undertecknare
• gör det möjligt att identifiera undertecknaren
• är skapad med hjälpmedel som endast undertecknaren kontrollerar
• är knuten till andra elektroniska data på ett sådant sätt att förvanskningar av dessa

data kan upptäckas

• Kvalificerad elektronisk signatur: Avancerad elektronisk signatur som är baserad på ett
kvalificerat certifikat och som är skapad av en säker anordning för signaturframställning

En förklaring av begreppen torde vara på sin plats. En enkel elektronisk signatur behöver inte
vara knuten till en fysisk person, vilket måste vara fallet för en avancerad elektronisk signatur.
Även certifikaten har blivit uppdelade i enkla och kvalificerade certifikat. Ett kvalificerat
certifikat måste ha ett visst innehåll, t ex undertecknarens identitet, certifikatets giltighet och

35 Certifikat kan i detta sammanhang beskrivas som ett elektroniskt intyg om vem som är innehavare av en viss elektronisk
signatur.
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eventuella begränsningar. Det exakta innehållet i certifikatet som ska mötas för att få kallas
kvalificerat finns beskrivet i lagens sjätte till sjunde paragraf.
Den svävande beskrivningen av ”den säkra anordningen” i sista punkten ställer krav på såväl
hård- som mjukvara, t ex genom att man endast, med rimlig sannolikhet, bara ska kunna
generera en unik privat nyckel en gång, samt att andra inte kan komma åt eller använda den.
De som ändå, efter detta, väljer att utfärda kvalificerade certifikat till allmänheten får finna sig
i att omfattas av de bestämmelser som innefattar utgivandet av certifikaten (paragraf 9-13),
anmälan till tillsynsmyndigheten36 (paragraf 8), tillsyn (paragraf 18-21) och
skadeståndsansvar (paragraf 14-15).
För att certifikatutgivaren ska anses som pålitlig måste denne ha personal med acceptabel
kompetens och erfarenhet, använda säkra system samt kunna bära risken för skadestånd et
cetera.

Lagen om kvalificerade signaturer medför ett par intressanta konsekvenser: Om det i en lag
eller författning ställs krav på egenhändig underskrift eller motsvarande och om det är tillåtet
att med elektroniska medel uppfylla detta, så skall en kvalificerad elektronisk signatur
uppfylla det kravet. Men, om kommunikation med eller mellan myndigheter avses kan
användningen av elektroniska signaturer förses med fler krav.

Emellanåt finns användningen av elektroniska signaturer inom den offentliga förvaltningen
särreglerad i den svenska lagen, och går ut på att det är tillåtet att lägga på extra krav på de
elektroniska signaturerna vid myndighetskommunikation, under förutsättning att dessa krav är
objektiva och icke-diskriminerande. Dessa ytterligare krav kan vara särskilt medgivande från
myndigheten ifråga och att viss utrustning skall användas.

Ett sista ord om elektronisk signering kan vara på sin plats. De flesta människor har en invand
avvaktande inställning innan de skriver på ett kontrakt. Det är inte alls säkert, att denna
försiktighet omedelbart låter sig överföras till elektronisk form.
Det är en sak att ha ett papper framför sig, läsa det finstilta, egenhändigt skriva under, kanske
”på heder och samvete” mot att trycka på en knapp i ett program på datorn.

36 Tillsynsmyndigheten föreslås bli Post- och telestyrelsen, PTS
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7 REKOMMENDATIONER FÖR INFÖRANDE AV PKI

Innehåll
I detta avsnitt ska vi ge rekommendationer när man ska införa PKI. Vi ska behandla aspekter
såsom implementeringen, olika typer av lösningar, kravspecifikationer, samt ge råd vid
författande av CP och CPS.
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7.1 INLEDNING

När man ska införa PKI finns det naturligtvis en hel del saker att tänka igenom en gång extra
innan man skrider till verket. Behov, krav, implementering, tillgång och resurser är aspekter
man bör ha mycket klara för sig för att införandet av PKI ska bli lyckat. I detta kapitel ska vi
försöka peka på ett par av de punkter man kan ha i bakhuvudet innan man sätter igång.

7.2 IMPLEMENTERINGEN: FÖRSTA STEGET

Det första steget i varje implementering är att behovspröva. Detta görs genom en
behovsanalys i vilken man reflekterar över följande frågor:

• Varför har vi ett behov av PKI?
• Vilka problem ska den lösa?
• Vilka är våra förväntningar på PKI-implementeringen?
• Vilka är våra förutsättningar?
• Kan PKIn samexistera med nuvarande säkerhetspolicy?
• Behöver företaget köpa in kompetens eller finns den redan?
• Vilka är de ekonomiska vinningarna i relation till nyttan?
• Vad händer om vi inte inför PKI?

Det är klädsamt att bära skepsisismens syn när man analyserar behovet, om idén överlever
kan man vara mer övertygad om att behovet verkligen finns: Många företag har kastat sig in i
olika säkerhetslösningar bara av den anledningen att branschkännare och andra förstå-sig-
påare säger så.
Först när dessa frågor är noga utredda och man har övertygat sig om behovet, eller ej, kan
man skrida till verket med en eventuell implementering.

7.2.1 TYP AV LÖSNING

Valet om man ska installera sin egen PKI-lösning eller om man ska köpa tjänster av ett annat
företag är en annan fråga man tidigt måste bestämma. Ska PKIn endast existera inom
företagets ramar är det inget som hindrar från att man egenhändigt sätter upp en CA och ger ut
certifikat till sina anställda med de uppenbara begränsningar detta medför.
För att veta vilket man ska välja, måste de inblandade ha stor vetskap om de ingående delarna
i PKI och därtill känna till företagets behov och dess kapacitet väl för en eventuell egen
implementering.
Ett inte ovanligt fall är att ett företag agerar som sin egen RA och köper in CA-tjänsten
utifrån.
Följande enkla tabell visar relationerna mellan kostnad, kontroll och komplexitet för olika val:

Val Kostnad Kontroll Komplexitet
Egen CA Hög Hög Hög
Köp av tjänster Medel Låg Låg
Agerande som RA, köp
av CA-tjänsten

Medel Medel Medel

Tabell 7.1: Relationer mellan kostnad, kontroll och komplexitet för olika val
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Modellen att vara sin egen RA är inte bara en vanlig utan även en mycket naturlig väg att gå,
speciellt för företag och organisationer som inte har intresse eller resurser av att underhålla en
egen CA. Processen att identifiera ett subjekt och dennes ansökan om certifikat torde kunna
genomföras i samband med all annan registrering som har med en anställning att göra. För ett
företag som står i begrepp att införa PKI hos en redan befintlig användarskara skulle en enkel
registrering på företagets intranät kunna vara modellen, där de även får identifiera sig med
anställningsnummer eller dylikt.

7.2.2 KRAVSPECIFIKATION

När man bestämt sig för en implementering, är nästa steg, oavsett om man ämnar köpa
tjänsten utifrån eller göra det själv, att sätta upp en tydlig kravspecifikation. I denna del bör
man se till att språket inte ger utrymme för några missförstånd, samt att så noga som möjligt
specificera vilka funktioner man förväntar sig av en framtida PKI. Förväntningarna bör ha
framgått från den tidigare analysen.

• Vad har vi för krav på hårdvaran att utgå från?
• Vilket operativsystem körs idag?
• Hur ska man lagra de privata nycklarna? Hårda/mjuka certifikat?
• Vad vill vi åstadkomma med PKIn? Filkryptering, e-postsignering, VPN…?
• Hur ska vi sköta certifikat– och spärrlistan?
• Vilka investeringar måste vi göra för att uppfylla kraven?

Vi har även krav på hur vi vill att vår infrastruktur ska se ut, hur den ska fungera:

• Hur ska användarna bemötas i gränssnittet?
• Hur samverkar vår lösning med annan, ny hårdvara?
• Hur samverkar vår lösning med andras PKI-lösningar?
• Vilken prestanda kan vi räkna med?

Vad gäller den driftsmässiga och administrativa delen gäller det att utforma tydliga krav och
riktlinjer för CA-instansen. Exempel på krav kan vara:

• Loggningsinformation och statistik
• Säkerhet- och katastrofhantering
• Hur ska behörigheter för olika roller och individer skötas?
• Krav på att vi ska kunna spåra transaktioner
• Utgivning, verifiering och revokering av certifikat

Systemet ska även omfattas av krav på drift, underhåll och support, begrepp som är viktiga ur
tillgänglighetssynpunkt –förtroendet för tjänsten.

• Vilken tillförlitlighet kan vi räkna med? Vad har andra uppnått?
• Hur agerar systemet vid byte av hård eller mjukvara?
• Vilka medel har vi för att förhindra yttre störningar?

Givetvis finns ekonomiska krav på utförandet:

• Licensiering
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• Garantiåtaganden
• Tidsplan för betalning

Andra krav kan naturligtvis tillkomma beroende på faktorer som företagets storlek och andra
individuella behov.
När en kravspecifikation är upprättad, är det dags för leverantörerna att komma med anbud
och presentera sina förslag Därefter kan anbudsutvärderingen påbörjas och den darwinistiska
principen tänks träda i kraft. Man bör tänka på att PKI-leverantörerna idag inte har överdrivet
stor kundbasis, och man bör gå försiktigt fram, då även de är tämligen nya på marknaden. Det
är en god regel att undersöka samtliga anbud med extra stor vaksamhet och kritiskt granska
deras förslag. Det är lätt att förblindas av alla löften om övertygad suveränitet för de egna
produkterna.

7.2.3 IMPLEMENTERING

När väl ett anbud godtagits, är implementeringen nästa steg att ta. Här skapas och införs
dokumentationen av policys, tekniska rutiner, samt utbildning av personal. De delmoment
denna del kan tänkas bestå av är:

• Testning: Kontroll och testkörning av utvalda komponenter som man under denna fas
bör bekanta sig med.

• Pilot: Här gäller det att köra systemet i en testmiljö under en begränsad tid. En
lämplig storlek som nämnts, bland annat när Statskontoret genomförde upphandling av
tjänster för elektronisk identifiering, är tio klienter. När testperioden är över sker en
utvärdering av pilotprojektet. Resultaten återkopplas givetvis för eventuella
förbättringar.

• Liten skala: Om piloten faller väl ut, kör man igång med en skarp version av systemet
på en begränsad del av organisationen. Märk att det inte längre är fråga om ett
pilottest: Användarna bör vara ”riktiga” användare från företaget.

• Full skala: En fullständig implementering.

En omfattande utvärdering bör göras, kanske med återkommande intervall, för att se om de
förväntningar man hade i projektets början motsvarar det sjösatta systemet.
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Figur 7 nedan är ursprungligen publicerad i rapporten ”Introduction of an IT-security
infrastructure –PKI” av Thomas Anderson & Christian Mårtensson utgiven vid Växjö
Universitet 2000:

Figur 7.1: Exempel på förfarande vid PKI-implementering

7.2.4 KRAV PÅ LEVERANTÖREN

Givetvis bör man ställa krav på leverantören även innan ett köp har genomförts. Inte alltför
orimliga krav skulle kunna vara att få hjälp med att sätta upp en testmiljö som du vill köra
under begränsad tid med den hårdvara du har tänkt dig att implementera i framtiden. Det är
ingen dum idé att låta flera leverantörers lösningar köras simultant under denna testfas
eftersom man då enklare upptäcker skillnader i systemen. Genom att göra så, vinner man även
nyttig kunskap om systemen och får genom detta en längre utbildnings- och
tillvänjningsperiod.
Även om man inte kan kräva det, bör man kunna få support och hjälp som liknar den som
ingår i det skarpa köpet. De flesta aktörer på marknaden är när det kommer till kritan måna
om sina eventuella kunder och man har allt att vinna genom att pressa dem och ställa krav på
dem; särskilt när det handlar om säkerhetskritiska lösningar som PKI!

7.3 FÖRFATTANDET AV CP/CPS
Även om man beslutar att köpa in CA tjänsten utifrån, kan man dra nytta av vad som står
nedan. Inte minst genom att man får en bild av vad man kan förvänta sig av leverantörens CP
och CPS.

Om en organisation väljer att inrätta en egen CA, skall en CP och en CPS upprättas.
Skapandet av en CP och tillhörande CPS är ett av de viktigaste stegen i PKI-satsning,
eftersom den speglar förtroendet hos de ingående komponenterna. Designen och skapandet av
dessa viktiga dokument skall genomföras av en policygrupp på företaget, som med fördel kan
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vara samma grupp som utformar företagets övriga policys inom IT-frågor. Denna grupp är
även ansvarig för underhållet och utvecklingen av dokumentet, vars ansvar klart bör statueras
i CP.

Vi börjar med att se vad man bör tänka på när man skriver certifieringspolicyn.
Den ska tydligt reflektera organisationens policy och de två ledorden bör vara ”stringens” och
”definitionstydlighet”. Vidare bör man veta att en CP inte på några sätt reflekterar
organisationens nuvarande plattform vad gäller datorsystem –dessa ska CPS ta hand om: en
CP skall vara helt arkitekturoberoende.

När det kommer till författandet av CPS, bör man inrätta en speciell grupp som handhar
ansvaret för detta dokuments vidareutveckling och underhåll (Operation Authority).
Följande punkter återfinns i ”Certificate Policies and Certification Practises Statement” 37

utgivna av Entrust Inc. och är här presenterade i sin ursprungliga form.

• Allmän information och tillämpbarhet:

Vilken CP ska denna CPS stämma överens med?
Ungefär hur stor är användarskaran?
Vilka standarder ska efterlevas?
Hur används namn i certifikaten?
I vilken namnrymd (delträd i X.500) ska CA utfärda certifikaten38?

• Identifikation/autentisering

CPS ska beskriva vilka mekanismer som används för att verifiera och
autentisera identiteten hos alla ingående parter samt vilka privilegier
som är ordnade till dessa parter/roller

• Nyckelhantering

Hur sköts nycklarnas
• Generering?
• Livslängdsbestämmande?
• Förnyelse?
• Revokering?

Val av:
• Signeringsalgoritmer för certifikaten och för annan information
• Validitetsperioder för certifikat

37 http://www.entrust.com/resources/pdf/cps.pdf
38 Se t ex kapitel 5.2 om hur LDAP är uppbyggt
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• Fysisk säkerhet

CPS skall beskriva hur den fysiska säkerheten sköts, såsom
• Personalkontroll
• Procedurkontroll
• Fysisk kontroll

• Praktiskt handhavande

Skall beskriva hur CA, RA och administratörerna utför följande
operationer/hanterar följande händelser:

• Registrering av unika namn
• Revokering
• Attacker mot/knäckande av någons privata nyckel
• Återskapande av privat nyckel
• Uppdatering av certifikat
• Katastrofhantering
• Loggning av händelser
• Förhindrande av att känslig information läcker ut t ex hot mot

den personliga integriteten

• Juridiska aspekter

Skydd av data; integritet
Hur ska användaren få veta vilka begränsningar av garantiåtaganden
som gäller? Även åtaganden och godkännande av åtaganden skall
framgå i texten
Juridiska göromål i vart och ett av följande

• CAs trovärdighet
• CAs åtaganden
• Användarens åtaganden
• Huvudmannens åtagande
• Godkännande av begränsande åtaganden

• Korscertifieringsöverenskommelse

Oberoende organisationer bör upprätta en överenskommelse om
korscertifiering. Överenskommelsen bör ”tvinga” organisationerna att
till sina CPS foga klargörande hur dispyter ska hanteras om det visar
sig att någon part inte uppfyller det stadgade.

• Certifikat och CRL profil/skelett

CPS bör inkludera ett exempel på ett generellt certifikat och på en
generell CRL samt hur katalogstrukturen där de förvaras ser ut
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• CPS administration
CPS bör innehålla en del som beskriver hur dokumentet ska utvecklas
och administreras

Ett ramverk, som hjälp när man skriver CP och CPS, finns dokumenterade i RFC 252739.
Det kan vara en god idé att läsa igenom andra organisationers CP och CPS för att bilda sig en
uppfattning hur man själv ska skriva en.

7.4 ANVÄNDARNA

Ett system kan vara otroligt kraftfullt och säkert, vilket dock inte spelar någon som helst roll
när det kommer till hur det handhas. Om inte den underhållstekniska personalen klarar av att
sköta och underhålla systemet undermineras hela det förtroende som systemet från början var
tänkt att skapa –vilket i princip gör tjänsten värdelös. En idé vore att låta personalen certifiera
sig genom kurser och examinationer.
När det kommer till den användande delen av personalen är ens första och viktigaste mål att
få dem att inse nyttan av PKI. Därefter måste man se till att samtliga får en ordentlig
utbildning samt ge dem klara regler för hur de ska använda systemet, var de kan få hjälp osv.
Någonting att tänka på kan vara att man bör gå ut och informera personalen så att alla har viss
kännedom om vad som ska införas och vad som är på gång innan projektet är färdigt. Detta
för att i möjligaste mån befästa tanken och låta dem vänja sig; en implementering handlar ju
inte bara om att ro i land den tekniska biten. Nya saker och tekniker måste få grund i
användarna, särskilt om de är mer av det icke-teknikorienterade slaget. Precis som man själv
förväntar sig att leverantören ska sköta sina uppgifter väl, förväntar sig den egna personalen
detsamma av dem som sköter PKIn i företaget.

7.5 GENERELLA REKOMMENDATIONER

Det existerar en mängd standarder, utkast till standarder och standarder betraktade som ”de
facto”–standarder idag. Härav är det mycket viktigt att på förhand ta kontakt med andra
företag –de är inte många– som infört PKI och ta reda på vilket system de kör, hur det har
fungerat, vilka erfarenheter de har av den produkten/leverantören osv.

Nedan följer viktiga punkter att beakta

Interoperabilitet
Det största orosmolnet på PKI-himlen är faktiskt ett resultat av den rika flora
leverantörer som finns idag. Det de allra flesta frågar om är om en viss leverantörs
lösning är interoperabel med en annan tillverkares lösning –och det med rätta! Ingen
vill riskera att hamna i en avgränsad miljö som inte enkelt låter sig expanderas vare sig
inom eller utanför företaget.
PKI befinner sig ännu i en tidig fas och ingen kan med säkerhet förutsäga vilka behov
framtiden för med sig, vilket ytterligare betonar vikten av att ha satsat på en leverantör
med standarder i ryggen och en öppen lösning, vilket naturligtvis måste ha insetts
redan under implementeringen.

39 Se http://www.ietf.org/rfc/rfc2527.txt.
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Användarvänlighet
Användarvänlighet är ett begrepp, som om man följer det snabbt betalar tillbaka sig
genom att det direkt påverkar utbildnings– , underhålls– och konfigurationskostnader.
Ett enkelt och intuitivt gränssnitt leder till att färre fel görs från användarnas sida och
att osäkerheten kring handhavandet av applikationerna minskar.

Skalbarhet och flexibilitet
Man bör även ta ställning till hur företagets behov kan komma att ändras i framtiden.
Kan leverantören vara med på och leva upp till era förändringar? Hur skalar hans
produkt om ni skulle behöva utöka organisationen? Vilka löften kan han ge för detta?
Ett system som väl skalas uppåt för en växande användarskara måste även enkelt
kunna göras så, varför flexibilitet är en önskad egenskap; skalningen ska inte innebära
alltför stora kostnader ifråga om hårdvara eller tid.

Säkerhet hos CA och RA
CA och RA är centrala och ytterst vitala delar i alla PKIer. Skulle en CAs nycklar
knäckas, kommer hela systemet att undergrävas vilket kommer att kosta tid, pengar
och förtroende för tjänsten. Således borde CAs privata nyckel lagras på enheter som
skyddar mot fysiskt intrång genom så kallade ”Tamper Resistant Hardware”40.
Exempel på sådana enheter är aktiva kort och en del tillåter inte ens nycklarna att
lämna kortet; enda chansen att utnyttja dem är att ha fysisk tillgång till kortet.
All access till CA och RA bör skötas genom stark autentisering såsom med hjälp av
aktiva kort, och man kan även tänka sig att tillgången till CA delades ut så att flera
operatörer krävs för att logga in och starta certifieringsprocessen.
All aktivitet hos CA och RA skall loggas och varje händelse bör fås en tidstämpel och
informationen bör signeras digitalt, för att förhindra förfalskade inskrivningar. Vill
man vara extra säker bör man låta evaluera säkerheten av CA och RA av en oberoende
kontrollant, t ex mot ITSEC41.
Vad gäller RA bör man se till att registreringen sker ”ansikte mot ansikte” för att i
möjligaste mån förhindra att certifikat ges ut till obehöriga personer. Dock, om
organisationen är väl förtrogen med användarskaran, kan en automatiserad process
initieras utan att säkerheten sätt på spel.

Garantier, åtaganden och pålitlighet
Man bör även noga undersöka leverantören och se vilka referenser denne har för att i
möjligaste mån försäkra sig själv om hur säkert leverantören kan uppfylla sina
åtaganden, samt för att skapa sig en bild av hur väl denne kan komma att uppfylla de
krav du som eventuell kund ställt upp.

40 Se Appendix C för förklaring
41 Se Appendix C för förklaring
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8 SLUTSATSER

Innehåll
En avslutande sammanfattning av de resultat som kommit fram.
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8.1 SLUTSATSER

Datasäkerhet kan ses ur många perspektiv. Inledningsvis fann vi en definition ur ITSEC som
försökte reducera antalet perspektiv till tre

• Konfidentialitet
• Integritet
• Tillgänglighet

I rapporten har vi koncentrerat oss på de två första begreppen, konfidentialitet och integritet, i
vår strävan att utröna hur vi kan behandla frågor rörande autentisering och sekretess av
subjekt, objekt och information. Hot mot konfidentialiteten och integriteten av information
kan med fördel tacklas med kryptering, och då speciellt den asymmetriska krypteringen.
Denna metod allena är dock inte allt.
En SSL-säkrad webbserver innebör att trafiken du skickar över nätverket är säkrad med hjälp
av kryptering och därmed kommunicerar du säkert med någon, men med vem? En liknelse
med ett mörkt och avlyssningssäkert rum i vilket du talar med en okänd person slående.

Därmed bereds väg för att helt eller delvis eliminera dessa problem genom att låta en tredje
betrodd part intyga kopplingen mellan ett subjekts publika nyckel och dennes identitet. Vi
behöver även definiera regler för hur vi ska ge ut, verifiera och revokera certifikat samt hur de
enheter som ska sköta detta ska agera. De regler vi ställer upp för hur certifikaten handhas
bildar tillsammans med de betrodda enheterna begreppet PKI.

PKI erbjuder verktyg för att säkra integritet, konfidentialitet och metoder att autentisera
objekt. Bland användningsområdena finner vi t ex autentisering av användare och andra
objekt, kryptering och signering av känslig information, tidsstämpling av data samt VPN.

Eftersom PKI avser att tackla säkerhetshot, måste ett införande föregås med mycket
noggranna planeringar gällande de krav man har och vad man vill uppnå. Stor vikt måste
således fästas vid såväl behovsanalysen i vilken man klart statuerar ett eventuellt behov av
PKI som vid kravspecifikationen där ens krav på funktioner ges tillkänna.
Under hela implementationen är det viktigt att återknyta till de behov och krav man i början
ställde upp, för att undvika kompromisser och tummande på säkerheten. Man bör även med
återkommande intervall såväl under som efter implementeringen undersöka om man uppnått
målen eller inte för att i tid rätta till processen.
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En av de viktigare frågorna man måste ta ställning till är hur man ska agera vad gäller
certifikatutgivning och registreringen av de certifikatansökande. Ett företag agerar ofta som
sin egen RA, medan CA-tjänsterna hyrs eller köps in av någon lämplig leverantör. Det finns
dock inga hinder från att det hugade företaget själv agerar CA.
Ska en egen CA skötas, är certifikatpolicyn, CP, ett av de viktigaste dokument kan skrivas. I
CP ska man klart och tydligt tala om de regler som företaget har för de grundläggande
handlingarna som gäller för certifikat.
Likaledes bör man skriva en CPS, som i mer konkreta ordalag beskriver certifikatspolicyn, i
vilken man bör tänka på följande punkter:

• Allmän information och tillämpbarhet:
• Identifikation/autentisering
• Nyckelhantering
• Fysisk säkerhet
• Praktiskt handhavande
• Juridiska aspekter
• Korscertifieringsöverenskommelse
• Certifikat och CRL profil/skelett
• CPS administration

Att läsa redan upprättade CP och CPSer är en god hjälp såväl som de riktlinjer som finns i
RFC 2527.

Genomgående har vikten av systemets möjligheter till interoperabilitet och skalbarhet
betonats särskilt noga, detta för att i möjligaste mån framtidssäkra systemet. Här kan inget
mer rekommenderas än att man hellre bör hålla sig till de etablerade standarder som redan
finns.

Såväl administratörerna som användarna måste få ordentlig utbildning i handhavandet av PKI,
där man även bör informera om följande ämnen:

• Varför behovet har uppkommit?
• Vilka hot som ska angripas och lösas med det nya systemet
• Noga visa hur de nya applikationerna används, samt
• Riskerna av att inte använda dem

Risken om inte detta görs noggrant är att användarna inte tar de hot som ska avvärjas på
allvar. Företaget bör även överväga om kurser inte bör avslutas med någon form av
examination.
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Vi har pekat ut standarder och riktlinjer som tagits fram för vart och ett av dessa
tillämpningar.
Erkända standarder som LDAP för hantering av katalogtjänster, X.509 v3 kompatibla
certifikat samt S/MIME för e-post vara en väl förankrad och en tämligen gedigen grund att
bygga på.
De produkter leverantörer erbjuder i dagsläget är väl medvetna om vikten av att stödja
standarder och det torde inte vara några problem att finna väl fungerande och interoperabla
lösningar. Till hjälp vid granskandet av standarder rekommenderas IETFs hemsida42 samt den
digra flora av RFC43 som där återfinns.

Att införa PKI är således en tidskrävande process men inte alls en omöjlig uppgift. Om tid ges
för noggranna förberedelser och överväganden i stil med de vi tagit upp, har man tagit ett bra
steg på vägen för en lyckad implementering.

När väl implementeringen är genomförd, har man tagit itu med två viktiga säkerhetshot mot
såväl konfidentialitet som integritet av information.

42 http://www.ietf.org
43 ”Request For Comment”, dvs. förslag till standarder som publicerats i väntan på standardisering, om de godtyckes.
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APPENDIX
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APPENDIX A -KRYPTERING

Innehåll
I denna del kommer vi att behandla grunderna om den kryptering som används i PKI. Vi
kommer att undersöka skillnaderna mellan asymmetrisk och symmetrisk kryptering, samt se
på olika krypteringsalgoritmer, hur kryptering, dekryptering och signering utförs i ett par
enkla exempel.



Sidan 64

A1.1 Inledning

Tanken med kryptering –av grekiskans ord för ”gömt ord”, kryptós lógos– är att man ska
kunna skicka meddelanden mellan parter utan att ”fel personer” ska kunna tillgodogöra sig
dem, inte ens om de fick det krypterade meddelandet i handen.
Innan vi ger oss i kast med att undersöka kryptering, bör vi först reda ut de semantiska
skillnaderna mellan följande ord: Kryptografi är läran om att göra text oläsbar, kryptoanalys
är vetenskapen om att knäcka krypterad text och kryptologi är de båda lärorna sammantagna.
Det är intressant att notera den vändning inom datasäkerhetsområdet som gjordes för tio-
femton år sedan. Innan dess, sades det enligt författaren till boken Dieter
Gollmann”Computer Security” att kryptologin inte hade något att tillföra datasäkerheten: Då
handlade det om TCB44, åtkomstkontroll, och formella verifieringar av säkerhetsmodeller osv.
Idag, däremot, har vinden vänt åt andra hållet och idag finns det inte mycket som inte
kryptering i någon form inte har ett botemedel mot.
Vi ska, trots denna eufori och framtidstro, försöka se på ämnet ur ett någorlunda mer sunt
perspektiv.

För att göra informationen oläsbar, måste man se till att förvränga den på ett bestämt sätt.
Processen måste naturligtvis även vara inverterbar, utan att inversen i någon mening blir
trivial.
Med ordet kryptosystem menar man avbildningen mellan två ändliga mängder M och C så att
en funktion E avbildar M på C och funktionen D avbildar C på M:

M C

Figur A1: Ett kryptosystem

Avbildningarna E och D, ”kryptering” respektive ”dekryptering”, förhåller sig till varandra
enligt

D(E(k))=k, för något element k∈ M
E(D(m))=m, för något element m∈ C

När man talar om kryptering och datasäkerhet bör man vara medveten om att skilja på två
tämligen grundläggande sätt att sköta nyckelhanteringen45: Symmetrisk och asymmetrisk
kryptering (eng. symmetric cryptography eller secret-key cryptography resp. asymmetric
cryptography eller public-key cryptography ).

Inom den symmetriska krypteringen har man bara en nyckel som används till såväl kryptering
som dekryptering av information. Fördelarna med symmetrisk kryptering är dess prestanda,
som ibland överstiger den asymmetriska krypteringen med flera tiopotenser. Nackdelen är
dock uppenbar; för att två parter ska kunna utbyta information säkert med symmetrisk

44 Trusted Computing Base
45 Här betänker man främst det utbyte av nycklar som sker

E

D
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kryptering, krävs att de båda känner till samma hemlighet, samma nyckel. Hur ska den
utbytas? Bor de båda parterna långt från varandra, kanske deras första tanke är att skicka den
som ett vanligt e-brev. Skickas den däri helt öppet och oskyddad, är risken stor att någon får
tag i den, och då har man förlorat själva betydelsen av att kryptera. Vidare kan telefonsamtal
avlyssnas; vanliga brev öppnas och läsas… Förutsatt att ett utbyte har skett säkert, kan två
parter under sekretess utbyta information, och därtill även vara säkra på att det är den andre
och ingen annan som skickat meddelandet, om de kan dekryptera det. ”Problem” uppstår om
man ska upprätta säker kommunikation med fler parter genom att en ganska ansenlig mängd
nycklar uppstår, och att många personer känner till hemligheten vilket ökar risken för att den
hemliga nyckeln hamnar i fel händer.

A2.1 SYMMETRISK VS ASYMMETRISK KRYPTERING

1976 föreslog Whitfield Diffie och Martin Hellman ett helt nytt kryptosystem, ”Kryptosystem
med offentlig nyckel”, i vilket parter tilläts kommunicera under sekretess två och två. Tanken
var att man inte skickade den hemliga nyckeln alls, och att varje användare hade två nycklar:
En för att kryptera, och en för att dekryptera informationen. Den ena nyckeln kallar man för
öppen eller publik nyckel (eng. ”public key”) och den kan fritt distribueras och användas av
vem som behagar. Den andra nyckeln kallas för hemlig eller privat nyckel (eng. ”secret key”)
och denna bör man vakta mycket noggrant. Märk väl att om man valde att gå den
symmetriska krypteringens väg, skulle man behöva fler nycklar, fastän man inom
asymmetrisk kryptering tilldelar varje användare två stycken. I själva verket är antalet nycklar
som går åt, i en mängd av n kommunikatörer, och där alla är förbundna två och två, lika med

2

)1(

2

−=���
����� nnn , medan användarna i det asymmetriska fallet endast har 2n nycklar, och därtill

endast behöver hålla sin egen privata nyckel hemlig.

De båda nycklarna är sammanlänkade matematiskt, eftersom man räknar fram den publika
nyckeln från den privata. Omvändningen, att från den publika nyckeln räkna fram den privata,
bör vara så pass tidskrävande att vinsterna därav inte står i rimlig proportion till varandra. Hur
detta kan göras framgår av exemplet nedan, som beskriver en av de första algoritmerna som
användes för asymmetrisk kryptering, kappsäcksalgoritmen46.
Den kommer från ett välkänt optimeringsproblem, kappsäcksproblemet, som säger:

”Antag att vi har en kappsäck som vi ska fylla med förpackningar –alla med en viss vikt av
betydelse– och att vi bara orkar med att bära ett visst antal kilogram. Givetvis vill vi packa
det viktigaste först, så att den säkert kommer med. Hur ska vi packa och vad ska vi ta
med?”

Då den har knäckts av Shamir och Zippel är dess värde mest historiskt, men är ändå ett bra
och belysande exempel.

Vi formulerar problemet som

}...1|{:

}1,0{

.. 112211
1

niii

adå

BaBaBaBaBaV

i

nnnn

n

i
ii

∈∀
∈

⋅+⋅++⋅+⋅=⋅= −−
=

46 Merkle-Hellman, 1978



Sidan 66

och det gäller alltså att finna samtliga ai så att summan, vikten, blir V. Om ap = 0 för något
p∈[1,n] betyder det att förpackningen Bp ej tas med, emedan aq =1 för något q∈[1,n] i sin tur
innebär att vi lägger i förpackning Bq . Notera att kappsäcksproblem är tämligen olinjära till
sin natur –bivillkoret är ju olinjärt– och den tid det tar att beräkna koefficienterna ai växer
exponentiellt med antalet ingående element, i. Meddelandet är vektorn ai och säger oss vilka
vikter som ska tas med. Nyckeln är en vektor med vikterna, och det krypterade meddelandet
är summan V. Algoritmen förlitar sig på att det finns två typer av kappsäcksproblem, ett som
är lösbart linjärt i tiden, och ett som inte förmodas vara det. Man skapar den publika nyckeln
från det svåra problemet, som kan kryptera meddelanden men inte dekryptera, medan den
privata nyckeln är det enklare problemet som används för dekryptering. Eftersom de flesta
inte bör känna till någon annans privata nyckel, måste en person som ska göra en attack mot
någons nyckel ofta lösa det svåra problemet istället att gå via den privata nyckeln.
Det enkla kappsäcksproblemet fås, om ens kappsäck endast innehåller element, vars summa
är strikt mindre än det nästa elementet. Nedan är n totala antalet element i kappsäcken:

}|),({då, jinjjiaa j
ji

i <∧≤∀<
<

En sådan kappsäck är mycket enkel att lösa: Ta helt enkelt elementet med störst vikt, och
jämför det med totala summan. Är elementet mindre, inkludera det i kappsäcken. Subtrahera
det från totalsumman och upprepa. Om totalsumman blir noll, så är problemet löst, annars
existerar det ingen lösning. Om ytterligare ett element läggs till ett sånt problem, kommer
lösningstiden endast öka med tiden det tar för ytterligare en operation att slutföras.
Däremot, betrakta ett svårt kappsäcksproblem, dvs. egenskapen (*) saknas, som har n
element. Alltså har vi 2n antal vikter att prova, vilket resulterar i att om vi lägger till ett
element till, kommer vi att fördubbla antalet möjliga viktkombinationer, vilket renderar i en
fördubbling av beräkningstiden.

Hur skapar vi då ett nyckelpar med den här metoden? Först skapar vi en kappsäck {B1,
B2,…Bj} med (*) egenskapen.

Därefter skapar vi ett tal n sådant att

=

>
j

i
iBn

1

och ett annat tal m sådant att gcd(n,m)=1 47. Vi beräknar nu nya vikter, bi, enligt:

nmBb ii mod⋅=

Vektorn {B,n,m} är den privata nyckeln och {b} är den publika.

47 “gcd”=”Greatest Common Divisor, det största heltal som delar n och m.

(*)
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Vi belyser det hela med ett exempel.

Vi har en kappsäck med den trevliga egenskapen beskriven av (*) ovan; t ex

{2, 6, 10, 20, 50, 65}

Vi har dessutom ett meddelande vi vill kryptera, som vi på lämpligt vis gjort om till binär
form:

101101001110110010

Enligt algoritmen väljer vi nu ett tal som är sådant att det är större än summan av talen
ingående i kappsäcken, t ex talet n=208 48, samt ett tal (m) som varje element i kappsäcken
ska multipliceras med, för att på så sätt erhålla den publika nyckeln. Vi väljer m=19.

195208mod1965

118208mod1950

172208mod1920

190208mod1910

114208mod196

38208mod192

=⋅
=⋅
=⋅
=⋅

=⋅
=⋅

Vi har nu erhållit den publika nyckeln som {38, 114, 190, 172, 118, 195}.
För att kryptera vårt meddelande, delas det upp i beståndsdelar med en längd som är lika
antalet element i kappsäcken, i det här fallet 6:

101101, 001110, 110010

Vi ”läser nu bara av” och får (en etta i meddelandet gör att vi tar med det elementet som
det motsvarar):

101101 motsvarar 38 + 190 + 172 + 195 = 595
001110 motsvarar 190 + 172 + 118 = 480
110010 motsvarar 38 + 114 + 118 = 270

Således, det krypterade meddelandet blir {595, 480, 270}.

För att dekryptera vet vi att en rättmätig mottagare av meddelandet känner till den privata
nyckeln, den ursprungliga kappsäcken, samt värdena på de värden som användes för att få
fram den publika nyckeln. Han måste även känna till inversen på det tal m som användes

48 Talen är valda för att de ska vara enkla att räkna med
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för att transformera kappsäcken. Att finna inversen till ett tal i modulo-algebra är inte det
enklaste. Det gäller alltså att finna det tal som satisfierar:

)(mod11 nmm =⋅ −

i vårt fall gäller det följande:

)208(mod119 1 =⋅ −m

vilket är ekvivalent med att finna två tal (x,a) där x=m-1 sådana att:

120819 +⋅=⋅ ax

Det finns givetvis algoritmer som finner inversen, den utökade Euklides algoritm är ett
sådant exempel, och den intresserade hänvisas till den utmärkta boken av Bruce Schneier:
”Applied Cryptography”, andra upplagan sid. 246-247 för ett exempel skrivet i C++.

Löser man något av de ekvivalenta problemen finner man att inversen till 19 (mod 208)
blir 11, och således:

58208mod11270

80208mod11480

97208mod11595

=⋅
=⋅
=⋅

Vi ser nu lätt att

97=2+10+20+65 vilket motsvarar 101101
80=10+20+50 vilket motsvarar 001110

58=2+6+50 vilket motsvarar 110010

I ”Applied Cryptography” rekommenderas det att riktiga implementationer av
kappsäcksalgoritmer bör innehålla element som är mellan 200 och 400 bitar långa, och det
tal man tar modulen med bör vara mellan 100 och 200 bitar långa. Det bör tilläggas att det
skulle ta en dator som testar alla tänkbara kombinationer med en fart av 1 000 000
möjligheter per sekund ungefär 1046 år innan den var klar. Man bör även känna till att detta
var 1993, och att kraven bör ha skärpts sen dess. Kappsäcksalgoritmer används inte idag,
eftersom man fann dem osäkra49: T ex har det demonstrerats hur attacken kunde
genomföras på en Apple II dator!

Naturligtvis finns det fler algoritmer för asymmetrisk kryptering, och vi kommer att belysa
asymmetrisk kryptering med en av de vanligast förekommande, RSA-algoritmen.

49 Runt 1982 fann Shamir och Zippel att de kunde återskapa den lättlösta kappsäcken ur den publika
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A2.2 RSA
197750 presenterade Ronald Rivest, Adi Shamir och Leonard Adleman51 ett system som tillät
såväl kryptering, dekryptering, verifiering som signering av information. Det är en tämligen
enkel algoritm, som grundar sig på faktorering av stora primtal och givetvis använder man sig
av modulär aritmetik för att försvåra det hela.

Algoritmen fungerar så här:

Alla användare som ska kommunicera med varandra väljer två stora, hemliga primtal p och q.
Låt nu

n=pq och m=(p-1)(q-1).

Sedan väljer användaren två tal e och d sådana att

1 < e och d < m och
ed ≡ 1 (mod m).

Man krypterar och dekrypterar sedan meddelandet med följande funktioner:

n)tilluppnollänstörreheltalallaärN(mängdenN),(

Aanvändarenförngdekrypteri:)(mod)(

Aanvändarenförkryptering:)(mod)(

nn

d
A

e
A

yx

nyyD

nxxE

∈
=

=

Att vi återfår originalmeddelandet av dekrypteringen ovan inses av följande räkning:

nxnxxnxnx

nxnnxnxE
mmed

deded
A

modmodmodmod

mod)(mod)mod(mod)(
1 =⋅===

==
+

Användaren A bör nu offentliggöra sin publika nyckel (n,e) och hålla den privata nyckeln
(n,d) strikt hemlig (vilket betyder att även talen p, q och m måste hemlighållas!), eftersom
tanken med asymmetrisk kryptering är att andra användare ska kunna få tag i varandras
publika nycklar. För att belysa användningen härav, tänker vi oss att Alice, den ständige
protagonisten i krypteringens drama, vill skicka ett meddelande till Bob, hennes ofta
återkommande motspelare:

Alice vill skicka ett e-post meddelande till sin vän Bob. Både Alice och Bob måste på
förhand ha genererat två nycklar, en offentlig och en hemlig. Den öppna nyckeln kan de
till exempel publicera på respektive hemsida, utbyta den per e-post eller i en för ändamålet
publik katalog tillsammans med flera användare.

50 1978 var året då den första skriftliga dokumentationen kom, medan man höll presentationer redan 1977
51 Notera att namnet RSA är uppfinnarnas efternamns begynnelsebokstäver
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Alice letar upp Bobs publika nyckel och krypterar nu filen med den, skickar den resultatet
till Bob som –givetvis– använder sin hemliga nyckel för att dekryptera filen.
Asymmetrisk kryptering bjuder även på en extra finess: Alice kan nu övertyga Bob att det
verkligen är hon och ingen annan som skickat filen. Genom att hon även krypterar filen
med sin hemliga nyckel efter att hon krypterat den med Bobs publika nyckel kan Bob
först dekryptera den med Alices öppna nyckel och därefter med sin hemliga nyckel.
Lyckas han dekryptera filen med Alices öppna nyckel, kan det ju endast vara hon som
krypterat filen eftersom det bara är hon som känner till den! På så sätt kan Bob vara säker
på att meddelandet kom från sin vän Alice och ingen som utger sig för att vara henne.

Den asymmetriska krypteringens akilleshäl i jämförelse med den symmetriska är dess
prestanda. Som jämförelse kan sägas att DES52 är ungefär mer än 100 gånger snabbare än
RSA i mjukvaruimplementationer och mellan 1000 och 10000 gånger snabbare i
hårdvaruimplementationer. Enligt RSAs sida53 tar operationer rörande den publika nyckeln
(kryptering) O(k2) operationer, privata nyckeln (dekryptering) O(k3) operationer och
nyckelgenerering tar O(k4) operationer, där k är bitlängden i modulustalet (ovan: n).

Vi visar ett exempel på kryptering och dekryptering med hjälp av RSA nedan:

Vi vill kryptera meddelandet ”AVBRYT”, och använder oss av följande avbildning för
att tilldela bokstäverna numeriska värden:

{A,B,C…Å,Ä,Ö} {00, 01, 02…25,26,27}

Härefter delar vi in bokstäverna i block om två och ersätter dem med nummer enligt
ovan:

0021 0117 2319

Vi letar upp mottagarens publika nyckel (n, e)=(5251,3) och ska alltså kryptera med
hjälp av följande funktion:

5251mod)( 3xxE =

Således,

25285251mod2319)2319(

585251mod117)0117(

40105251mod21)0021(

3

3

3

==
==

==

E

E

E

Det krypterade meddelandet som skickas blir alltså:

52 Digital Encryption Standard
53 http://www.rsasecurity.com [2001-10-14]
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401000582528

Mottagaren delar upp meddelandet i block om fyra:

4010 0058 2528

För att sen dekryptera det använder mottagaren sin privata nyckel (n,d)=(5251,3403) så
att dekrypteringsfunktionen54 blir:

5251)(mod)( 3403yyD =

Varpå

23195251mod2528)2528(

01171175251mod58)0058(

0021215251mod4010)4010(

3403

3403

3403

==
 →==

 →==

D

D

D
örstd nollor ffyll ut me

örstd nollor ffyll ut me

De ingående parametrarna i exemplet är valda enligt:

n = pq = 59x89
m = (p-1)x(q-1) = 5104

e = 3
d ska uppfylla ed = 1 (mod 5104) � d = 3403

Exemplet belyser även de skillnader i prestanda mellan kryptering och dekryptering som
tidigare pekades på: Notera att exponenten vid kryptering är 3 medan den vid dekryptering är
3403, vilket ger betydligt fler operationer: betrakta talet

122614010log34034010log3403 1010104010
3403

≈==

vilket väl får betraktas som ett stort tal.
Låt oss kort nämna något om signering med RSA. För att signera meddelandet som Alice
skickade Bob, krypterar hon meddelandet med sin privata nyckel och bifogar resultatet med
originalmeddelandet. Bob, som mottagare, försöker nu dekryptera meddelandet med hjälp av
Alices publika nyckel. Lyckas han, kan han vara säker på att det verkligen är Alice som är i
farten och ingen bedragare, som utger sig för att vara henne. Alltså (s = resultatet av
signeringen av meddelandet, m = meddelandet, d = Alices privata nyckel, e = Alices publika
nyckel och n = Alices modulustal):

nsm

nms
e

d

mod:Bob

mod:Alice

=
=

54 För uträkning av inversen, se avsnittet om kappsäckkryptering
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A2.3 SÄKERHET –RSA
Hur säkert är ett RSA-system? Det största hotet mot integriteten som RSA-användare är att
någon får reda på den hemliga nyckeln, vilket skulle göra det möjligt för upptäckaren att såväl
kryptera, dekryptera som att signera brev tillhörandes offret för attacken. Talet n är ju publikt
och därmed enkelt att få tag på, vilket ger en utmärkt möjlighet att börja en attack på: Den
svagaste länken i RSA-kedjan är att man lyckas med en faktorisering av n, vilket ger p och q.
Ur dessa fås enkelt m=(p-1)(q-1), och med vetskap att ed=1 (mod m) är det bara att kavla upp
skjortärmarna och lösa. Nu är det ju inte alldeles enkelt att lösa faktoriseringsbiten, och det är
precis den svårigheten systemet vilar på.
Man kan även gå en annan väg, som tillåter dig att läsa meddelanden som skickas utan att
först finna den privata nyckeln.

Kom ihåg att

)(mod)( nxxE e
A =

och om man finner ett sätt att dra den e:te roten ur EA (mod n) kan meddelandet läsas i
klartext. Huruvida svårighetsgraden av denna attack är jämförbar med att faktorisera n, vet
man inte: Det finns inga kända försök att knäcka ett RSA-system på det här sättet.
Ett annat sätt att kunna återskapa meddelanden som skickas, är t ex detta:
En avsändare skickar ett meddelande m till tre mottagare, som var och en har tre som sin
publika exponent, e. Om en illvillig person får tag i de tre krypterade meddelandena och vet
om ovanstående faktum, kan m återskapas. Skyddet mot denna typ av attacker, samt mot
gissningsattacker, är att stoppa in extra, slumpvist valda bitar i meddelandet.
Men hur säker RSA-system än må vara, är det inte starkare än sin svagaste länk: Skyddandet
av den privata nyckeln. Denna måste därför till varje pris hemlighållas.

A2.4 NYCKELLÄNGDER

Svårigheten att faktorisera n beror på hur stora tal p och q är. En tumregel säger att p och q
bör vara av ungefär samma längd, eftersom det gör det betydligt svårare än om ett av talen är
litet. Dock visar följande att om de är extremt nära varandra, kan det utnyttjas i en attack:
Vi vet att

pqn =
Låt nu

pq
qp

m >+= ,
2

Vi använder relationen mellan geometriskt och aritmetiskt medelvärde, som i sin generellare
form säger
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Vi söker nu att stänga in ovanstående olikhet uppåt, och gör det med följande:
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Uppskattningen blir

( ) ( )280 qpnmp −≤−≤

Antag nu att differensen (q-p) är liten (divideras den sedan med 8p blir den knappast större).
Vi har då att

nmnm ≈�≈− 0

Eftersom

nmmpnmpppqpqpp −±=+−=++−= 2
2,1

22 2)(0

är steget inte långt till en fullständig lösning av de relevanta ingående talen.

Nyckellängder under 512 bit rekommenderas inte idag, man bör istället använda sig av 1024
bitars tal för mindre känsliga data och 2048 bit till känsliga data, såsom rotnycklar.
Fördubblar man nyckellängden, fyrdubblar man förväntansvärdet av krypterings- och
verifieringsoperationerna, samtidigt som man ökar dekrypterings- och signeringstiderna
åttafaldigt. Nyckelgenerering, som inte utförs av gemene man så ofta, ökar med en faktor
sexton i tiden.

Man ska även vara medveten om detta, och likväl som det tar längre tid att knäcka en nyckel
vid ökande nyckellängd, desto längre tid tar det att använda kryptosystemet. Det gäller –som i
så mycket annat– att balansera prestanda mot säkerhet.
För att ytterligare höja säkerheten bör man se till att ingen nyckel gäller för alltid, ett värde att
gå efter är att ingen nyckel bör gälla mer än två år, oberoende av hur långa tal som bygger upp
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den. Detta är naturligtvis för att man vill ha möjlighet att byta ut sina nycklar med jämna
mellanrum, så att ingen ska hinna knäcka dem. Man bör givetvis fråga sig hur länge
informationen man ska skydda gäller, och därefter välja lämplig nyckellivslängd.

Vi ska nu se hur en annan algoritm fungerar; DSA-algoritmen för signering. DSA står för
Digital Signature Algorithm, och härstammar från El Gamal algoritmen som anses något mer
osäker än DSA. Som namnet antyder, kan den bara användas till att signera information, inte
kryptera eller dekryptera.
Till skillnad från RSA-algoritmen, är DSA snabbare på att generera signaturer än på att
verifiera signaturer. Nedan följer en enkel beskrivning hur man signerar med hjälp av DSA.

A3.1 DSA-ALGORITMEN

Steg-för-steg för signering med DSA:

1. Välj ett primtal q sådant att 160159 22 << q

2. Välj ett heltal t:0≤ t ≤ 8 och ett primtal p: tt p ⋅+⋅+ << 6451264511 22 sådant att q delar p-1

3. Välj ett α:1<α<p-1 och beräkna därefter .mod
1

pg q
p−

= α Om g=1, välj ett nytt α.

4. Välj a sådant att 1≤ a ≤ q-1.
5. Beräkna .mod pgy a=
6. Vi har nu A’s privata nyckel, a, och hans publika (p,q,g,y)

För att signera ett dokument m beräknas ett hashvärde h(m) med SHA-1 och det konverteras
sen till ett tal:

7. Välj ett slumptal k sådant att 1≤ k ≤ q-1
8. Beräkna qpgr k mod)mod(=
9. Beräkna qk mod1−

10. Beräkna qramhks mod))((1 ⋅+= −

A’s signatur av dokumentet m är paret (r,s). Signaturen kan kontrolleras med A’s publika
nyckel (p,q,g,y) genom att:

• Verifiera 1≤ r≤ q och 1≤ s ≤ q
• Beräkna qsw mod1−=
• Beräkna qmhwu mod)(1 ⋅= och qwru mod2 ⋅=
• Beräkna qpygv yu mod)mod( 21 ⋅=
• Acceptera signaturen omm v=r.



Sidan 75

A4.1 HASH– OCH ENVÄGSFUNKTIONER: GORGONISKA KNUTAR?
När man signerar ett dokument sätter man, precis som i den ”analoga världen”, sin
namnteckning som bevis på att det verkligen är du som sänt informationen. När man signerar
ett ”digitalt” dokument blir resultatet en digital signatur, och avsändaren bifogar denna med
originaldokumentet. Eftersom du använde informationen i dokumentet för signeringen, blir
den digitala signaturen ogiltig om dokumentet ändras efter signeringen. Mottagaren får alltså
både en koll på att dokumentet är oförändrat sen det lämnade avsändaren, samt att avsändaren
är den hon utger sig för att vara.
En signering går oftast till på så sätt att Alice, avsändaren, applicerar en hash-funktion på
meddelandet hon ska skicka till sin vän Bob. En hash-funktion tar ett meddelande, av given
längd, och ger som resultat ett nytt meddelande av fix längd55. Den fixa längd som erhålls är i
regel betydligt kortare än ursprungsdokumentet. Därefter krypterar hon det med sin privata
nyckel och bifogar det med originaldokumentet. Kanske krypterar hon även allting innan hon
skickar iväg det till Bob, men det är irrelevant för fortsättningen. Bob, å sin sida, applicerar
samma hashfunktion på dokumentet som Alice gjorde och använder sig sedan av Alices
publika nyckel för att dekryptera Alices hashade meddelande. Allt han behöver göra nu är att
jämföra hans hashresultat med Alices. Stämmer de överens, ja då kan han vara (nästan) säker
på att det är Alice som har skickat det, annars bör han bli misstänksam (tänkbara fel kan vara:
fel vid överföringen, ändringar har skett eller så är det inte Alice som skickade det).
En hashfunktion bör även vara beskaffad så att det inte existerar en invers, eller åtminstone ta
så mycket tid i anspråk att det inom överskådlig framtid inte är lönt att försöka; den ska alltså
vara en envägsfunktion. Funktioner till vilka det inte existerar inverser finns det gott om, och
man behöver inte bli speciellt komplicerad för att inse att det räcker med polynom av inte
alltför hög grad som exempel. Även om en enkel funktion ges för handen samt ett värde, ska
man inte kunna räkna fram ett värde på variabeln man använde.
Ett enkelt exempel på en funktion där det inte existerar en invers är det inte till synes alltför
förrädiska polynomet f(x)=x5+x+1, som inte går att lösa analytiskt.

55 Resultatet heter på engelska ”Message Digest”



Sidan 76



Sidan 77

APPENDIX B PKI-LÄNKAR

B.1 PKI-LÄNKAR

Tillverkare

Baltimore Technologies (http://www.baltimore.com)

Verisign (http://www.verisign.com)

RSA (http://www.rsasecurity.com). Utmärkt uppslagsverk!

Thawte (http://www.thawte.com)

CA-tjänster, Sverige

Posten (http://digitalid.postnet.se/)

Telia AB (http://www.e-commerce.telia.com/tec/id/)

Övriga länkar
En intressant artikel om tio risker med PKI publicerad av Bruce Schneier och Carl M. Ellison
finns här: http://www.counterpane.com/PKI-risks.html.
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APPENDIX C -BEGREPP
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C1.1 DEFINITIONER OCH BEGREPP

AES
Advanced Encryption Standard. Standard för symmetrisk kryptering föreslagen av
NIST (National Institute of Standards and Technology) för att ersätta den åldrade
DES. För vidare information se http://csrc.nist.gov/encryption/aes/

Aktiva kort
Kort i kreditkortsformat med en processor och minne vilket gör att de inte låter sig
avlyssnas lika lätt som ett vanligt magnetkort och som bl a kan innehålla
kryptonycklar och certifikat. Kallas även ”smarta kort”.

Asymmetrisk kryptering
Metod i vilken man använder sig av två nycklar, i stället för en som i den symmetriska
krypteringen. Den ena nyckeln kallas publik och den andra privat nyckel, där den
publika nyckeln kan ses och användas av vem som helst, medan den privata hålls
hemlig. Fördelen är att man inte behöver distribuera några privata nycklar alls med
den här metoden. Asymmetrisk kryptering används främst för autentisering då den är
långsammare än den symmetriska.

Autentisera
Att autentisera betyder att man säkerställer identiteten hos ett subjekt, t ex användare
eller objekt, t ex filer.
Autentisering kan delas upp i tre huvudkategorier:

• Genom någonting man har (T ex aktivt kort)
• Genom någonting man är (Biometri: Fingeravtryck, röstigenkänning mm)
• Genom någonting man vet (T ex lösenord)

Biometri
Samlingsnamn för autentisering med hjälp av något unikt för en person, t ex dennes
röst, fingeravtryck, eller hornhinna.

”Brute-force”-attack
En attack där målet är att t ex knäcka ett krypterat meddelande eller någons lösenord
genom att prova alla möjliga kombinationer som finns. En metod med garanterat
resultat –givet gott om tid.

CA
Se ”certifikatutgivare” nedan.

Certifikat
Ett certifikat gör den nödvändiga kopplingen mellan en publik nyckel och
nyckelägarens identitet.

Certifikatpolicy
Dokument som stadgar hur en certifikatutgivare ska skötas. Kallas kort och gott för
CP.
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Certifikatutgivare
Den enhet som ger ut certifikat. Förkortas CA från engelskans Certificate Authority.

Checksumma
För att säkerställa att information, t ex att ett program, inte infekterats av ett virus eller
inte ändrats, kan man beräkna en checksumma på filen i ”friskt” tillstånd. Det tal man
får fram lagras med fördel på ett icke-skrivbart medium som senare används för att
kontrollera att inga otillåtna ändringar har skett.

CRL
Spärrlista. En lista som innehåller alla revokerade certifikat. Alla intresserade bör få
tillgång att läsa för att undvika att lita på ett certifikat som inte längre är giltigt, t ex
genom katalogtjänsten LDAP.

DES
Data Encryption Standard. Äldre standard för symmetrisk kryptering som ska ersättas
med den nyare AES. DES nyckellängd är 56 bitar, mot AES som har en minsta
nyckellängd på 128 bitar. Se http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip46-2.htm för vidare
information.

Digital signatur
En digital signatur är resultatet av en kryptering med den privata nyckeln på
information som bifogas med informationen. Eftersom signerarens publika nyckel är
tillgänglig kan alla som önskar kontrollera signaturen enkelt göra detta.

DSA (”digital signature algorithm”)
Algoritm skapad av FIPS för att enbart skapa digitala signaturer. Som hashfunktion
används SHA-1.

FIPS
Federal Information Processing Standards Publications. Standarder med teknisk
inriktning utgivna av NIST.

IETF
Internet Engineering Task Force [http://www.ietf.org]. Organisation bestående av
företag, och utvecklare måna om utvecklingen av Internet. IETF är uppdelad i
arbetsgrupper och de kommer i sin tur ut med förslag, så kallade RFC, Request For
Comments, och de kan läsas på http://www.ietf.org/rfc.html.

IESG
Internet Engineering Steer Group.

ITSEC
Organisation som satt upp kriterier för evaluering av datasäkerhet. Förkortning av
Information Technology Security Evaluation Criteria.
Se http://www.cesg.gov.uk/assurance/iacs/itsec/index.htm.
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ITU-T
International Telecommunications Union. Internationell organisation som ger ut
standarder rörande telekommunikation. Har gett ut såväl X.500 som X.509

Hashfunktion
En hashfunktion fungerar som så att den tar ett inargument av given längd och ger ett
svar av fix längd. Processen är i det närmaste irreversibel, det vill säga det är näst intill
omöjligt att utifrån ett värde räkna fram inargumentet. Man brukar applicera
hashfunktioner på data innan man signerar det, för att försvåra attacker och dessa
resultat kallas på engelska för message digest.

Kerberos
Autentiseringssystem ursprungligen utvecklad på MIT. Idén är att aldrig skicka
lösenord okrypterade över nätverket, och detta görs med hjälp av biljetter:
Krypteringen är symmetrisk och man använder DES. Varje användare skaffar sig en
biljett, vid inloggning genom att skicka en förfrågan till en server (KAS; Kerberos
Autentication Server). Servern svarar; skickar tillbaka biljetten krypterad, som nyckel
används användarens lösenord, och användaren dekrypterar den genom att skriva in
sitt lösenord. Visar sig lösenordet vara korrekt, blir resultatet en korrekt dekrypterad
biljett och användaren har autentiserats, utan att ett lösenord har skickats i klartext
över nätverket.
Kerberos skyddar även mot ”replay attacks” i och med att biljetterna tidstämplats.
Se även RFC 1510: http://www.ietf.org/rfc/rfc1510.txt

Kryptoanalys
Läran om att dekryptera meddelanden utan vetskap om kryptonyckeln på förhand.

Kryptografi
Läran om kryptering

Kryptologi
Samlingsnamn för kryptoanalys och kryptografi.

LDAP
Katalogtjänst som ofta används för att publicera certifikat och CRL. Förkortning av
engelskans Leightweight Directory Application Protocol.

Man-in-the-middle attack
Angriparen placerar sig mellan två kommunikatörer varpå han eller hon lurar de båda
kommunicerande parterna att de talar direkt med varandra, när de i själva verket talar
genom angriparen. Typiskt exempel är när två parter använder sig av asymmetrisk
kryptering för att tala och identifiera sig för varandra, då en angripare byter ut
nycklarna i identifieringsstadiet.

NIST
National Institute for Standards and Technology. Federal myndighet i USA som ger ut
standarder.
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NSA
National Security Agency. Federal organisation i USA som bedriver underrättelsetjänst
genom kryptologi.

PGP
System för asymmetrisk kryptering skapad av Phil Zimmermann. Certifikatlöst system
där förtroendet för kopplingen mellan en person och dennes publika nyckel kommer
av att användarna själva signerar de personers nycklar de tror på. Användare kan
”introducera” andra användare för varandra, så att förtroendekedjan skapas på så sätt.
GPG, Gnu Privacy Guard är en öppen och helt fri version av PGP.

PKCS
Public Key Cryptographic Standard. En samling förslag skapade 1991 och framåt för
att öka användningen av asymmetrisk kryptering. Flera av förslagen kom att bli
implementerade och influerade även andra standarder såsom S/MIME, SET och
PKIX.

PKI
Ett regelverk för utgivning, verifiering och revokering av certifikat.

PKIX (Public Key Infrastructure X.509 Working group)
Grupp som bildades för att ta fram standarder för att PKI baserad på X.509 skulle bli
möjlig.

Publik (öppen) nyckel
Den del av nyckelparet som du bör publicera så öppet du kan. Är framräknad ur den
privata nyckeln. Den publika nyckeln används för att kryptera information till en viss
mottagare, eftersom denne bara kan låsa upp med hjälp av sin privata nyckel; det den
ena nyckeln gjort kan bara den andra nyckeln vända på.

Privat (hemlig) nyckel
Den del av nyckelparet som ska hållas absolut hemlig. Används t ex för att signera
information.

RA
Enhet som tar emot ansökningar om utfärdande av certifikat. Godkänner RA ansökan,
skickas den vidare till CA för utgivning.

Replay attacks
”Återspelningsattacker.” Attacker som eftersom de inte är kopplade till tid går att göra
om igen, t ex viss autentisering av en användare. I Kerberos förhindras dessa med
hjälp av att man skickar med klockslag i de biljetter och förfrågningar som skickas.

RSA
1: Företag som tillhandahåller säkerhetslösningar. Namnet kommer från de tre
grundarnas efternamn Ronald Rivest, Adi Shamir och Leonard Adleman.
2: Algoritm för asymmetrisk kryptering.

S/MIME
Secure Multipurpose Internet Mail Extensions. Standard för säker e-post grundad på
X.509-certifikat, föreslagen av RSA.
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SHA-1
Secure Hashing Algorithm. Hashfunktion som tar ett givet meddelande understigande
264 bitar långt och ger som svar ett meddelande på 160 bitar (”message digest”).
Utvecklad av NIST i samarbete med NSA.

SSL
Secure Socket Layer. Teknik som erbjuder bl a krypterad trafik mellan två
kommunikatörer i ett publikt nätverk och serverautentisering. SSL är utvecklat av
Netscape Corp. och ersätts av standarden TLS.

Stark autentisering:

Stark autentisering kräver att man med en privat parameter och en funktion korrekt
kan omvandla ett slumpmeddelande56.

Symmetrisk kryptering
System där man i motsats till asymmetrisk kryptering endast har en nyckel både för
kryptering och för dekryptering. Fördelarna är snabbhet, medan nackdelarna är att man
måste dela en hemlighet med varje motpart som man vill kommunicera säkert med.

Tamper resistent hardware
Enheter i vilka man kan lagra information, t ex kryptonycklar, som inte lämnar
enheten, vilket ger en försäkran om att informationen inte har ändrats eller
modifierats. Typiskt ett smartkort som skyddas av en PIN-kod.

TLS
Transport Layer Security. Standard framtagen av IETF som ska ersätta SSL.
Se även http://www.ietf.org/rfc/rfc2246.txt.

X.509
Standard sprungen ur X.500. Specificerar såväl hur autentisering görs i X.500
kataloger som syntaxen för X.509 certifikat. Publicerad första gången 1988, medan
nuvarande version, 3, utkom 1995. Standarden pekar inte ut en speciell
krypteringsalgoritm, fastän RSA-algoritmen har blivit mer eller mindre en de facto
standard. Standarden beskriver även syntaxen för spärrlistor och stöds såväl av PKCS
som SSL.

56 Begreppet ”stark autentisering” bör inte förväxlas med de begrepp vars egentliga betydelse bara är autentisering starkare än
lösenordsskydd. Exempel på sådana är lösenord tillsammans med någon form av biometri, et cetera.
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C1.2 AKRONYMER OCH FÖRKORTNINGAR

CA Certification Authority

CK Common Key

CP Certificate Policy

CPS Certification Practice Statement

CRL Certificate Revocation List (spärrlista)

CSR Certificate Signing Request

FIPS Federal Information Processing Standard

FTP File Transfer Protocol

HTTP Hypertext Transfer Protocol

HTTPS Hypertext Transfer Protocol med SSL

IA Issuing Authority

PIN Personal Identification Number (”PIN-kod”)

PKCS Public Key Cryptography Standards

PKI Public Key Infrastructure

PMA Policy Management Authority, sköter CP och ser till
att CA följer den

SET Secure Electronic Transaction

S/MIME Secure Multipurpose Internet Mail Extensions

SSL Secure Sockets Layer

URL Uniform Resource Locator

WWW or Web World Wide Web

X.509 Standard för certifikat med tillhörande regelverk
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På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre
tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter uppstår.
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka
kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för
undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta
tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att
garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och
administrativ art.
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning
som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att
dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är
kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.
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http://www.ep.liu.se/
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