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Sammanfattning 
Abstract 
Business and organizations use computer network in a greater extension than ever before, 
especially for business-critical use. That increase the demand of security for all systems, both 
against internal and external threats. The demand on the authentication method used today 
increases. Today they normally uses password or some kind of smart card. I will perform a 
literature study that will investigate the possibility to increase the security in authentication of 
users without the use of extra hardware. The method uses a server that stores all cryptographic 
keys for the user centrally to achieve stronger security. This report is based on a previous report 
which tested to implement this solution, in this report I will question the security of this system. I 
will then give an architecture proposal where this method is used to authenticate and allow 
cryptographic recourses for the user. The conclusions you can get from this report is that the 
possibilities with comparable ease increase the security without investing in new hardware. But 
the solution will not be comparable by a ``smart card solution'' in security levels. That means that 
the method described in this thesis is suitable for organizations that either do not need that strong 
security as smart card give or want a good solution without being forced to use some external 
hardware. 
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Sammanfattning

Företag och organisationer använder datorer och nätverk i allt större utsträckning för af
färskritiska ändamål. Det medför ökade krav på säkerhet för dessa system, mot både interna 
och externa hot. Kraven ökar därav även på de autentiseringsmetoder som används. Idag 
används antingen lösenord eller någon form av smarta kort.

I denna litteraturstudie undersöks möjligheterna att öka säkerheten i autentiseringen av an
vändare utan att tillföra extern hårdvara. Metoden bygger på en server som lagrar alla 
krypteringsnycklar för användaren centralt. Grunden för undersökningen är en tidigare rap
port som testat att implementera en sådan lösning. Här ifrågasätts hur hög säkerheten i ett 
sådant system kan bli. Jag ger ett arkitekturförslag på en tänkt lösning där denna metod an
vänds för att autentisera och tillhandahålla kryptering för användarna.

Slutsatser som dras i rapporten är att möjligheten finns att med enkla medel öka säkerheten 
utan att vara tvungen att investera i ny hårdvara. Denna lösning kommer dock inte nå ända 
upp till den säkerhetsnivå som aktiva kort besitter. Det visar att metoden beskriven i rap
porten lämpar sig för organisationer som antingen kräver lägre säkerhet än aktiva kort alter
nativt vill ha en nästan lika säker lösning utan att vara knuten till extern hårdvara.



Abstract

Business and organizations use computer network in a greater extension than ever before, 
especially for business-critical use. That increase the demand of security for all systems, 
both against internal and external threats. The demand on the authentication method used 
today increases. Today they normally uses password or some kind of smart card.

I will perform a literature study that will investigate the possibility to increase the security 
in authentication of users without the use of extra hardware. The method uses a server that 
stores all cryptographic keys for the user centrally to achieve stronger security. This report 
is based on a previous report which tested to implement this solution, in this report I will 
question the security of this system. I will then give an architecture proposal where this 
method is used to authenticate and allow cryptographic recourses for the user.

The conclusions you can get from this report is that the possibilities with comparable ease 
increase the security without investing in new hardware. But the solution will not be com
parable by a ``smart card solution'' in security levels. That means that the method described 
in this thesis is suitable for organizations that either do not need that strong security as 
smart card give or want a good solution without being forced to use some external hard
ware.
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1   Introduktion

Detta arbete påbörjades efter kontakt med Sven-Erik Lundberg på Rikspolisstyrelsens 
säkerhetsenhet. Kontakten med Sven-Erik förmedlades av en kompis som jobbar på 
polisens datavdelning i Norrköping. Sven-Erik var sedan intresserad av vad en sådan här 
lösning kunde ge för fördelar gentemot den lösning som finns idag.

Informationssäkerhet eller datasäkerhet är idag ett verksamhetsområde som blir allt 
viktigare för företag och myndigheter, eftersom de låter mer och mer av sitt arbete skötas 
via datorer. Lagring av information om individer sköts via register och databaser. Dessa 
system är ofta uppkopplade i större eller mindre nätverk och påverkas av de nätverk och de 
klienter som är kopplade till nätverket. En viktig del i att göra informationen så säker som 
möjligt, är att med stor tillförlitlighet kunna identifiera användare och möjligheten att avvisa 
försök av ej behörig person att få tillgång till informationen. Det är också viktigt för att 
kunna ställa personer som gjort sig skyldiga till intrång eller på annat sätt oegentligheter i 
systemet inför rätta. Finns en säker autentisering så får de loggar1 som genereras mycket 
större bevisvärde vid en eventuell utredning och rättegång.

Idag är det vanligast att man använder inloggningsnamn och lösenord i någon form för att 
autentisera sig. Om det krävs starkare säkerhet så används aktivt kort det vill säga en micro 
processor placerad på ett kreditkort som utför krypteringar eller annan typ av token2. 
Systemen med lösenordsinloggning har brister säkerhetsmässigt och aktiva kort eller annan 
typ av token kräver hårdvaruinköp som kan vara kostsamma för små företag även 
hemanvändare får problem att använda aktiva kort på grund av behovet av kortläsare. Ett 
sådant system måste också administreras av någon som anses vara oberoende av de parter 
som använder det.

1.1 Syfte
Syftet med rapporten är att undersöka om det finns eller går att driftsätta ett system som har 
säkerhet motsvarande ett system med aktiva kort, men som har flexibiliteten som ett 
lösenordsystem. Det innebär ett system som inte behöver extra hårdvara eller speciella 
applikationer för att fungera. 

Vidare är syftet att undersöka om det är möjligt att uppnå detta med hjälp av biometri3. Eller 
om det finns andra alternativ som ger högre säkerhet än biometri.

1.1.1 Kravspecifikation
Här följer de krav som har satts upp som mål med denna arkitekturlösningen och det är dem 
som arbetet kommer försöka lösa.

1. Möjliggöra inloggning mot server med standardardiserad hårdvara och mjukvara.

2. Ha krypteringsnycklarna skyddade från attacker mot klient.

3. Möjliggöra kryptering, autentisering och signering av användardata för 
klientanvändare.

1.2 Problemformulering
Problemen med ett system utan aktiva kort, med mjuka certifikat är att de lagras på klienten 
och därmed blir säkerheten generellt sett svagare. För att öka säkerheten måste certifikaten 
lagras så att de omöjligt går att komma åt. Det skulle kunna vara på någon extern resurs 
eller en lös minnesmodul som till exempel ett USB-minne. Aktiva kort anses idag säkra vad 

1 En fil som skriver upp vad och när en viss användare utför något i nätverket.
2 Attribut för autentisering, fungerar som en ``nyckel''.
3 Något du är t.ex fingeravtryck.
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det gäller autentisering av användare, då det krävs både kort och lösenord för att 
autentiseras. De är också gjorda så att alla beräkningar och krypteringar sker på kortet, 
vilket medför att krypteringsnycklarna aldrig lämnar kortet.

Det blir problem vid en lösning baserad på biometri, då det krävs certifikat för att kunna 
kryptera och dekryptera på ett effektivt sätt. Man kan tänka sig att öppna certifikat lagrade 
lokalt med hjälp av biometri istället för aktiva kort eller lösenord. 

1.3 Metod
Detta arbete bygger på en omfattande litteraturstudie bestående av böcker, artiklar och 
uppsatser. Efter inhämtandet av information har sedan en sammanställning och analys av 
materialet gjorts.

1.4 Omfattning
Jag ska analysera en autentiseringslösning från en tidigare rapport där man tar upp ämnet 
och implementerar en testversion. Jag kommer inte att implementera någon testversion. 
Analysen kommer vidare behandla olika metoder att autentisera användare utan aktiva kort.

Fokus kommer läggas på möjligheterna att tillmötesgå krav om en starkare autentisering än 
enbart lösenord och lokala certifikat. Detta utan att använda extern hårdvara eller special 
mjukvara på klienten.

1.4.1 Biometri
Biometri är något som ökat i användning under senare år och möjligheten att öka säkerheten 
för ett system där certifikat ligger lokalt på klienten finns.  Jag ska främst begränsa mig till 
biometri i största allmänhet och kommer bara ytligt diskutera frågor kring vilken biometri 
som i så fall kan komma ifråga och olika säkerhetsproblem i olika metoder. Det är fördelar 
respektive nackdelar i kopplingen mellan biometri och det system med virtuella aktiva kort 
som kommer behandlas.

1.5 Bakgrund
Det finns en examensuppsats skriven på institutionen för data och systemvetenskap på 
Kungliga tekniska högskolan (DSV) som handlar om virtuella certifikat på en 
säkerhetsserver. Den rapporten ligger till grund för min rapport varför jag kommer ge en 
kort sammanfattning av den.

1.6 A mobile PKI client using virtual smart cards
Lars Badlund, 2002[9]4.

Denna rapport från DSV behandlar problematiken med att använda mjuka certifikat istället 
för aktiva kort och ger ett förslag på detta som sedan programmeras och testas.

När användare idag loggar in på en dator kopplad till ett nätverk så använder de ett 
inloggningsnamn och ett lösenord vilket ska tala om för nätverket vilken användare som 
sitter vid den klienten. I och med detta kan servrar och andra resurser i nätverket ta reda på 
vilka rättigheter som denna användare har. Förfarandet ser lite annorlunda ut om man 
använder aktiva kort då du måste ha en kortläsare som läser av dit aktiva kort och sedan ber 
dig identifiera dig mot kortet med ett lösenord. Sedan sker autentiseringen mot servrar och 
andra resurser i nätverket med hjälp av en asymmetrisk krypteringsprocess på det aktiva 
kortet en så kallad challange responce5 process. 

4 Siffran innanför hakparenteser refererar till samma siffra i referenslistan. När 
referens finns efter stycke refererar referenserna till hela stycket.

5 Fråga svar uppgift, med hjälp av asymmetrisk kryptering.
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Vid lösenordsinloggning så krävs ett certifikat för att kunna kryptera filer och trafik som är 
hemlig över nätverket och mot internet. Certifikatet måste då lagras lokalt på klienten. För 
att skydda certifikatet krypteras det när det inte används och dekrypteras inför användande. 
Motsvarande system används för aktiva kort skillnaderna visas här nedan.

• Aktiva kort släpper inte ut någon information om krypteringsnyckeln från kortet till 
klienten.

• Går att använda för ett fråga svar förfarande mot ett aktivt kort utan att processen 
sker i klienten.

• Vid lösenordsinloggning krävs att all kryptering sker i klienten vilket förenklar en 
attack.

• Lösenordsinloggning kräver ingen ytterligare hårdvara utöver standard 
operativsystem.

Största problemet för användandet av aktiva kort är för hemanvändaren. Aktiva kort kräver 
en administration för utdelning av kort och koppling av certifikat till dem, därutöver har inte 
klientdatorer idag kortläsare som standard vilket medför behov av extra hårdvara. 
Lösningen med en säkerhetsserver vilken har till syfte att uppnå tre mål.

1. Säkerhetsnivån för ersättaren för aktiva kort måste vara minst högre än vad dagens 
lösning med lösenordsinloggning är.

2. Funktionsnivån måste vara jämförbar med funktionaliteten i aktiva kort.

3. Inga komponenter får baseras på icke standardutrustad hårdvara.

Lösningen på problemen är att använda en säkerhetsserver som nås via ett webbgränssnitt 
och en servlet. Säkerhetsservern kan bara nås via en port från en speciell servlet på ett 
gemensamt nät inom samma DMZ6 skyddat utifrån med brandvägg. Servletten är kopplad 
till en webbserver som ha kontakt med omvärlden och den klient som ska använda tjänsten. 
Klienten laddar ner en javaapplet som sedan sköter all kommunikation via en SSL-tunnel7 
för att förhindra avlyssning av kommunikationen. Servlet och server är också kodade i java.

6 Demilitariced Zone, en del av ett nätverk som anses säkert.
7 En krypterad kanal mellan sändare och mottagare som är krypterad med hjälp av 

Secure Socket Layer.
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Förfarandet går till så att en klient kopplar upp sig mot internet och kontaktar webbservern 
för att kunna ladda ner java appleten. Sedan startas appleten på den lokala maskinen och 
kontaktar webbservern för att upprättar en SSL tunnel. Servletgränssnitten kontaktar 
säkerhetsservern och upprättar en likadan kanal mellan server och servlet. Säkerhetsservern 
begär då autentisering med lösenordsinloggning, som klienten får genomföra. Klienten får 
sedan tillgång till sitt virtuella aktiva kort på servern, där det kan användas utan att låta 
kryptonycklar och annan information lämna det java objekt som det utgör. 

Det virtuella aktiva kortet ska lagras krypterat på en server för att minska risken att komma 
åt informationen för en inkräktare. Problem uppstår om certifikatets privata nyckel blivit 
avslöjad. Då begärs ett nytt certifikat av användaren och det gamla spärras och tas bort från 
server. Detta medför ett problem, då möjligheten måste finnas att öppna alla dokument och 
data som är krypterat med den gamla krypteringsnyckeln. Detta för att inte data ska gå 
förlorad i händelse av attack. Det ställer krav på att det nya virtuella aktiva kortet också 
inkluderar den gamla kryptonyckeln.

I implementeringen har en lokal CA8 använts, det är kanske inte aktuellt när en skarp 
version körs, men fungerar bra under testförhållanden. Rapporten tar upp problematiken 
med autentisering men väljer att använda vanlig autentisering med lösenordsinloggning utan 
någon utförligare analys. Eftersom det ansågs ligga utanför fokus för den rapporten.

1.7 Läsanvisning
Denna rapport är uppdelad så att först kommer en teoridel innehållande kryptering, hot, 
Public key infrastructure (PKI) och autentiseringsmetoder. Sedan följer en analys av 
autentiseringsmetoder och säkerheten i systemet föreslaget i den tidigare rapporten. Efter 
det kommer ett arkitekturförslag och sist en slutsats med diskussion. En läsare med stora 
kunskaper om datasäkerhet och kryptering kan med fördel välja att börja sin läsning vid 
analysen medan en med mindre kunskaper bör läsa teoridelen först. En förhållandevis ny 
metod reverse turing test RTT beskrivs i slutet av teoridelen i kapitel autentiseringsmetod, 
som bör läsas av alla för en fortsatt god förståelse.

8 Certificate Athoryte, har hand om utfärdandet och utgör betrodd enhet.
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2   Kryptering

Kryptering är en gammal kunskap som använts genom historien för att meddela sig över 
långa avstånd utan att röja informationen till obehöriga. De första kryptona var enkla 
substitutionskrypton, ett krypto som byter en bokstav mot en annan på ett annat ställe i 
alfabetet, ett exempel är Caesar chiffer.

Kryptografi det vill säga vetenskapen om att skriva hemlig text. Kryptoanalys är 
vetenskapen om hur krypton knäcks för att se vad som står i klartext. Det finns två olika 
typer av kryptering, symmetrisk och asymmetrisk. Dessa skiljer sig åt framförallt i 
nyckelhantering och användningsområden de lämpar sig för. Kryptering har idag fått stort 
genomslag inom datakommunikation.[1,2,3,6,23]

• Data konfidentialitet; krypteringen gömmer information för utomstående läsare.[6]

• Data integritet; ser till att data inte ändras på vägen från sändare till mottagare.[6]

• Data autentisering; säkerställer att meddelandet kommer från avsändaren.[6]

Tidigare använde sig myndigheter världen över av egna kryptoalgoritmer, då det mest var 
för militära ändamål man krypterade information. I företag och på de flesta myndigheter 
används idag öppna standardiserade krypterings algoritmer, detta då det är svårt att hålla 
hemliga algoritmer skyddade. Dessutom försvåras användandet för organisationer med höga 
säkerhetskrav. Då de kräver att det sker en öppen evaluering och granskning av den 
algoritm som används.[1,2,3] 

2.1 Symmetrisk kryptering
Symmetrisk kryptering fungerar så att en fil bestående av obegriplig text skapas med hjälp 
av en krypteringsalgoritm och en nyckel. Den blir så gott som omöjlig att knäcka. Med 
omöjlig menas så svår och tidskrävande att det inte är lönsamt. Grundförutsättningarna 
måste vara att möjligheten att knäcka kryptot med kryptoanalys eller statistik ska vara så 
små att det går fortare med en så kallad brute force attack, det vill säga uttömmande sökning 
där alla alternativ testas. Idag använder man sig av nycklar med 128 bitar eller fler, vilket 
medför att uttömmande test av nycklar kommer ta många miljoner år med dagens teknik. 
Men eftersom teknikutvecklingen går så fort måste man hela tiden hålla sig uppdaterad för 
att kunna välja en nyckellängd som är anpassad till dagens teknik för att behålla säkerheten. 
Nycklar som idag anses tillräkliga kan om bara några år anses osäkra på grund av den 
snabba teknikutvecklingen.[1,2,3]

I symmetrisk kryptering används ett hemligt nyckelpar till att kryptera och dekryptera 
meddelanden. Symmetrisk kryptering är snabb, vilket medför möjligheten att kryptera stora 
mängder data utan prestandaförlust. Det är också mycket säkert och svårt att knäcka, både 
med kryptoanalys och uttömmande sökning. Sårbarheten ligger i att nycklarna är likadana. 
Detta medför att alla innehavare av nycklarna både kan kryptera och dekryptera all 
information som sänds mellan de kommunicerande parterna. Det innebär att det är otroligt 
viktigt att ha en nyckelhantering och distribution av nycklar som är säker. Då kryptering av 
information ofta sker vid kontakter på stora avstånd finns det ingen trivial lösning på 
problemet med nyckeldistributionen. Det finns olika former av lösningar på problemet, de 
flesta med hjälp av asymmetrisk kryptering.[1,2,3,6]

2.1.1 Data Encryption Standard (DES)
DES är en gammal standard från slutet av 1970-talet som har blivit accepterad och spridd 
till en mängd områden. Tidigare hade USA restriktioner över hur starka krypton som fick 
säljas utanför USA, något som idag har lättats på. Innan fanns det lösningar för att få stark 
kryptering även i Europa och andra delar av världen. DES är en symmetrisk 
krypteringsalgoritm som använder blockchiffer med 64 bitars originalmeddelande och en 56 
bitar stor nyckel. Det ger upp till 256 alternativa nycklar.
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När DES kom så ansågs den ha för svag nyckellängd, men blev ändå spridd och mycket 
använd.

Om en nyckel per mikrosekund testas och hälften av alla nycklar måste testas för att ha en 
rimlig sannolikhet att få en träff, skulle det ta mer än tusen år att knäcka koden med en 
uttömmande attack. I dagens maskiner görs betydligt fler test per mikrosekund och de kan 
dessutom kopplas ihop via internet för att öka beräkningskapaciteten. Under 1998 
publicerades en lösning som kostade mindre än 250 000 dollar som kunde knäcka DES på 
tre dagar. Med tanke på teknikutvecklingen sedan dess anses DES vara en otillräcklig 
krypteringsmetod för dagens krav.[2,3]

2.1.2 Triple DES
Triple DES kom till som ett svar på ökade krav om starkare krypteringssystem än DES. Det 
fungerar så att DES krypterar meddelande tre gånger med antingen två eller tre olika 
nycklar, vilket ökar svårigheten att knäcka kryptot. Först krypteras meddelandet med en 
nyckel, sedan dekrypteras det med en annan nyckel för att slutligen krypteras igen med den 
första nyckeln. Triple DES får en effektiv nyckellängd på 112 bitar vilket ger 2112 olika 
nyckelalternativ. Det har funnits förslag på double DES men tester visade att det inte var 
säkrare än DES. Däremot ger triple DES en kraftig ökning av säkerheten och är idag ett väl 
använt krypteringssystem.[2,3]

2.1.3 Advanced Encryption Standard (AES)
AES är en standard som utvecklats för att möta allt högre krav på starka 
krypteringsalgoritmer, då DES länge ansets otillräklig. Samtidigt har det ställts krav på ökad 
snabbhet vid kryptering och större block än triple DES klarar. Det är en enkel algoritm som 
arbetar snabbt på många olika plattformar. Något som medför en enklare hantering och 
möjliggör en stor spridning. Säkerheten anses vara hög i systemet som har en variabel 
nyckellängd på 128, 192 och 256 bitar. Detta ger den säkerhet som idag krävs mot 
uttömmande attacker.

Det finns en förenklad beräkning som visar ungefär hur stark algoritmen är mot uttömmande 
attacker. Om det antas att DES tar en sekund att knäcka tar det med samma datorkraft 
149*1012 år att knäcka AES. Hittills har alla analyser av AES krypteringsalgoritm resulterat 
i slutsatsen att skyddet klarar dagens krav.[2,3,6]

2.2 Asymmetrisk kryptering
Asymmetrisk kryptering eller public key som det också kallas handlar om algoritmer som 
har nyckelpar bestående av två olika nycklar, en för kryptering och en för dekryptering. 
Behovet av asymmetrisk kryptering blev aktuellt i slutet av 1970-talet då försök att lösa de 
största problemen med symmetrisk kryptering pågick. De problem som skulle lösas var 
nyckeldistribution och signering av meddelanden. Med signering menas att precis som att i 
den fysiska världen signera, det vill säga säkerställa vem som har lämnat meddelandet eller 
kvittot. Systemet bygger på att varje användare har en privat (hemlig nyckel) som är 
kopplad till en öppen, en nyckel tillgänglig för alla. Dessa nycklar kan sedan antingen 
kryptera eller dekryptera ett medelande. Till exempel om man använder den privata nyckeln 
till att kryptera måste den publika användas för att dekryptera ett meddelande och tvärtom. 
Algoritmen är konstruerad som en envägsalgoritm också kallad trap-dore, den är enkel att 
beräkna åt ett visst håll och med en viss information.[2,3,6] 

Y=fk(X) Enkel om du känner k och X

X=fk-1(Y) Enkel om du känner k och Y

X=fk-1(Y) Omöjlig om Y känt men ej k

Det är dessa egenskaper som garanterar säkerheten för den privata nyckeln.[3]
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Asymmetrisk kryptering kan användas till autentisering, signering och nyckeldistribution. 
Nackdelen med asymmetrisk kryptering gentemot symmetrisk är framförallt dess betydligt 
sämre prestanda. Det tar lång tid att kryptera ett stort meddelande med asymmetrisk 
kryptering. Säkerheten är dessutom inte lika stor i förhållande till nyckellängden vilket 
medför att betydligt längre nycklar krävs. Där 128 bitar räcker för symmetrisk används i 
asymmetriska system ofta 1024 eller 2048 bitars nyckellängd. De krävande beräkningarna i 
asymmetrisk kryptering gör att det främst används för nyckeldistribution och signering av 
meddelanden på ett säkert sätt.[1,2,3,6].

Det går att använda asymmetrisk kryptering på många sätt där dess unika egenskaper av två 
olika nycklar kommer väl till pass. Det som idag främst anses ha stor användning av 
asymmetrisk kryptering är följande.[6]

1. Signering 

2. Certifikat

3. Autentisering

4. Nyckeldistribution

2.3 Hash algoritmer
Hashvärde används vid funktioner kopplade till asymmetrisk kryptering. Den har 
egenskapen att två exakt likadana filer som genomgår samma hashalgoritm kommer skapa 
exakt samma hashvärde. En annan egenskap är den att oavsett originalfilens storlek kommer 
hashvärdet att bli lika stort. Dessa egenskaper gör det möjligt för en så kallad checksum 
funktion, vilket är det som används vid integritets kontroll av meddelanden. Av originalfilen 
beräknas ett hashvärde som sparas där det inte kan ändras. Till exempel på en CD skiva, 
alternativt krypteras och lagras på hårddisk. Vid checksum kontrollen skapas sedan ett nytt 
hashvärde från den fil som ska kontrolleras, sedan sker en jämförelse mellan det nyskapade 
hashvärdet och den sparade. Om det är samma hashvärde har inte filen ändrats sedan 
hashvärdet skapades första gången.[1,2,3,6]

Det finns flera olika hashalgoritmer som fungerar lite olika, men de har samma 
grundegenskaper. Idag används främst två stycken MD59 och SHA-110. De är båda 
utvecklade med MD411 som grund. Viktiga egenskaper för MD5 och SHA-1 är.[1,2,3,6]

• Båda algoritmerna är enkla att förstå och således enkla att implementera. De kräver 
inte någon substitutionstabell.[3]

• SHA-1 har ett längre bitspann vilket gör att en brute force attack blir svårare att 
lyckas med.[3]

• MD5 anses vara lite sämre när det gäller att stå emot en attack av kryptoanalys på 
grund av svagare algoritm, men å andra sidan är koden för SHA-1 hemlig vilket 
gör det svårt att bedöma sårbarheten.[3]

• MD5 använder liten bit endian, det vill säga den minst signifikanta biten i 
bitsträngen motsvarar den första biten i den skapade bitsträngen. Medan SHA-1 
använder stor bit endian vilket fungerar så att den mest signifikante bieten 
motsvarar den första biten i den nya bitsträngen, det har ej kunnat påvisats någon 
nämnvärd skillnad.[3]

9 Message Digest.
10 Secure Hash Algoritm.
11 Tidigare Message Digest algoritm.
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MD5 SHA-1

Nummer längd 128 bitar 160 bitar

Antal bitar av process 512 bitar 512 bitar

Antal steg 64 (4 rundor) 80 (4 rundor)

Maximal meddelande storlek ∞ 264-1 bitar

Primitiv logisk funktion 4 4

KOnstanter 64 4

Endian Liten endian Stor endian

Table 1: Hash algoritmers egenskaper.

Säkerheten i SHA-1 ifrågasätts i dagarna, på grund av att en grupp kinesiska forskare har 
lyckats knäcka kryptot på bara några dagar med en superdator. Det betyder att ett krypto 
som tidigare ansågs ta flera år att knäcka med superdator kan knäckas betydligt snabbare.

Det kommer inte få så stor inverkan i praktiken då det är få personer som har tillgång till en 
superdator av den här dimensionen. Vetskapen om att algoritmen lyckats knäckas oroar 
dock.[24]

2.4 RSA-algoritmen
RSA12-algoritmen är ett svar på Diffie och Hellman's tillvägagångssätt när det gäller 
kryptering. Den skapades 1977 och publicerades 1978. RSA schemat är ett blockchiffer 
med heltal mellan 0 och n-1. Krypeteringen sker så att M är klartext och C är 
kryptotextblock och e och d är stora primtal bestämda av sändare och mottagaren.[3]

C=Me modulo n

M=Cd modulo n=(Me)d moudulo n=Med modulo n

Där både sändare och mottagare måste känna till n och e och mottagaren är den enda som 
känner till d. Den publika nyckeln är KU={e,n} och den privata nyckeln är KR={d,n} och 
för att detta ska vara sant krävs att det är.[3]

1. Möjligt att finna värdet på e, d, n så att Med=M mod n för alla M<n.

2. Möjligt att enkelt beräkna Me och C för alla värden på M<n.

3. Omöjligt att uppskatta d givet e och n.

De första kraven är enkla att tillfredsställa medan det tredje kravet kräver stora värden på e 
och n för att tillgodoses. Det finns tre sätt att gå till väga för att knäcka ett RSA krypto, 
nämligen uttömmande sökning, matematisk attack och timing attack. Uttömmande sökning 
kan bara förhindras genom att välja e och d så stort att det tar för lång tid att söka igenom 
alla. Eftersom båda dessa primtal ingår i kryptering och dekryptering påverkar det 
användarvänligheten negativt eftersom processtiden ökar med stora värden på e och d. 
Matematiska analys för att knäcka RSA kräver möjligheten att faktorisera ut två primtal ur 
n. 1977 var det en så gått som omöjlig uppgift men det har idag visat sig vara möjlig. 1994 
knäckte en grupp som använde sig av datorer på internet ett RSA krypto med en 428 bitar 
lång nyckel. Det har medfört att 1024 används som minsta nyckellängd idag. Timing attack 
är ett sätt att från enbart chiffertext få fram ursprungstexten genom att lyssna på en 
användare som dekrypterar meddelandet och ta tid på hur lång tid varje bokstav tar. 
Attackeraren kan ta reda på vilka beräkningar som datorn gör. Genom tidsskillnaderna kan 
tillräcklig information för att lösa kryptot erhållas. Det finns enkla lösningar på detta 
problem, antingen så bestämmer man att det ska vara konstant tid på alla processerna som 
svarar vilket omöjliggör en timing attack, men medför kraftigt försämrad prestanda. 

12 Rivest, Shamir, Adleman
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Alternativt används en slumptalsgenerator som slumpar ut fördröjning vilket också 
förhindrar timingattacker.[1,2,3] 

2.5 Signering
Signering fungerar så att meddelandet krypteras med en privat nyckel. Meddelandet sänds 
och mottagaren använder den publika nyckel för att dekryptera meddelandet. Eftersom 
meddelandet går att öppna med den publika nyckel vet mottagaren att den är krypterad med 
min privata nyckel alltså avsändaren är känd. Det finns begränsningar som måste tas i 
beaktande. Framförallt är det processtiden som gör det väldigt tidskrävande och därmed 
opraktiskt med kryptering av stora meddelanden. På grund av det skapas ett hashvärde av 
meddelandet. Hashmedelandet krypteras sedan med den privata nyckeln för att sedan 
skickas samtidigt med meddelandet som skickas i klartext. Mottagaren använder då samma 
hashfunktion på meddelandet och får fram ett hashvärde som jämförs med det hashvärde 
som skickades med i krypterad form. Om hashvärdena är exakt lika kan mottagaren vara 
förvissad om att meddelandet är sänt från avsändaren med den privata nyckeln kopplad till 
den publika som användes vid dekryptering och även att meddelandet inte har blivit ändrat 
under sändningen.[1,2,3,6]
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3   Publik Key Infrastructure (PKI)

PKI är idag ett ämne som är mycket omdebatterat då det av många anses vara ända sättet att 
lösa flera problem med säkerställande av identitet och nyckelhantering för kryptering på 
nätverk. PKI använder sig av asymmetrisk kryptering därav namnet. De publika nycklarna 
distribueras på många olika sätt men delas in i följande huvudgrupper, offentlig 
annonsering, offentligt tillgängligt filarkiv, offentlig nyckelmyndighet och offentliga 
nyckelcertifikat.[1,2,3,6,23] 

3.1 Autentisering
Autentisering är en process för att säkerställa att den identitet som användaren uppger är 
äkta. I datasammanhang handlar det om att autentisera sig vid inloggning mot en klient eller 
en server, för att få åtkomst till nätverkets resurser. Det finns tre grundläggande sätt att 
autentisera en användare på. Användaren måste tillhandahålla något eller några av följande 
attribut.

• Något du är

• Något du äger

• något du vet

Något du är, är en egenskap som är unik för varje individ (biometri). Något man äger kan 
vara en nyckel till sitt hus eller ett aktivt kort för inloggning mot ett datornät. Något du vet, 
är ett lösenord eller en pin-kod som är unik för varje användare. En kombination är till 
exempel ett bankkort där du måste ha pin-kod för att kunna använda kortet. Det är både 
något du vet och något du äger. Ett bättre exempel i datasammanhang är det aktiva kortet 
som måste låsas upp före användande med ett lösenord.[1,2,3,4,6,23]

3.2 Stark autentisering
Stark autentisering är ingen standard utan brukar definieras olika från organisation till 
organisation. Detta medför att det är svårt att säga exakt vad som anses vara stark 
autentisering. En del hävdar att en challange responce process måste ske. Det är en 
förfrågan från en server, som skickar med ett slumptal. Slumptalet krypteras av klienten 
med dess privata nyckel och sänder tillbaka det. Servern dekrypterar meddelandet med 
klientens publika nyckel. Om det är samma slumptal som servern skickade till klienten. Vet 
servern att meddelandet har krypterats av den klient som har den privata nyckeln kopplad 
till den publika nyckeln, som servern använde för att dekryptera. Andra hävdar att det krävs 
en autentisering med minst två av de olika attributen för autentisering, antingen något man 
äger tillsammans med något man vet eller något man är. Det finns de som hävdar att både 
dessa krav måste uppfyllas, alltså att en challange responce sker med hjälp av något man 
både äger och vet, något man är och äger eller är och vet.[1,3,6,18,19,21,23] 

3.3 Spårbarhet
Spårbarhet är väldigt viktigt och hänger starkt ihop med autentiseringen. Med spårbarhet 
menas möjligheten att se vad en användare gjort i systemet. Detta för att kunna ta reda på 
om någon har gjort något olagligt eller något som strider mot företagets policy. Loggar 
används i detta arbete vid åtal eller utredningar och det krävs då att det finns en 
autentisering som håller för en granskning annars har loggarna förlorat i värde som bevis. 
Den åklagade kan då hävda att någon annan gjort det med dennes konto.[6]
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3.4 Officiell annonsering
Officiell annonsering ger alla tillgång till nyckeln på ett enkelt sätt, men vem som helst kan 
annonsera en publik nyckel med en falsk identitet. Detta får till konsekvens att personen 
med den falska identiteten kan dekryptera alla medelanden som skickas till den person han 
utgett sig för att vara. Enda sättet att upptäcka detta på, är om personen som har den 
identitet som förfalskaren har utgett sig för att ha upptäcker att det inte går att öppna 
meddelanden som skickas till honom.[3]

3.5 Publika filarkiv
Publika filarkiv kräver en betrodd enhet som ser till att publicera alla publika nycklar från 
säkerställda identiteter, antingen genom personlig autentisering eller genom stark 
autentisering via nätverket. Detta system säkerställer att den person som meddelandet ämnas 
är den enda som kan dekryptera innehållet. En brist i detta är att en person som lyckas få tag 
på någon annans privata nyckel kan skicka ut nya publika nycklar och på så sätt få tillgång 
till meddelanden ämnade för andra.[3]

3.6 Offentlig nyckel myndighet
En ytterligare metod är att ha en myndighet som tillhandahåller publika nycklar med hög 
säkerhet. Det kan går till så att varje användare får en publik nyckel som är kopplad till en 
privat nyckel hos myndigheten. Den publika nyckeln använder A när denne begär en publik 
nyckel till B. Myndigheten skickar då B's publika nyckel till A. A kan då sända information 
till B krypterat med B's publika nyckel. B får genomgå samma sak när svaret ska skickas 
tillbaka till A. Vid högre ställda krav sänder A med en tidsstämpel när sändaren skickar sitt 
första meddelande som besvaras av B krypterat med A's publika nyckel, eftersom bara B 
kan ha dekrypterat A's meddelande  och fått tillgång till tidsstämpeln måste det vara B som 
svarar. Största bristerna med denna typ av lösning är mängden meddelanden som måste gå 
mellan A, B och myndigheten. Det krävs visserligen bara första gången, då användarna kan 
cacha13 den publika krypteringsnyckeln för framtida användning.[3]

Det som kan vara problem med en struktur som ovan är att myndigheten blir en flaskhals i 
systemet. Det krävs av varje användare att den kontaktar nyckelservern för att få tillgång till 
de publika nycklar för andra användare. Systemet blir också känsligt för attacker då alla 
nycklar finns på ett ställe. Knäcks servern hos myndigheten finns möjlighet att få tillgång 
till alla användares publika nycklar.[3]

3.7 Certifikatlösning
En annan metod är att använda sig av certifikat. Det är inte en myndighet utan ett företag 
eller flera som agerar som betrodd enhet. Certifikatet tillsammans med en privat nyckel ges 
ut av en CA som också kan agera som root CA, det vill säga skapa kontakter med andra CA 
och på det sättet skapa större domän av trovärdiga CA's. Dessa säkerställer att rätt 
användare har tillgång till rätt privat nyckel. Användaren kan skicka certifikat med ett 
meddelande, mottagaren kan se att det är en betrodd CA som utfärdat certifikatet med 
publik nyckel. Vilket säkerställer att den publika nyckeln är sammankopplad med den 
privata nyckeln enligt certifikatet. Detta visar att om certifikatets publika nyckel öppnar ett 
meddelande så vet mottagaren att det kommer från den användare certifikatet är kopplat till. 
Certifikatet kan bara öppnas med hjälp av den publika nyckeln som CA distribuerar vilket 
bevisar att certifikatet inte är skapat eller ändrat av någon annan.[1,3,6]

När användandet av certifikat är etablerat, medför det tillgång till publika nycklar. 
Symmetriska nyckelpar kan då distribueras vid varje session för användning vid kryptering 
av stora datamängder. Certifikatens nackdel är framförallt att det krävs ett förtroende för 
den CA som utfärdar certifikaten. Det kräver också en säker lagring av certifikaten på den 
lokala datorn vilket kan vara svårt att upprätthålla för till exempel hemanvändaren.[1,3,6] 

13 Spara lokalt på hårdisk i klientdator.
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3.7.1 X.509
X.509 är en standard som beskriver hur autentisering mot katalogtjänsten i X.500 ska 
utföras och hur hanteringen av certifikaten ska gå till. Den skapades 1988 och är idag en 
viktig standard, då den är vanligt använd för katalogtjänster i form av certifikat och 
hanteringen av deras inloggning. Även SSL/TLS använder sig av X.509 för sin 
katalogstruktur. X.509 kan använda sig av tre olika modeller för autentisering, som alla 
använder en asymmetrisk kryptering. Det är en-, två- och tre-vägs autentisering.[3,6] 

• En-vägs autentisering innehåller en sändning från A till B och den säkerställer 
identiteten på A och att meddelandet var avsett för B. Den säkerställer också 
integriteten för meddelandet och att det inte sänts flera gånger.

• I två-vägs autentisering sker förutom ovanstående tre ytterligare saker. Det som 
visas är B's identitet och att svarsmeddelandet till A är genererat av B, samt att 
meddelandet var avsett för A och integriteten och originaliteten av 
svarsmeddelandet.

• I tre-vägs autentisering skickas ett ytterligare meddelande som visar att 
tidsstämpeln som B skickade är samma, vilket gör att replay attacker förhindras.

3.8 Secure Socket Layer (SSL) och Transport Layer Security 
(TLS)
SSL är en metod för att säkra kommunikation på internet, som skapades av Netscape. Det 
finns tre delar av SSL som ska garanterar säkerheten för kommunikationen. Först har man 
en dubbelsidig identifiering och autentisering av både server och klient. Därefter sker all 
kommunikation över en symmetriskt krypterad kanal, vilket skyddar mot avlyssning av 
datapaketen. För att förhindra möjligheten att ändra innehållet i datapaketen är de signerade 
för att bibehålla integriteten. Det fungerar med hjälp av certifikat som används och för att 
klienten ska ha tillgång till den publika nyckeln kopplad till serverns privata nyckel. Utbyte 
av symmetriska nycklar sker i en så kallad handskakning mellan server och klient. Det går 
att lösa detta utan ett lagrat certifikat hos användaren men då går det inte att autentisera 
klientdatorn och servern utan autentiseringen måste ske efter att SSL kommunikation har 
upprättats. Detta medför att en man in the middle attack blir möjlig, vilket innebär att en 
angripare aggerar mellanhand. På det sättet får angriparen både server och klient att tro att 
den kommuniserar direkt med varandra även fast all information sänds via 
mellanhanden.[1,2,3,4,6]

Det har kommit en ny standard för krypterad kommunikation över internet, som heter TLS 
den skapades av IETF14 och är baserad på SSL version 3. Den har dock en större flexibilitet 
vad det gäller val av krypteringsalgoritmer. Den kan använda AES för den symmetrisk 
krypteringen med upp till 256 bitars nyckel, vilket ger ett svårknäckt krypto. Användandet 
av AES ger också fördelar prestandamässigt. Man kan också använda andra 
krypteringsmetoder som DES och triple DES för den symmetriska krypteringen. Vid 
autentiseringen och handskakningen kan flera olika metoder användas där de flesta 
använder sig av certifikat för att autentisera klienten.[1,2,3,4,6,22]

Det finns möjligheter att använda olika typer av asymmetriska krypteringsalgoritmer för den 
handskakning som sker vid initiering. ECC15 är en krypteringsmetod som används vid 
autentisering i TLS. Fördelen med ECC är framförallt att det krävs väldigt korta nycklar för 
att uppnå hög säkerhet. Det ger fördelar i form av ökad prestanda och krav på mindre 
bandbredd. Nackdelen med handskakning utan certifikat är att det krävs ytterligare 
autentisering och den blir känslig för en man in the middle attack.[1,2,3,4,6,22]

14 Internet Engineering Task Force.
15 Electric Curve Cryptography.
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Symmetrisk ECC DH/DSA/RSA

80 163 1024

112 233 2048

128 283 3072

192 409 7680

256 571 15360

Table 2: Jämförelse mellan olika krypteringsalgoritmer med avseende på nyckellängd.

3.9 Internet Security Protocol (IPsec)
IPsec är ett standardprotokoll utfärdat av IETF som ska garantera integritet, konfidentialitet 
och sekretess på IP-paket över oskyddade nätverk. IPsec arbetar i nätverksprotokollet, 
vilket medför att det inte har någon vetskap om vilken applikation eller överliggande 
struktur som används. Det finns två nivåer av säkerhet i IPsec, AH16 och ESP17.[6]

3.9.1 IPsec varianter
AH skapar en digital signatur av IPheadern, på det sättet autentiseras användarna med 
varandra då mottagaren bara kan öppna IPheadern med den gemensamma nyckeln. Om 
paketet har ändrats på vägen kommer det att avfärdas vilket medför att även integriteten är 
intakt. Däremot kan vem som helst läsa innehållet i paketet. För att skydda detta krävs 
antingen speciell kryptering för innehållet eller användningen av ESP. Det är IPsecs variant 
för att skydda hela meddelandet, det vill säga allt innehåll i paketet krypteras. Mottagaren 
och avsändaren får både autentisering, integritet och sekretess.[6]

IPsec använder två olika metoder när det gäller anslutningar, där den ena är 
transportansluten och den andra är tunnelanslutningen. Tunnelanslutningen kontrollerar bara 
paketet mellan två gateways, till exempel mellan två kontor medan trafiken innanför 
kontorets väggar inte är krypterad. Transportanslutning är menat för kontroll från klient till 
klient och lämpar sig bättre för trådlösa nät eller ett intranät.[6]

3.9.2 Autentisering mellan IPsec användare
Då en gemensam sessionsnyckel används i IPsec måste en handskakning ske för att 
krypterad kommunikation ska kunna upprättas. Ipsec använder IKE algoritmen som 
använder sig av tre olika metoder som följer nedan.[6]

1. Förutbestämd hemlighet, det vill säga de har ett unikt lösenord som administreras 
av någon. Där finns möjlighet till uppsnappning av lösenord, vilket också kräver att 
varje par datorer som kommunicerar har ett eget lösenordspar, vilket gör det svårt 
att öka antalet användare.[6]

2. Kerberos är ett protokoll som förlitar sig på en servertjänst som distribuerar 
sessionsnycklar. Fungerar bara i en intern miljö eftersom protokollet inte klarar ta 
sig igenom brandväggar.[6]

3. Digitala certifikat kan användas då det gäller kommunikation mellan parter på 
olika nätverk som litar på samma CA.[6]

16 Authentication Header.
17 Encapsulating Security Protocol.
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4   Hot

Det finns en mängd hot som måste analyseras för att få en komplett bild av säkerhetskraven 
i en organisation vid autentisering av användare. Hoten är alla riktade mot någon form av 
information som är det värdefulla i datasammanhang. Jag kommer först beskriva hoten 
övergripande och sedan mer i detalj gå in på hoten för autentisering vilket ligger närmare 
fokus i denna rapport. Det finns tre grundförutsättningar för informationssäkerhet och de 
ligger till grund för analysen av hoten.[1,6,23]

• Data- och informationstillgänglighet; informationen går att komma åt för dem som 
har tillgång till dem.[6]

• Data- och informationskonfidentialitet; att informationen inte kommer i orätta 
händer.[6]

• Data- och informationsintegritet; att informationen inte kan ändras av obehörig.[6]

Dessa tre behov måste tillfredställas i ett datasystem för att det ska anses vara god 
informationssäkerhet. Hoten som beskrivs här nedan är alla hot mot dessa krav i någon 
form. OSI18 modellen kommer här användas för att kategorisera var i kommunikationsflödet 
som attacken sker. Modellen består av sju lager som ses nedan.[1,2,3,4,6]

OSI modellen består av sju olika steg där det första är längst ned och är det fysiska lagret. 
Det sjunde och översta lagret är applikationslagret där alla program arbetar, som till 
exempel e-post, ftp och webbläsare. Lagren emellan är till för att beskriva förändringen, 
uppdelningen i paket och kodningen som sker med meddelanden som ska skickas mellan två 
datorer.[5]

18 Open System Interconnection, och handlar om hur datapaket skapas och skickas i 
nätverk.
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4.1 Lagring av informations
Informationen som finns på klienter och servrar, är det som är hotat vid en attack. Antingen 
är det information om till exempel företagshemligheter eller information om inloggning och 
autentisering. Vid angrepp mot autentiseringen så krävs information eller möjligheten att 
skapa rätt information för att bli autentiserad. Informationen kan delas in i tre olika delar 
beroende på hur den lagras: Momentan som inte lagras alls, tillfälligt lagrad information och 
information som lagras permanent. Detta gäller för både servrar och klienter. En klient kan 
ha alla tre delar av information i form av permanent eller tillfälligt certifikat. Även 
momentan information kan finnas på klienten då den inte lagras lokalt. Nedan ska jag gå 
igenom olika hot mot informationen och exempel på hur en attack kan gå till.

4.2 Fysiska hot
Fysiska hot är hot mot själva hårdvaran och dess information. Det är ett stort problem, då 
det är svårt och skydda informationen mot detta. Det beror på möjligheten att attackera en 
lägre nivå i OSI modellen. Permanent lagrad information löper stor risk att antingen 
förstöras eller hamna i angriparens händer. Detta beror på möjligheten att antingen boota 
med annat operativsystem eller ta ut diskar för analys i annan dator eller med 
specialutrustning som läser direkt på disken. Informationen kan bli otillgänglig för 
användare som normalt använder informationen, genom att strömmen bryts till servrar och 
nätverksutrustning. Information som är lagrad tillfälligt eller momentant är svårare att 
komma åt på grund av att det krävs en logisk attack online.[1,6]  

4.3 Logiska hot
Logiska hot är hot som via brister i systemarkitektur eller programvara ger angriparen 
möjligheter att få tillgång till information. Dessa är ofta oberoende av hårdvaran som 
används.  Det handlar om att programvara inte är programmerad på rätt sätt, brister i 
metoder och tillvägagångsätt, problem i operativsystem, databaser eller andra applikationer. 
Detta ger möjligheter för inkräktare att komma åt både permanent, tillfällig och momentan 
information. Vid ett angrepp är den momentana informationen mest svåråtkomlig och den 
permanenta lättast att få tillgång till. Tillfällig information kan kommas åt med hjälp av 
trojaner som ligger latent i klientdator och triggas när en speciell session startas, eller om 
sessionen inte avslutas ordentligt. Det logiska skydd som finns för att förhindra denna typ 
av hot från att bli verklighet är framförallt brandväggar, virusskydd, operativsystemet och 
autentiseringsrutiner. Dessa delar utgör skalskyddet för nätverket och när inkräktaren väl 
tagit sig förbi detta kan ofta både integriteten, konfidentialiteten och tillgängligheten av 
informationen påverkas.[1,6] 

Under logiska hot räknas också elak kod i form av trojaner, maskar och virus som kommer 
via e-post eller mobila lagringsenheter. Dessa riktar sig främst mot destruktiva attacker och 
är vanliga på internet. De kan skapa stor skada för en organisation, främst gällande 
tillgänglighetssvårigheteter beroende på systemkrasher eller överbelastning. De mer 
intelligenta trojanerna används till diverse informationsinsamlande för angriparen. En 
variant av dessa är en så kallad sniffer, baserad på mjuk- eller hårdvara, som lyssnar av allt 
som skrivs på klienten.[1,6]

4.4 Angripare
De som använder sig av de tidigare nämnda hoten är angriparen och de kommer beskrivas 
lite närmare här. Angriparna är här indelade i två grupper antingen personer eller program. 
Program som angriper är ofta trojaner, virus och maskar. Maskar och virus är skapade av 
människor men har inte alltid något specifikt mål med sina angrep. Maskar och virus 
skickas ofta via e-postsystemen och infekterar klienter och servrar.[1,6]
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Personer som angriper har ofta ett mål det vill säga angriparen vill ta sig in i ett specifikt 
system för att vinna något på det. Antingen bara äran i hacker- och crackerkretsar eller för 
att få tag i information av värde. Inkräktaren använder många program för att göra en attack 
möjlig. Det finns attacker som kräver att man först har attackerat klienter på internet för att 
få tillgång till deras beräkningskapacitet för att till exempel snabbare söka igenom en 
lösenordsfil.[1,6] 

Mänskliga hot kan sedan delas in i ytterligare delar, interna och externa hot. Interna hot 
uppstår framförallt på grund av okunskap där användaren inte har kunskaper och utbildning 
att förstå vilka konsekvenser ett viss handlande kan orsaka. Externa hot är alltid avsiktliga 
och därför lättare att planera och skydda sig mot.[1,6]

4.5 Interna hot
Hot mot säkerheten som åsamkas av användare utan att de vet om det är ofta av det slaget 
att ordentlig utbildning och motivering av de policy som gäller skulle förhindra många hot. 
Vanliga hot är bland annat uppskrivna lösenord, gömda kort, fortsatt inloggad vid kortare 
raster eller att skriva koden på kortet. Andra alternativ är att använda privata disketter eller 
annan lagringsenhet som innehåller virus eller trojaner eller ta med den hemliga 
informationen till dator hemma där säkerheten inte är lika stark.[6]

Insiderattacker är ett annat problem ofta kopplat till de andra användarnas slarv. En insider 
kan ofta få information av arbetskollegor. Den information som fås på dessa sätt kan vara 
både momentan, tillfällig och permanent.

• Kollega som lånar ut sitt lösenord av någon anledning.

• Angriparen står i rummet när lösenordet knappas in och möjligheten för denne att 
se det är stor.

• Vid okrypterad trafik från klient till inloggningsserver så finns alltid möjligheten 
att lyssna av nätet efter paket innehållande lösenorden, vilket för en insider kan 
skötas från dess egna klient.

• Med social engineering kan en anställd kanske ringa och uppge sig för att vara 
nätverkstekniker och få tillgång till lösenord på det sättet.

• Använda en sniffer för att komma åt lösenord som skrivs på tangentbordet eller 
information som visas på skärmen. 

4.6 Externa hot
Externa hot har svårare att få tillgång till nätverket eftersom någon form av skalskydd 
gentemot fysisk eller logisk åtkomst ofta finns, till exempel inpasseringskort, nyckel eller 
lösenord. Många organisationer låter sina medarbetare använda organisationens resurser 
utanför företagets väggar via internet eller någon form av uppringd uppkoppling. Detta ger 
inkräktaren större chans att lyckas då informationen färdas över ett öppet och oskyddat nät 
som internet. Bärbara datorer som används är ofta dåligt skyddade. De är lätta att stjäla och 
med hårddisken i handen finns möjligheter att få fram permanent lagrad information från 
den. Möjligheten att med en stulen bärbar dator lyckas att genomföra en attack mot servrar 
ökar, då information kan finnas lagrad i datorn.[1,2,3,6]

Det finns även möjligheter för inkräktaren att komma innanför organisationens skalskydd på 
olika sätt. En inkräktare kan antingen ta sig in fysiskt genom att göra inbrott eller lura till sig 
access. En stor organisation har generellt svårare att upprätthålla ett gott skalskydd, främst 
då personliga kontakter minskar. Alternativet är om organisationen har koppling mot 
internet eller koppling mot annan organisation som har det. Då finns möjligheten att 
attackera utifrån och lyckas ta sig igenom en brandvägg, som då agerar skalskydd.  En 
inkräktare som tagit sig innanför skalskyddet agerar på ungefär samma sätt som 
insiderangriparen gör förutom möjligheten att få information av kollega. De metoder som 
används av en angripare för att ta sig igenom skyddet på ett nätverk är:[1,2,3,6]
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• Utnyttjar svagheter i protokoll och tjänster som finns ut mot internet från 
organisationen.

• Utnyttjar svagheter i det skalskydd som finns i form av fysisk såväl som logiskt 
skydd. 

• Utnyttjar svagheter i rutiner med så kallad  social engineering

• Utnyttjar datautrustningens signalsignatur för att avlyssna en bildskärm eller ett 
tangentbord utifrån RÖS19.

Dessa metoder kan bara åstadkommas om det finns brister i programvara eller arkitektur. 
Det är dock så att all kod har mer eller mindre brister då det är svårt att kolla kod eftersom 
den är så omfattande. För att hindra avlyssning med hjälp av RÖS så gäller det att skärma 
alla signaler så att den inte går att registrera utanför den slutna kretsen av nätverket eller 
huset. RÖS är inget stort problem för de flesta företag och organisationer eftersom det 
kräver mycket avancerad och dyr teknik.

19 Röjande Signaler.
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5   Autentiseringsmetoder, svagheter och 
styrkor

Det finns flera olika metoder för att autentisera användare. Här kommer jag att ta upp några 
olika metoder för autentisering och beskriva fördelar och nackdelar. Exempel på dessa är 
lösenord, aktiva kort och biometri.[1,2,3,4,6]

5.1 Lösenord
Lösenord är en gammal funktion för autentisering. Där användaren loggar in med hjälp av 
inloggningsnamn och ett hemligt lösenord. Användarnamnet identifierar dig och lösenordet 
verifierar din identitet. 

Lösenord har vissa brister när det gäller säkerhet. Främst egenskaperna att kunskapen om 
lösenordet är möjlig och dela med sig av och att lösenorden går att gissa eller testa sig fram 
till. Problemet är också längden på lösenordet som inte får vara för långa utan att användare 
glömmer bort det, men samtidigt inte för kort eftersom säkerheten mot gissning och sökning 
är helt är beroende av längden på lösenordet. För att en attack med uttömmande sökning 
inte ska vara gynnsam måste lösenordet bestå av minst sex olika tecken med både stora och 
små bokstäver, siffror och specialtecken. Ett lösenord kan knäckas på olika sätt och med 
olika tillvägagångssätt.[1,6,15,17,23] 

1. Gissa sig till ett lösenord med hjälp av information om den användare man ska 
attackera, till exempel veta personnummer, barns namn, frus namn och idoler. Det 
är så många som 50% som baserar sina lösenord på husdjur, fru eller annan 
information om familj, vänner eller intressen.[15]

2. Hitta lösenordet uppskrivet på en post-it lapp sittande på skärmen eller liggande 
under skrivbordsunderlägget. Detta är mycket vanligt, så många som 40% skriver 
upp sitt lösenord.[15]

3. Uttömmande sökning. Om man har korta lösenord med få kombinationsmöjligheter 
är det enkelt att söka igenom alla möjliga alternativen.[15,17]

4. Eftersom många väljer lösenord som är lätta att komma ihåg är de ofta 
sammansatta av ord som finns i en vanlig ordlista. Detta gör att det med hjälp av en 
så kallad dictionary search söka med en ordlista som bas för att få fram det rätta 
lösenordet.[15,17]

5. En sniffer är ett program eller hårdvara vars enda syfte är att avlyssna all trafik från 
till exempel tangentbordet eller skärmen för att hitta lösenord eller annan 
information. Som sedan lagras eller sänds iväg via internet eller en antenn till en 
förutbestämd destination.

6. Om nätverket är okrypterad mellan klient och server går det att avlyssna trafiken 
och få fram lösenordet på det sättet.

Fördelen med lösenord är dess enkelhet och standardiserade implementering. Idag finns 
möjligheten att i varje operativsystem för klienter använda någon form av lösenordsskydd, 
antingen lokalt eller kopplat över nätverk mot en server. Det går även lätt att kräva lösenord 
för olika applikationer.  Man kan även med enkla medel införa lösenordsskydd på hemsidor 
eller externa informationsplatser som e-postservrar och filservrar.[1,2,3,4,17]

5.2 Lösningar mot lösenordssökningar
Det finns en mängd olika sätt att hantera lösenorden på för att öka säkerheten på 
lösenordsinloggningen. Normalt sett går det ganska enkelt att gissa lösenord eller söka mot 
en ordlista för att få fram lösenord som ger access till en användares inloggning. Det 
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förutsätter dock att lösenorden inte är för komplexa eller med allt för många tecken.[15,17]

Lösningen på sökningar av detta slag är förhållandevis lätta att införa men inte helt 
problemfria. Ett sätt är att tvinga användare skapa svåra och långa lösenord. Vanligen måste 
då användaren till exempel använda både stora och små bokstäver, siffror och 
specialtecken. Lösenordet kan därefter testas mot en ordlista för att förhindra möjligheten 
med ordlistesökning. Antalet tecken samt vilka olika tecken som är tillåtna är det som 
försvårar en uttömmande sökning mest. Detta då en uttömmande sökning söker igenom 
hälften av alla möjliga alternativ i genomsnitt. Med stort antal alternativ ökar 
söktiden.[15,17] 

5.2.1 Traditionella lösningar
För att genomföra en attack med gissning, ordlista eller uttömande sökning av lösenord 
krävs det att lösenord testas flera gånger. Lösningen är då att låsa kontot efter ett antal 
försök för att förhindra en sökning på en lokal klient eller mot ett specifikt användarkonto. 
Det samma gäller om svarstiden för access till kontot tillåts ta längre tid, då möjligheten att 
genomföra en omfattande sökning minskar. Processtiden för varje misslyckat försök att 
logga in kan även utökas för att förhindra en snabb sökning. Om ett nätverk däremot har 
många användare och den som försöker ta sig in inte behöver access till ett specifikt konto, 
kan den testa ett lösenord för varje användare. Detta kommer ge träff någon gång om antalet 
användare är tillräckligt stort, det kallas en global attack. Det går även att komma runt 
tidsfördröjningen då attacken kan riktas mot många konton samtidigt vilket medför att 
tidsfördröjningen inte sänker antal försök per sekund.[15,17]

Nackdelen med åtgärderna beskrivna ovan är möjligheten att kringå dem, samtidigt som de 
drabbar organisationen negativt ekonomiskt. De kräver ökade resurser åt helpdesk och 
supportavdelning för att dela ut nya lösenord och låsa upp konton som låsts av användare 
som glömt sitt svåra och långa lösenord. Upp till 50% har någon gång glömt sitt lösenord 
och varit tvungen att ta hjälp av support. Detta kostar pengar vilket ska vägas mot den 
säkerhet som företaget eller organisationen vill uppnå. Alternativet är att användare får gå 
flera dagar utan att komma åt sina konton, det kostar också pengar i förlorad arbetskapacitet 
eller förlorat förtroende hos kunderna. Det går också att rikta DOS-attacker20 som går ut på 
att få användare att bli utestängda från sina konton om kontot blockeras efter säg tre 
försök.[15,17]

5.2.2 Reverse Turing Test (RTT)
RTT är en metod för att lösa tidigare nämnda problem med sökning mot ordlista och 
uttömmande sökning, utan de brister som tidigare nämnda lösningar har. Tanken är att det 
inte ska gå att använda programvara som söker igenom och testar olika lösenord för att hitta 
det rätta, utan det ska krävas att en människa loggar in. Vid inloggning ställs en fråga som 
användaren ska svara på. Frågan är enkel att svara på för en människa, men meningen är att 
den ska vara svår att besvara av en dator. Det får heller inte vara möjligt att gissa med stor 
sannolikhet. Till exempel kan man ha en bild med fråga om vad man ser eller vad det står. 
Bilden kan också vara oskarp. Det skulle då bli svårt att få fram rätt svar i en automatiserad 
process. Det skulle kräva mera avancerad bildbehandling vilket skulle kräva mera datorkraft 
och tid. Detta test fungerar väl för attacker med hjälp av uttömmande, ordlista eller 
gissnings test. Inkräktaren tvingas då svara på många RTT och på det viset antingen sitta 
och svara personligen eller ha ett avancerat program som läser ut informationen ur bilden. 
Detta med ökade söktider som resultat.[17]

Den enkla varianten är att användaren måste besvara RTT innan varje försök att logga in det 
vill säga innan man skriver in användarnamn och lösenord. Detta medför en stor fördröjning 
av ett försök att med uttömmande sökning eller sökning mot en ordlista  för att knäcka 
lösenordet. Det finns några nackdelar med denna metod och det är främst 
användarvänligheten. I dagens inloggning så gör och skriver användaren samma sak varje 
gång. Om man ska implementera detta i ett existerande system så kan användare bli 
irriterade över de ökade kraven på interaktion med klienten vid inloggning. Ett annat 

20 Denial of Service attacks.
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problem är skalbarheten, då det idag endast används liknande system för en förstagångs 
registrering hos till exempel ICQ, Yahoo med flera. Lösningar på dessa problem är att.[17]

• Låta användaren svara på en RTT fråga i en bråkdel av sina försök att logga in. 
Nackdelen är då att RTT frågan kommer först. Ett automatiserat program kan välja 
att starta om processen om om RTT fråga ställs och fortsätta om den inte ställs.[17]

• Att så länge man skriver rätt användarnamn och rätt lösenord slippa svara på RTT 
fråga. Nackdelen är vid en global attack där det inte spelar någon roll vilket konto 
man får access till. Det automatiserade programmet testar bara en gång på varje 
användarnamn. Vid tillräckligt stort antal användare kommer attacken lyckas.[17]

Lösningen på dessa problem är att det antas att användaren oftast loggar in från samma 
klient eller bara använder några få olika datorer. Protokollet antar också att även om en 
attackerare bara behöver svara på RTT för en bråkdel av sina försök så kommer en 
uttömmande sökning eller en sökning mot en ordlista bli för långsam. Eftersom servern bara 
behöver skapa en bråkdel så många bilder så ökar skalbarheten. Vi antar också att servern 
har god förmåga att identifiera datorn som försöker logga in. I en webbmiljö finns 
möjligheten att använda cockies, alternativ finns för andra miljöer som kräver andra 
lösningar. Vi antar här att vi kan identifiera datorn med cockies. Så här skulle ett 
inloggningsförfarande se ut.[17]

 1. Användaren loggar in med användarnamn och lösenord.

 2. Servern kollar att lösenord och användarnamn är korrekta.

 3. Om användarnamn och lösenord är korrekta.

 a) Om den dator varifrån användaren försöker logga in mot servern ifrån tidigare 
har använts av den användaren, kollar servern att cockien är giltig och inte har 
gått ut. Om så är fallet ges användaren tillgång.

 b) Om inte så är fallet, ställer servern en RTT fråga och användaren ges bara 
tillträde om svaret är rätt.

 4. Om användarnamn och lösenordet inte är korrekt.

 a) Med sannolikheten p (där 0 < p ≤ 1 är en systemparameter säg p=0,05), måste 
användaren svara på en RTT fråga. När användaren svarat är han nekad 
inloggning vare sig RTT frågan är korrekt eller inte.

 b) Med sannolikheten 1- p, kommer användaren att direkt nekas tillträde.

Fördelarna med denna metod är att användarna kommer erfara nästan exakt samma 
inloggningsförfarande som tidigare. Enda skillnaden blir att de måste svara på en RTT fråga 
vid inloggning från ny dator och möjligen om de skriver fel eller deras cockie gått ut. 
Metoden kommer också göra så att servern bara behöver skapa RTT frågor för en liten del 
av alla inloggningar till skillnad från metoden att testa alla. Ett alternativ för att få 
inloggningen att ske i ett moment är att låta alla klienter först kollas om de har en cockie. 
Om de har det så får de bara upp en inloggning  med användarnamn och lösenord annars 
kommer en inloggningsprompt med RTT fråga också.[17]

Något som är viktigt för säkerheten i ett sådant system är att tidsattacker elimineras genom 
att låta svaren från servern vare sig försöket är godkänd eller inte ta lika lång tid. Detta är 
för att omöjliggöra en attack där angriparen använder tidsvariationer för att veta om man 
har hittat rätt lösenord. Det krävs svar på de frågor och påståenden som följer nedan för en 
RTT lösning.[17]

• Vad ger intrånget för fördelar för attackeraren, vad vinner han, om vinsterna med 
en lyckad attack är väldigt stora kanske inte RTT fråga räcker.

• Vad kostar det att lösa en RTT uppgift antingen med hjälp av att gissa svaret, 
anställa folk som sitter och svarar eller konstruera en metod och program som 
automatiskt kan lösa RTT uppgiften.
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• Sätt värdet på p så att kostnaden i tid eller pengar att ta sig in är högre än värdet 
man får ut.

Om vi antar att vi har slumpat lösenord med 6 bokstäver och attackeraren ska gissa RTT 
frågan automatiskt. Vi har ett p=0,1 och 1000 olika ord som RTT alternativ. Ett 
räkneexemplet visar att det krävs 0,5*286*0,1*1000=2,4*1010 försök för att hitta ett 
lösenord som stämmer samtidigt som RTT stämmer. Om vi antar att angriparen kan göra 
100 försök per sekund blir det 2,4*108 sekunder som är ungefär sju och ett halvt år. Om vi 
antar att angriparen kan knäcka RTT uppgiften automatiskt eller med arbetskraft och att det 
tar några sekunder per RTT så tar det väldigt lång tid även vid en automatiserad attack.[17]

Det finns dock metoder för att försvåra det ännu mera om någon skulle lösa problemet med 
att automatisera en RTT knäckare. Man låter övervaka händelseförloppet så att när lösta 
RTT frågor ökar samtidigt som felaktiga lösenord ökar så triggas systemet att någon har 
knäckt RTT systemet. Det första som då sker är att systemet ökar p vilket medför att fler 
RTT frågor ställs, vilket ger attackeraren fler frågor vilket gör att det tar längre tid, vilket 
ger administratören tid att agera. Systemet kan också sänka antalet gånger en viss användare 
får testa utan att kontot låses. Cookies som används i detta exempel för att ta reda på om det 
är samma dator kan ganska lätt stjälas från en klientdator. För att förhindra att den som stjäl 
en cockie sedan ska kunna köra en ordinär ordlistesökning så får servern räkna antal 
misslyckade försök från en och samma cockie. Sedan låser den cockien vid ett visst antal, så 
att användaren måste ange RTT svar för att kunna logga in och en ny cookie tillhandahålls 
bara efter en lyckad inloggning med både RTT fråga och lösenord korrekt.[17] 

5.3 Aktiva kort
Aktiva kort (smart cards) är ett token som innehåller alla kryptonycklar tillsammans med 
algoritmer och en liten processor, för att kunna kryptera informationen. De kan vara i form 
av ett id-kort eller någon form av USB nyckel som har fördelen av att hårdvaran  finns 
inbyggd i systemet. Det finns många fördelar med kort jämfört med lösenord, främst när det 
gäller säkerheten och när det gäller så kallad SSO21. På grund av att användaren måste ha 
tillgång både till kort och lösenord så ökar säkerheten. Det tillsammans med att korten kan 
innehålla alla olika kryptosystem du behöver.  För att till exempel autentisering av 
användare och signering av e-post. De fördelar som finns med aktiva kort är många och 
kommer här listas.[1,2,3,6,10,11,14]

1. Det ger hög säkerhet då inga kryptonycklar lämnar kortet utan alla beräkningar 
sker i kortet. 

2. Det blir en starkare autentisering då det kräver både kortet och ett lösenord.

3. Kräver någon form av läsare och då detta inte är standard i dagens datorer kan det 
medföra en kostnadsökning och speciella krav på hårdvara. 

4. Challange responce är möjligt där ett slumptal skickas till klienten som krypterar 
det och skickar tillbaka det till servern. Det öppnås med den publika nyckeln 
kopplad till kortets privata nyckel. Detta säkerställer identiteten på kortet.

5. Kräver någon form av system för reservkort då någon glömmer ett kort och för att 
arbetet inte ska stå still.

6. Det går fortfarande att plantera en sniffer av något slag som spelar in 
knapptryckningar och på det sättet få tag i lösenordet.

Svagheter med kort är ofta den klient som kortläsaren sitter vid. Om det inte finns något 
starkt skydd för klienten i form av till exempel krypterad hårddisk, så finns möjligheten att 
lägga in olika former av trojaner som kan skicka felaktiga data till kortet för att få ut ett 
visst resultat. Ett exempel är om angriparen har kontroll över en klient genom någon form 
av trojan och denne person ska skicka e-post som ska signeras av en privat nyckel på kortet. 
Det kan då vara möjligt att agera man in the middle genom att ta den information som 

21 Singel Sign On, att användaren bara behöver logga in en gång.

24



användaren tänker skicka och byta ut mot något annat som då kommer att signeras och 
skickas från användaren. Dessa hot sätter signeringens trovärdighet på spel. Beroende på 
autentiseringsmetoden så går det att hålla en session vid liv under lång tid efter att 
användaren lämnat klienten. Många organisationer stänger inte sessionen bara för att det 
grafiska gränssnittet låses vid uttagande av kortet. Om autentisering sker och en session 
startas är kravet att användaren använder klienten för att sessionen ska hållas vid liv. Går 
det låta en trojan agera som användare och få sessionen att hållas igång även om 
användaren tror att den loggat ut.[1,2,3,6,10,11,14] 

5.4 Biometri
Biometri är det som det framförallt pratas om idag. Många tror att det ska lösa de problem 
som finns med lösenord och aktiva kort. Biometri handlar om att använda någon form av 
unik egenskap från en person som identifieringsmetod alternativt autentiseringsmetod. Det 
finns flera olika metoder där fingeravtryck är vanligast, men system som undersöker hand- 
och fingergeometri, iris-skanner, retina-skanner, röstigenkänning och ansiktsigenkänning 
används också. Det finns fördelar och nackdelar med alla dessa system, men fingeravtryck 
är den metod som man har gjort mest undersökningar kring då det är den metod som poliser 
använt i sitt kriminaltekniska arbete under lång tid. Biometri är något som aldrig går att 
lägga ifrån sig utan något man alltid har med sig.[8,12,13]

5.4.1 Olika sorters biometri
Det finns en mängd olika sorters biometrilösningar som har olika egenskaper och olika 
fördelar eller nackdelar. Det finns några som baseras på beteende hos en person och är 
inlärda. Den andra sorten baseras på någon kroppslig egenskap som anses vara unik och 
oföränderlig över tiden för individen. Sedan finns det några metoder som baseras på båda 
dessa indelningar, de metoder som använder inlärda egenskaper är, signering och 
tangentnedtryckningskarakteristik. De metoder som baseras enbart på egenskaper vi inte 
kontrollerar över är, fingeravtryck, DNA22, ansiktsform, handgeometri, irismönster, 
retinamönster23 och handvensmönster. Dessa metoder anses mer eller mindre unika och är 
inte möjliga att påverka utan hjälpmedel. Vissa av dessa metoder anses av vissa som 
kränkande av den personliga integriteten och har svårt att få acceptans hos de användare 
som ombeds använda dem. Det är främst DNA som har den egenskapen. Metoderna med en 
kombination av kroppsliga egenskaper och inlärda är främst, gång och 
röstigenkänning.[8,12,13]

5.4.2 Säkerheten i biometri
Biometri har undersökts noga i avseende på falska inloggningar. Fingeravtryck som är den 
vanligaste metoden har man kommit fram till är förhållandevis lätt att förfalska med enkla 
medel. Det finns flera examensuppsatser som behandlar säkerheten i sådana system, mot en 
attack med artificiella fingeravtryck. Med vilket menas ett artificiellt lager som sätts på 
fingerspetsen, lagret är en avgjutning av någon annans finger. Av de testade sensorerna så är 
det ingen sensor som klarar att motstå alla försök. Dessa fingeravtryck är tillverkade med 
standardprodukter som alla kan få tag på och både riktiga fingrar och fingeravtryck från 
blanka ytor har använts för att skapa de artificiella avtrycken.[8,12,13,16] 

De övriga metoderna av biometri har också undersökts vad det gäller säkerhet mot falska 
inloggningsförsök. Iris skanners har lurats med hjälp av foton utskrivna på vanligt papper. 
Det krävdes för vissa iris-skanners att hål gjordes för pupillen och att angriparen satte sitt 
öga bakom papperet för att kunna logga in. Även ansiktsigenkänning har lurats vid 
autentisering. Både metoden som använder stillbilder och den som baseras på rörliga bilder. 
Det går att använda en laptop som visar antingen bilder eller videosnuttar på en person som 
har tillgång till systemet. Det visar på stora säkerhetsproblem för biometriska system med 
ansiktsigenkänning. Vem som helst har möjlighet att ta ett kort eller videofilma en person. 
Här följer en sammanställning över några olika biometriska metoder med svar på 

22 Deoxyribonucleic Acid, en unik kod av våra gener.
23 Blodkärl som finns på baksidan av ögonloben.
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möjligheten att komma över någons biometriska data och om det kräver medverkan av 
personen som man vill förfalska.[16]

Samla in data Kräver 
medverkan

Kopiera data

Fingeravtryck mycket lätt nej medel

Ansiktsgeometri Mycket lätt nej medel

Iris-skanning lätt Ja/nej medel

Retina-skanning Mycket svår ja svår

Table 3: Olika biometrimetoders skydd mot förfalskning.

Ett problem som liknar det för det aktiva kortet är att klienten som används kan attackeras 
med trojaner eller sniffers av olika slag, som samlar information om organisationer eller för 
att användas för attacker. Det finns dock skillnader, en enkel tangentbordsniffer är helt 
overksam om biometri används då ingen information går via tangentbordet. En mer 
avancerad sniffer klarar dock att få ut data som går från läsaren via klienten till servern. 
Biometrisk data kommer sändas från läsare till klient till server för godkännande. Detta 
medför att det måste ställas stora krav på kryptering om det inte ska gå lätt att komma åt 
information som sänds över nätverket. Sessioner är sårbara då det finns möjlighet att skapa 
trojaner som håller dessa vid liv efter att användaren tror sig ha loggat ut. Detta ger 
angriparen möjlighet att komma åt hemlig information.[6,8,12,13,16]

5.5 Kombinationer
Idag så används ofta kombinationer av de tre olika attributen för autentisering, det vi äger, 
det vi är och det vi vet. Till exempel krävs lösenord för att öppna ett aktivt kort för 
användning. Biometriska data för att öppna kort eller verifiera att det är rätt användare som 
har kortet har nu också börjat komma som alternativet till lösenorden. Det finns fördelar 
rent säkerhetsmässigt med att kombinera två eller fler av de attribut som används. Det gör 
systemet mera komplext vilket försvårar för en inkräktare till systemet.

Inkräktaren behöver då lyckas knäcka den biometriska sensorn med ett falskt fingeravtryck 
och lösa koden till exempel. Idag finns lösningar där aktiva kort tillsammans med biometri 
används, genom att kortläsaren har en biometrisk sensor för att låsa upp kortet. Detta 
medför att varken kortets kryptonycklar eller biometriska data för att låsa upp kortet finns 
på klientdatorn. Alternativ är att skriva lösenordet direkt på kortläsaren för att få liknande 
resultat. Dessa ger ett säkrare system då alla lokala trojaner och liknande kod får svårare att 
få tag i lösenordet.[6,8,12,13,16,20] 
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6   Analys

Här analyseras för och nackdelar med serverbaserade aktiva kort gentemot andra lösningar 
med aktiva kort eller certifikat. Här tas även upp vid vilka situationer server kan användas 
för autentisering och för vilka det krävs andra system för att erhålla tillräcklig säkerhet. 
Detta beror till stor del på vilken organisation och vad dess krav är angående 
informationssäkerhet. En organisation som kräver stark autentisering med hjälp av 
dubbelsidig autentisering tillsammans med en challange responce funktion har svårare att 
använda sig av en serverlösning. Fördelen med ett serverbaserat system är dess ökade 
flexibilitet och möjligheten att bli oberoende av den hårdvara som används.

Det finns organisationer som använder certifikat som laddas ned till klienten under en 
session istället för kortens krypteringsnycklar, detta för att kunna byta kortlösning eller vid 
ett systemskifte. Dessa system skulle gå att göra säkrare genom att användarens klient inte 
får möjlighet att ladda ned certifikatet, då krypteringsberäkningarna görs på servern istället. 

6.1 Autentiseringsmetod
Användandet av en lösning där virtuella aktiva kort ligger lagrade och skyddade på en 
central server, medför en ökad möjlighet för mobila lösningar. Jag anser att innan valet av 
autentiseringsmetod görs, ska de fördelar en lösning med möjligheter att ansluta oberoende 
av hårdvara noga beaktas. Detta skulle medföra en kraftigt ökad flexibilitet vilket ofta 
gynnar en organisations.

Enligt min uppfattning är stark autentisering en autentisering som upprättas över en säker 
kommunikationslinje. Med hjälp av någon eller några av de attribut som användaren har 
möjlighet att autentisera sig med. Tillsammans med de krav som finns på systemet under 
kravspecifikationen i introduktionen kommer denna definition av stark autentisering att 
ligga till grund för analysen av autentiseringsmetoderna. Den är visserligen min egen 
definition men i brist på en intenationell eller nationell standard så anser jag det vara möjligt 
att använda den. 

Lösenord kan tillfredställa de uppsatta kraven samtidigt som serverlösningen ökar 
säkerheten för krypteringsnycklarna. Alternativet är att öka säkerheten mellan klient och 
server genom att använda någon form av token för autentiseringen. Ett sådant token ska då 
helst ha samma flexibilitet som lösningen utan token, ett exempel är en USB nyckel av 
något slag. Detta då en stor fördel med serverlösningen är att vara frikopplad från extern 
hårdvara i form av aktiva kort och andra token. Information finns på servern och 
organisationen kan välja att byta hårdvaruautentisering mot servern utan att det medför stora 
förändringar hos serverparken mot vilken användaren ska identifiera sig. Det medför också 
en ökad mobilitet med möjlighet att logga in utifrån organisationens nätverk med likvärdig 
säkerhet.

6.2 Lösenordautentisering
Första frågan att besvara är vilken organisation som kan komma ifråga för ett system som 
detta. En organisation med krav på hög säkerhet men inte fruktansvärt hög säkerhet kan 
med fördel använda denna metod tillsammans med lösenord och RTT uppgift. Detta gäller 
även för ett nationellt system som till exempel för deklaration då säkerheten för användarna 
och framförallt användarvänligheten vid kryptering av data ger stora fördelar. 
Hemanvändaren har som regel låg säkerhet, vilket borde ge incitament att lagra 
kryptonycklar och sköta krypteringen på en server med högre säkerhet. Dessutom ger det en 
ökad möjlighet för medborgare att genomföra kryptering och signering  på olika platser utan 
tillgång till deras hemdatorer.
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Biometri är ett annat alternativ till detta vilket skulle ge en ökad säkerhet jämfört med 
enbart lösenord. Jag anser dock att med tanke på fingeravtryckens bristande säkerhet att en 
kombination med antingen lösenord eller någon form av kort är att föredra. 
Biometrihårdvara kommer allt mer att implementeras som standard på bärbara datorer och 
tangentbord. Det innebär att hårdvarukraven minskar i ett sådant system gentemot ett system 
där kort används. Detta då kortlösnningar ännu inte har implementerats som standard i 
klienter. 

6.3 Mjuka certifikat
Mjuka certifikat är en autentiseringsmetod som har varit omskriven på grund av de brister 
hos klienterna som finns, vilket medför att certifikaten blir förhållandevis oskyddade. En 
klient som går att komma åt möjliggör tillgång till certifikat. Det är då krypterat, men om 
angriparen har det i sin ägo ökar möjligheten att knäcka koden som krävs för att dekryptera 
det. 

Certifikatet kan användas för att upprätta en säker överföring mellan klient och server, det 
vill säga klienten får möjlighet att ha en dubbelsidig autentisering mot servern. Detta 
garanterar att det inte finns någon man in the middle som avlyssnar kommunikationen 
mellan server och klient. Lösenord med RTT uppgift används för att autentisera användaren 
mot servern där användarens privata krypteringsnycklar ligger lagrade på det virtuella 
aktiva kortet.

Säkerhetshålen i denna lösning ligger i certifikaten på klienten och möjligheten att komma 
åt klienten för att installera trojaner eller annan programvara på den. Dessa säkerhetshål går 
inte lösa med denna lösning om inte en bootbar CD med operativsystem och certifikat på 
används. Detta ger stora säkerhetsfördelar då informationen inte lagras på hårddisken, men 
de är ganska opraktiska och inte speciellt användarvänligt.

6.4 Kortlösning
För att användaren ska ha alla krypteringsnycklar i sin ägo, samt att stark autentisering med 
challange responce sker vid autentisering  krävs det att aktivt kort används. Det finns 
nackdelar med korten då de kräver hårdvara i form av kortläsare. Det krävs även en struktur 
och administration för utdelandet av kort till användare. Kortläsare är ofta kopplade till en 
klientdator och antingen skrivs det lösenordet som låser upp kortet på kortläsaren eller på 
klienten. Detta medför en potentiell risk för attacker, då det är förhållandevis enkelt att 
placera en sniffer av något slag i klienten som sedan lyssnar av trafiken från tangentbordet. 
Säkerheten minskar då kortet går att låsa upp om inkräktaren kan få tag i det. 

6.5 Biometri
Biometri har den fördelen att de är fysiskt kopplade till individen och på det sättet omöjliga 
att låna ut, glömma eller förlägga. Det krävs användning av någon typ av mjukt certifikat då 
det inte går att lagra nycklar på annat sätt. Förslagsvis låser man upp dessa certifikat eller 
får tillgång till dem via en server för nedladdning eller möjlighet att öppna dem centralt med 
hjälp av biometri. Biometri kräver än så länge tillgång till hårdvara utanför det som anses 
vara standardkomponenter. Hårdvaran till biometri blir billigare och är nu för jämförbart i 
pris med andra hårdvarulösningar. 

Det finns ett antal nackdelar med biometri där den främsta är osäkerheten kring hur säkra de 
system som finns idag egentligen är. Det finns flera undersökningar som visar på 
möjligheten att lura systemen att tro att det är biometrisk data från en person det inte är. 
Dessa undersökningar tillsammans med den i förhållande ganska nya och omogna tekniken 
gör systemen med biometri som autentiseringsmetod ganska osäkra och svåra att hantera. 
Däremot ska den utveckling som sker följas noggrant inom detta område då möjligheterna 
med system av detta slag är stora, under förutsättning att man lyckas tillverka system som 
kan avgöra om det är falska avtryck. 
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6.6 Server
Det finns många fördelar med att ha virtuella aktiva kort lagrade på en server, där 
säkerheten är större än att lagra dem lokalt på klient. Detta gör att kraven på klienterna kan 
bibehållas med en ökad säkerhet totalt i systemet. Det medför också stora förenklingar vid 
införande av mobila arbetsplatser och arbete från hemmet där det oftast ej finns någon 
kortläsare eller fingeravtrycksskanner. Även vid uppdateringar av hårdvara finns fördelar, 
då autentiseringen mot servern behåller samma autentiseringssystem. Med mjuka certifikat 
kan det skapas säker autentisering inom en organisation utan krav på hårdvarulösningar.

6.6.1 Fysisk sårbarhet
Sårbarheten i ett system med en server där alla virtuella aktiva kort ligger är framförallt 
centraliseringen av krypteringsnycklar. Om någon lyckas stänga ner servern så förlorar alla 
sin åtkomst. Det gäller dock för alla system med en inloggning kopplad mot en server. 
Däremot kan en kortanvändare eller en person med certifikatet möjligtvis lokalt signera e-
post med kryptering utan access till server. Risken med en server som går ner kan minskas, 
genom att säkra de fysiska parametrarna för ett sådant system, till exempel genom att 
använda speglade servrar för att få redundans i systemet. Redundanta system kan om det är 
en global eller nationell databas ligga på vitt skilda platser, vilket ökar säkerheten mot en 
attack med syfte att blockera åtkomst. Det är också vanligt att det finns egen kraftkälla i 
händelse av strömavbrott.

6.6.2 Logisk sårbarhet
Den logiska sårbarheten är kopplad till egenskaperna som också utgör de fysiska 
svagheterna nämligen att det bara är en plats att attackera, för att komma åt information. Det 
räcker med att komma åt servern för att sedan ha en chans att knäcka de krypton som 
omgärdar de virtuella aktiva korten som finns där. Detta gäller för alla de inloggningssystem 
vare sig autentiseringssystem som har lagrad information om användarrna på server. Alla 
metoder förlitar sig på att informationen är låst så länge ingen har skrivit ett giltigt lösenord 
eller autentiserat sig med hjälp av biometri eller annat attribut. 

6.6.3 Styrkan i systemet
Det som är styrkan i systemet är att möjligheten att säkra en server är så mycket större än 
möjligheten att säkra en klient. Andra fördelar är dess flexibilitet och att behov av 
administration i form av installationer på lokala klienter eller hårdvaruinköp är låga, under 
förutsättning att det används ett webbgränssnitt, där klienten laddar ned en applet. 
Flexibiliteten ger fördelar då det medför stora förenklingar. De kan tillåta åtkomst utifrån 
och möjligheter till signerade e-postmeddelanden från andra platser än kontoret. 
Möjligheten finns också att på detta sätt säkra de krypteringsnycklar som invånarna i 
Sverige använder för deklaration och andra kontakter med myndigheterna. Det kommer att 
bli allt vanligare då fler och fler myndigheter blir 24 timmars myndigheter. De virtuella 
aktiva korten kan också användas för att säkra handeln över internet då alla får tillgång till 
säkra kommunikationer, vilket medför ökningar av e-handel för både privata och 
kommersiella aktörer.
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7   Arkitekturförslag

7.1 Grundarkitekturen
Den ska konstrueras så att en server kopplad till en databas innehållande alla virtuella aktiva 
kort tillhandahåller kryptering-, signering- och autentiseringsmöjligheter mot andra 
applikationer eller användare. All kommunikation med servern sker via ett webbgränssnitt 
och en servlet bakom en brandvägg. I klienten används en javaapplet för kontakten med 
servern. Kontakten mellan klient och server sker över en krypterad lina vilket medför att 
informationen inte är läsbar för obehörig. Klientdatorn laddar ner en applet och autentisera 
sig med hjälp av lösenord och RTT fråga mot servern efter att sessionen med en krypterad 
kommunikation har startats. 

Det är en arkitektur som inte kräver så stora förändringar i serversystem och klienter, då 
autentiseringen mot applikationerna sker med hjälp av en challange responce som klienten 
utför med hjälp av säkerhetsservern. Det krävs heller ingen extra hård- eller mjukvara för 
klienter vilket medför enkel implementering.

7.2 Klient
Klienten ska använda sig av en appletlösning vilket medför flera fördelar i ett system av 
detta slag. Det går att begränsa vilka rättigheter en sådan applet har i operativsystemet 
eftersom den körs i en så kallad sandbox24. Dessutom så är mjukvaran alltid uppdaterad och 
det krävs ingen särskild funktion för detta. Denna lösning fungerar bra när systemet ska 
användas för kryptering och signering av meddelanden och annan information. Även 
autentisering mot andra applikationer kan genomföras med denna metod, däremot blir det 
svårare om behovet finns att använda det till att autentisera sig mot klienten. I java appleten 
finns ett sessionscertifikat med vilket en säker kommunikationskanal kan upprättas. När 
sedan sessionen stängs slängs certifikatet. Alternativt så lagras ett certifikat lokalt på 
klienten.

En organisation som har ett nätverk avskärmat från internet eller andra öppna nätverk och 
strukturen tillsammans med att innehållet på klienter och servrar anses säker. Har flera 
alternativ till en lösning  av kommunikationen mellan servern och klienten. 

24  En sluten del av operativsystemet där programmet körs.
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Det första alternativet har som krav stark autentisering vid upprättandet av en 
kommunikationskanal. Då är det lämpligt att använda certifikat lagrade på klienten 
alternativt skickas det med vid hämtning av applet, vilket säkerställer en dubbelsidig 
autentisering, först av klient och sedan av användare genom lösenordet. Alternativ två är en 
lösning för en organisation som inte anser sig behöva stark autentisering av klienterna. 
Detta gör att inget certifikat på klienten krävs för handskakningen vid upprättandet av en 
säker kommunikation mellan server och klient. En lösning med TLS handskakning utan 
dubbelsidig autentisering används. 

Fördelarna med denna struktur är framförallt enkelheten och minskade krav på klienterna i 
nätverket. Om alla applikationer som körs på servrar är webbbaserade blir systemet väldigt 
flexibelt angående hård- och mjukvara på klienterna. Detta då autentisering och 
användandet av applikationer på servrar kan utföras av olika operativsystem med på olika 
arkitekturer, som till exempel PC eller Mac.

7.3 Kommunikation
Jag väljer att i denna arkitektur använda mig av en krypterad TLS tunnel för 
kommunikationen mellan klient och server. Detta för att skydda det känsliga materialet som 
skickas mellan dessa parter. Då TLS är ett flexibelt schema som ger stor säkerhet ger det 
stora fördelar i ett sådant här sammanhang. Flexibiliteten består i möjligheten att använda 
flera olika kryptering- och autentiseringsmetoder.

Autentisering och nyckelutväxling etableras med en handskakning mellan javaappletten som 
är programvaran i klienten och servlet och server på andra sidan kommunikationen. 
Handskakningen använder ECDH_RSA25 där RSA signerade certifikat används. Klienten 
lagrar då ett lokalt certifikat som enbart är till för att autentisera klienten och skapa en säker 
kommunikation mellan klient och server. Alternativet är att ett mjukt certifikat skickas med 
vid nedladdning av appleten. Ett ytterliggare alternativ finns och det är helt enkelt att inte 
använda sig av certifikat vid autentiseringen av TLS kommunikationen. Det medför att 
klienten inte är autentiserad och möjligheten för en man in the middle attack under 
handskakningen finns. Detta ger tillgång till all information som sänds från klienten och 
servern under denna session. Det är dock ganska svårt att göra en sådan attack då den 
kräver förändringar på DNS26 servrar och snabba förändringar och omkrypteringar för att 
inte upptäckas av server eller klient. 

25 Vilket är en betäkning på en autentiseringsmetod användande RSA asymmetrisk 
kryptering.

26 Domain Name System, system som översätter namn till IP-nummer på internet.
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7.4 Server och servlet
Servletten har till enda uppgift att skapa en säker kanal mellan användaren och servern och 
vidarebefordra all information mellan dem. Det är en förhållandevis enkel implementering. 
Den använder som tidigare nämnts TLS för kommunikationskanalen och sätter därmed upp 
en kanal mellan server och klient. 

Servern konfigureras för att enbart lyssna på en port och sedan starta en ny tråd för varje 
användare som loggar in för att tillåta många simultana inloggningar. Användaren 
autentiseras här med antingen biometri tillsammans med lösenord och RTT uppgift eller 
enbart lösenord och RTT uppgift, vilket jag anser ger en tillräckligt hög säkerhet. Den 
lagrar alla virtuella aktiva kort i en databas där de krypteras med asymmetrisk kryptering 
som användaren får tillgång med sitt lösenord.

7.5 Svagheter i systemet
De svagheter som finns i ett system av detta slag är framförallt autentiseringen vid 
inrättandet av en krypterad kommunikationskanal. Där finns möjligheter att med hjälp av 
trojaner lokalt på klienten göra en man in the middle attack för att få reda på information 
som behövs för att logga in. Då det drar ner säkerheten, men om organisationen anser sig ha 
förhållandevis stor kontroll över sina klienter så är detta en lösning som ger stor säkerhet 
med många möjligheter på ett enkelt och skalbart sätt. Vid en inloggning från internet eller 
annat osäkert nätverk finns svagheterna framförallt i klienterna och dess skydd. 

För att biometri ska kunna användas på ett system utan extra hårdvara krävs det att den 
finns som standard i klienten. Det krävs även att biometri blir betydligt svårare att förfalska 
med enkla medel för att det ska finnas några säkerhetsvinster med införande av det. 
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8   Slutsatser och diskussion

De slutsatser som kan dras av den här rapporten är att möjligheterna att använda enkla 
medel för att autentisera sig i den digitala värld vi använder idag är mycket små. Lösningen 
i rapporten vänder sig till organisationer som antingen anser att de har ett förhållandevis 
säkert nätverk. En annan möjlig användning är en organisation som inte har så höga krav på 
säkerheten men inte är nöjd med säkerheten eller flexibiliteten i vanliga certifikat. 

8.1 Fördelar och nackdelar jämfört med certifikat och aktiva kort
De fördelar som finns i detta system är framförallt att kryptonycklar inte ligger lokalt på 
varje klient utan hanteras centralt. Detta gör att undersökning av klienter rent fysiskt eller 
med fristående logiska attacker blir overksamma. Det måste till aktiva attacker i en online 
situation när någon tänker logga in eller har loggat in. En annan fördel är den stora 
flexibiliteten man kan få vid inloggning  externt. 

Certifikatet alternativt inga certifikat som ska autentisera klienten är den svaga punkten och 
det är där angripare kan attackera. Med ett system där lösenorden inte knäcks med hjälp av 
en sökning krävs att angriparen agerar man in the middle eller använder en sniffer för att 
samtidigt få tillgång till lösenordet.

Svagheten gentemot aktiva kort är att det fortfarande finns ett certifikat med 
krypteringsinformation alternativt inte finns möjlighet att skydda mot man in the middle 
attack mot kommunikationen mellan server och klient. Dessutom har centralliseringen 
nackdelen av större sårbarhet gentemot att alla användare har sin egen kryptonyckel på 
kortet.

8.2 Krav och mål
Kraven för systemet var uppställda för att kunna utvärdera om målet uppnåtts. De krav som 
ställdes upp var att undersöka om införandet av en central server med virtuella aktiva kort 
har högre säkerhet än vad lokala certifikat har. De krav som ställdes upp finns under 
kravspecifikationen i introduktionen.

1. Möjligheten att logga in mot server utan tillförandet av hårdvara eller mjukvara går 
att genomföra.

2. Säkerhet mot lokala attacker mot klienten kan hindras med den föreslagna 
arkitekturen under förutsättning att den inte sker samtidigt som inloggning sker. 
Där ligger den svagaste punkten i detta system.

3. Möjligheten att kryptera, signera och autentisera sig mot server och annan 
utrustning går att göra med detta arkitekturförslag. Vilket ändå måste anses vara 
det klart viktigaste kravet.

8.3 Diskussion och vidare arbete
I denna rapport söks lösningen på problemet med aktiva kort och dess krav på extern 
hårdvara och problemet med skyddet av lokala certifikat. Den föreslagna arkitekturen ger en 
ökad säkerhet för de klienter som arbetar i systemet och möjligheterna till SSO och 
kryptering av e-post och text ökar. Detta medför en ökad säkerhet vid framförallt externa 
kontakter. Dock ser jag att det finns delar som borde undersökas mera ingående för att 
utveckla en ännu säkrare metod för autentisering och kryptering. Det är framförallt vid 
autentiseringen av klient mot server för upprättandet av TLS kommunikationen som 
svagheterna finns och det kan undersökas mer ingående. Även lösenordslösningen med 
RTT borde undersökas mera ingående.
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Lösningen svarar på några av frågorna som ställs upp, men inga försök eller undersökningar 
har genomförts vilket vore önskvärt. Jag kan tänka mig flera olika undersökningar och 
implementeringar. Det första jag anser vore av intresse att undersöka är en 
testimplementering av en RTT lösning för att se hur användare ser på en sådan lösning. 

Jag anser vidare att det vore intressant att implementera en färdig lösning för ett test i både 
en sluten och en öppen miljö. Detta för att undersöka möjliga svagheter i implementeringen 
och vilka möjligheter det finns för att använda denna metod för stora grupper, till exempel 
en nationell databas där alla medborgare har sitt eget virtuella aktiva kort, med omfattande 
prestandatester.

Även en undersökning över en implementering med hjälp av biometri kopplat till denna 
arkitektur vore aktuellt att genomföra för att kunna undersöka och utvärdera 
prestandaegenskaper i ett sådant system. Det anser jag dock blir intressant först när det finns 
biometriska metoder med en högre säkerhet än i dagsläget.

34



9   Referenslista

9.1 Böcker
[1] Stallings, William (2000). Network Security Essentials applications and

standards. Upper Saddle River, New Jersey. Prentice Hall.
ISBN 0-13-016093-8

[2] Gollmann, Dieter (2001). Computer Security. West Sussex John Wiley & sons Ltd.
ISBN 0 471 97844 2

[3] Stallings, William (2003). Cryptography and network security. Upper Sadle River 
New
Jersey Prentice Hall tredje upplagan. 
ISBN 0-13-111502-2

[4] SIG Security (2003). Säkerhets-arkitetkturer. Lund SIG Security. 
ISBN 91-630-7263-7

[5] Forouzan, Behrouz A. (2001). Data Communications and networking. New 
York McGraw-Hill. 
ISBN 0-07-232204-7

[6] Mitrovi´c, Predrag (2003). Handbok i IT-säkerhet. Sundbyberg Pagina Förlags AB. 
ISBN 91-636-0796-4

[7] Thorell, Jerker (2004). IT-lexikon 2004. Sundbyberg Paginas Förlag AB. 
ISBN 91-636-0799-9

9.2 Publicerade artiklar och examensarbeten
[8] Sandström, Marie (2004). Liveness Detection in Fingerprint Recognition Systems. 

Institutionen för systemvetenskap Linköpings universitet. 
ISRN LITH-ISY-EX-3557-2004.
http://www.ep.liu.se/exjobb/isy/it/2004/3557 (mars 2005)

[9] Badlund, Lars (2002). A mobile PKI client using virtual smart cards. Institutionen 
för data- och systemvetenskap Kungliga tekniska högskolan. 

[10] Mårtensson, Christian Andersson, Thomas (2000). Introduction of an IT-security 
infrastructure-PKI. Växjö Universitet.
ISRN VXU/MSI/IV/E/--0034--SE.

[11] Andersson, Johan (2002). Rekommendationer för införande av Public Key 
Infrastructure. Institutionen för systemvetenskap Linköpings universitet. 
ISRN LITH-ISY-EX-3287-2002.
http://www.ep.liu.se/exjobb/isy/it/2002/3287 (mars 2005)

[12] Blommé, John (2003). Evaluation of biometric security systems against artificial 
fingers. Institutionen för systemvetenskap vid Linköpings universitet. 
ISRN LITH-ISY-EX-3514-2003.
http://www.ep.liu.se/exjobb/isy/it/2003/3514 (mars 2005)

[13] Jain, Anil K. Ross, Arun Prabhakar, Salil (2004). An introduction to Biometric 
Recognition. 
IEEE 1051-8215/04\$20.00.
http://ieeexplore.ieee.org.lt.ltag.bibl.liu.se/ (mars 2005)

[14] Lancaster, Sean Yen, David C. Huang, Shi-Ming (2003). Public Key Infrastructure: 
a micro and macro analysis. Elseiver Science B.V.
http://www.sciencedirect.com/science (mars 2005)

35



[15] Summers, Dr. Wayne C. Bosworth, Dr. Edward (2004). Password Policy: The 
Good, The Bad, and The Ugly. Columbus State University.
http://portal.acm.org.lt.ltag.bibl.liu.se (mars 2005)

[16] Thalheim, Lisa Krissler, Jan Ziegler, Peter-Michael (2002). Body Check Biometric 
Access Protection Devices and their Programs Put to Test.
http://www.onlinesecurity.com/Community\_Forum/Community\_Forum\_
detail92.php (mars 2005)

[17] Pinkas, Benny Sander, Tomas (2002). Securing Passwords Against Dictionary 
Attacks. Washington DC. ACM 1-58113-612-9/02/0011
http://portal.acm.org.lt.ltag.bibl.liu.se (mars 2005)

[18] Ellision, Carl Schneier, Bruce (2000). Risks of PKI: Secure Email. Communications 
of the ACM.
http://portal.acm.org.lt.ltag.bibl.liu.se (mars 2005)

[19] Forno, Richard (2001). PKI: A Question of Trust and value. Communications of the 
ACM.
http://portal.acm.org.lt.ltag.bibl.liu.se (mars 2005)

[20] Waldmann, Ulrich Scheuermann, Dirk Eckert, Claudia (2004). Protected 
transmission of biometric user authentication data for oncard-matching. ACM 
Symposium on Applied Computing.
http://portal.acm.org.lt.ltag.bibl.liu.se (mars 2005)

[21] Backhouse, James Hsu, Carol McDonnell, Aiden (2003). Toward Public-Key 
Infrastructure interoperability, lessons from an information security standard 
accrediation scheme. Communications of the ACM.
http://portal.acm.org.lt.ltag.bibl.liu.se (mars 2005)

9.3 Webbsidor
[22] IETF (Internet enginering task force)

www.ietf.org (mars 2005)

[23] Pfleeger, Charles P. (2002). Computer security. AccessScience@McGraw-Hill.
http://www.accessscience.com,DOI 10.1036/1097-8542.153950 (mars 2005)

[24] Paul Roberts, Paul (2005). Researchers find security flaw in SHA-1. IDG News 
Service.
http://www.infoworld.com/article/05/02/16/HNshaflaw\_1.html (mars 2005)

36

http://www.onlinesecurity.com/Community
mailto:AccessScience@McGraw-Hill


På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga ex
tra-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 upphovsrät
ten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan an
vändning 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 så
dan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens 
litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se för
lagets hemsida http://www.ep.liu.se/

In English

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possi
ble replacement - for a considerable time from the date of publication bar
ring exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for 
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and 
to use it unchanged for any non-commercial research and educational pur
pose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All 
other uses of the document are conditional on the consent of the copyright 
owner. The publisher has taken technical and administrative measures to as
sure authenticity, security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be men
tioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press 
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© [Jonas Jensen]

http://www.ep.liu.se/

	rapport_2005-03-22_1.pdf
	1   Introduktion
	1.1 Syfte
	1.1.1 Kravspecifikation

	1.2 Problemformulering
	1.3 Metod
	1.4 Omfattning
	1.4.1 Biometri

	1.5 Bakgrund
	1.6 A mobile PKI client using virtual smart cards
	1.7 Läsanvisning

	2   Kryptering
	2.1 Symmetrisk kryptering
	2.1.1 Data Encryption Standard (DES)
	2.1.2 Triple DES
	2.1.3 Advanced Encryption Standard (AES)

	2.2 Asymmetrisk kryptering
	2.3 Hash algoritmer
	2.4 RSA-algoritmen
	2.5 Signering

	3   Publik Key Infrastructure (PKI)
	3.1 Autentisering
	3.2 Stark autentisering
	3.3 Spårbarhet
	3.4 Officiell annonsering
	3.5 Publika filarkiv
	3.6 Offentlig nyckel myndighet
	3.7 Certifikatlösning
	3.7.1 X.509

	3.8 Secure Socket Layer (SSL) och Transport Layer Security (TLS)
	3.9 Internet Security Protocol (IPsec)
	3.9.1 IPsec varianter
	3.9.2 Autentisering mellan IPsec användare


	4   Hot
	4.1 Lagring av informations
	4.2 Fysiska hot
	4.3 Logiska hot
	4.4 Angripare
	4.5 Interna hot
	4.6 Externa hot

	5   Autentiseringsmetoder, svagheter och styrkor
	5.1 Lösenord
	5.2 Lösningar mot lösenordssökningar
	5.2.1 Traditionella lösningar
	5.2.2 Reverse Turing Test (RTT)

	5.3 Aktiva kort
	5.4 Biometri
	5.4.1 Olika sorters biometri
	5.4.2 Säkerheten i biometri

	5.5 Kombinationer

	6   Analys
	6.1 Autentiseringsmetod
	6.2 Lösenordautentisering
	6.3 Mjuka certifikat
	6.4 Kortlösning
	6.5 Biometri
	6.6 Server
	6.6.1 Fysisk sårbarhet
	6.6.2 Logisk sårbarhet
	6.6.3 Styrkan i systemet


	7   Arkitekturförslag
	7.1 Grundarkitekturen
	7.2 Klient
	7.3 Kommunikation
	7.4 Server och servlet
	7.5 Svagheter i systemet

	8   Slutsatser och diskussion
	8.1 Fördelar och nackdelar jämfört med certifikat och aktiva kort
	8.2 Krav och mål
	8.3 Diskussion och vidare arbete

	9   Referenslista
	9.1 Böcker
	9.2 Publicerade artiklar och examensarbeten
	9.3 Webbsidor





